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Útdráttur 
 
Verkefni þetta fjallar um göngur í náttúrunni og sjálfbæra ferðaþjónustu.  Markmið þess 

er að leita leiða til að þetta tvennt geti þrifist saman og styrkst af samvinnunni. Rýnt er 

bæði í gönguna sjálfa, eðli hennar og einkenni og einnig náttúrugönguna sem 

birtingarmynd náttúrutengdrar og sjálfbærrar ferðaþjónustu. Jöklaleiðin sem við upphaf 

verkefnisins var aðeins hugmynd að gönguleið er liggja ætti meðfram suðurbrún 

Vatnajökuls í Austur-Skaftafellssýslu var notuð sem dæmi (e. case study).  

Verkefnið byggist á tveimur rannsóknum; rýnihóparannsókn og viðtalsrannsókn. 

Rýnihóparnir voru tveir og samanstóðu af heimamönnum annars vegar og sölufólki 

erlendis hins vegar og var sú rannsókn gerð við upphaf verkefnisins er gönguleiðin var 

einungis á hugmyndastigi. Viðtalsrannsóknin var gerð síðar, er vinna við tvo leggi 

leiðarinnar hafði hafist. Rætt var við þrjá hópa og samanstóð sá fyrsti af erlendu 

ferðafólki sem var ekki að ganga í Íslandsferð sinni, annar af erlendu ferðafólki sem var 

að ganga og sá þriðji af íslenskum fjallaleiðsögumönnum og ferðaskipuleggjendum. 

Fræðileg umfjöllun leiðir í ljós að sú gönguferðaþjónusta sem hér er til umfjöllunar 

fellur undir náttúrutengda ferðaþjónustu, sem bæði er hæg ævintýraferðamennska, 

jarðminjaferðamennska, vistvæn og með nokkrum einkennum náttúrulífsferðamennsku. 

Áframhaldandi uppbygging hennar þarf að hafa sjálfbærni að skilyrðislausu markmiði. 

Rannsóknirnar leita svara við því hvernig best sé að hanna og haga uppbyggingu 

Jöklaleiðarinnar. Niðurstöður þeirra varpa ljósi á ýmis atriði sem hinn breiði hópur 

viðmælenda telur mikilvæga og sem nýtast mega við uppbyggingu leiðarinnar og einnig 

við markaðssetningu hennar. 
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Abstract 
 
The object of this study is walking in nature and sustainable tourism. Its aim is to seek 

ways to connect these two so that they can function together and gain strength from 

their coexistence. The focus is both on the walk itself and its characteristics and on the 

nature walk as nature based and sustainable tourism. The Glacier Trail (Jöklaleiðin) 

existed just as an idea of a hiking trail along the south boarders of Vatnajökull glacier in 

the south-east of Iceland at the time this study began. It is used here as case study. 

The study is based upon two research projects; a focus group study and semi-structured 

deep interviews. The focus groups were two, one of them consisting of local 

stakeholders and the other of sales people abroad.  This  research was done at the 

beginning of this study when the hiking trail was just an idea. The in-depth interviews 

were conducted later, when the preparation of two parts of the trail  had started.  Three 

groups were interviewed, the first consisting of foreign tourist who were not hiking 

during their trip in Iceland, the second of foreign tourist who were hiking and the third 

one of Icelandic mountain guides and tour operators. 

 

The type of walking tourism here in discussion is nature based tourism, being both slow 

adventure tourism, geo tourism, ecotourism and having also some elements of wildlife  

tourism. Further developments will have to have sustainability as an unconditional aim.  

The research aims at finding out the best way to design and develop the Glacier Trail. 

The results give us insight into various aspects that are important to the broad group of 

interviewees and are useful in developing the trail and also on some aspects of its 

possible marketing. 
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rannsóknanna eiga þakkir skilið fyrir veittan tíma og góð hugmyndaskipti. 

Rannsóknasetrinu á Höfn kann ég þakkir fyrir að hafa veitt mér vinnuaðstöðu, útsýnið 

þaðan á hornfirsku jöklana var hin fullkomna umgjörð við vinnu þessa verkefnis. 

Ég er sérstaklega þakklát tilveru nokkurra göngustíga í byggð, eins og Náttúrustígsins á 

Höfn og ýmissa gönguleiða í og í nágrenni Reykjavíkur. Þangað leitaði ég oft er ég 

þurfti að standa upp frá ritgerðarskrifum og gönguleiðirnar skiluðu mér alltaf til baka  

skýrari í hugsun og rólegri í sálinni. 
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1. Inngangur  
 

Náttúra Íslands er helsta aðdráttarafl íslenskrar ferðaþjónustu og þá um leið helsta 

auðlind hennar (Ferðamálastofa, 2015a). Nýting á náttúrunni af hendi ferðaþjónustunnar 

verður að hafa að markmiði að vera sjálfbær. Ganga úti í náttúrunni er sjálfbær 

afþreying svo framarlega sem hún veldur ekki skemmdum á viðkvæmum stöðum. 

Uppbygging sjálfbærrar ferðaþjónustu sem byggir á aðdráttarafli göngu um stórbrotna 

náttúru þarf hvorki að vera flókin né dýr í framkvæmd. Í þessu verkefni er leitað leiða 

til að finna bestu tengingu þessa tvenns, ferðamennskunnar og náttúrugöngunnar með 

þá spurningu að leiðarljósi hvort uppbygging gönguferðaþjónustu sé ákjósanleg leið í 

þróun ferðaþjónustu. Og ef svo er, þá hvers vegna? Undirspurningin beinist að því 

hvernig best sé að haga uppbyggingu hennar. 

 

Svara við hvort og hvers vegna spurningunum er leitað hvort tveggja með rannsóknum 

og innan fræðanna. Leitað er svara við því hvort og hver ávinningurinn geti orðið af 

uppbyggingu gönguferðaþjónustu fyrir alla hagsmunaaðila: Ferðaþjónustuna, 

sveitarfélagið, heimamenn, ferðamanninn og náttúruna sjálfa. Svæðið sem til athugunar 

er er svokölluð Jöklaleið í Sveitarfélaginu Hornafirði. 

 

Svör við spurningunni hvernig liggja hins vegar í rannsóknum en í þeim var leitað svara 

við spurningum eins og: 

Hvar á gönguleiðin að liggja og hvernig á hún að vera (erfiðleikastig, merkingar o.fl.)? 

Hvernig þjónustu þarf hún að bjóða upp á, svo sem gistingu, mat og aðgengi að 

gönguleiðinni? 

 

Tvær rannsóknaraðferðir voru notaðar; rýnihóparannsókn (2 hópar) og viðtalsrannsókn 

(3 hópar). Þátttakendur og viðmælendur voru: 1) ferðamenn á svæðinu, bæði þeir sem 

voru að ganga og ekki, 2) fagfólk, þ.e. sölufólk gönguferða hér heima og erlendis, 3) 

hagsmunaaðilar heima fyrir. Þannig fékkst innsýn í viðhorf ferðamannsins og 

sölufólksins og þar af leiðandi væntanleg viðbrögð markaðarins. 

 

Jöklaleiðin er notuð sem dæmi um gönguleið (e. case study) en hún byggir á hugmynd 
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að einni samfelldri gönguleið meðfram suðurbrún Vatnajökuls, allt frá Skaftafelli að 

Höfn, jafnvel með tengingu yfir í Lónsöræfi en ekki hefur verið afmarkað nákvæmlega 

hvar hún muni byrja og enda, né hvar hún muni liggja. 

 

Umhverfið er því hin stórbrotna náttúra Austur-Skaftafellssýslu sem einkennist svo 

mjög af Vatnajökli og því landslagi sem hann hefur skapað. Skriðjöklar, jökulár, 

jökullón, ísjakar, íshellar; hér eru í stuttu máli ýmis fyrirbæri jöklalandslags sem eru 

einstök, ekki aðeins innan Íslands, heldur einnig á heimsvísu, ásamt því að hér er hægt 

sjá berum augum og fræðast um áhrif loftslagsbreytinga fyrr jafnt sem nú. Gönguleiðin 

býður því einnig upp á fræðilega og fagurfræðilega upplifun. 

 

Verkefnið tók breytingum í vinnslu, sem markast að einhverju leyti af því að það átti sér 

nokkuð langan sköpunartíma. Við vinnsluna úr gögnum rannsóknarinnar vaknaði áhugi 

hjá mér á göngunni sjálfri, ég fór að velta fyrir mér af hverju við göngum og leggjum 

jafnvel upp í langar og erfiðar göngur um framandi landslag. Og ekki síst hvað það er 

sem gerir gönguna að svo jákvæðri upplifun eins og göngufólk lýsir eða í hnotskurn; 

hvað gerist þegar við göngum? „Þú ferð ekki í kirkju eða til sálfræðings – þú ferð út að 

ganga og líður betur,“1 sagði tónlistarkonan Björk nýlega í viðtali (Björk 

Guðmundsdóttir, 2015).  Þessi andlegi og sálfræðilegi heilunarmáttur göngunnar sem 

hún upplifir hefur verið staðfestur af rannsóknum á reynslu ferðamanna í náttúru 

Íslands. Ég fékk áhuga á því að reyna að nálgast skilning á eðli upplifunar 

göngumannsins sjálfs, í þessu tilviki ferðamannsins og því hvort og hvernig gönguleiðin 

sem ég er að fást við geti veitt honum sem dýpsta og áhrifamesta upplifun, hvort tveggja 

á sjálfum sér og landslaginu sem hann gengur um. Einn auka-bónus slíkra upplifana 

skilar sér væntanlega í sterkum minningum og góðum ummælum, sem eru besta 

markaðssetning sem til er. 

 

Ritgerðin hefst því á umfjöllun um eðli og einkenni göngunnar í breiðu samhengi og út 

frá þessum vangaveltum. Í framhaldi af því er fræðilegur kafli þar sem undirstöðuatriði 

ferðamálafræðinnar sem varða innihald rannsóknarinnar eru reifuð. 

                                                 
1 „You don’t go to church or a psychotherapist – you go for a walk and feel better.“ 
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Kaflinn rannsóknarsvæðið lýsir aðstæðum á svæðinu, bæði náttúrfarslegum og hvað 

ferðamál varðar, þeim gönguleiðum sem þegar eru til staðar og eins þeim sem eru í 

bígerð, þ.e. Jöklaleiðinni. Rannsóknin sjálf er tvískipt; annars vegar rýnihóparannsókn 

sem gerð var í upphafi vinnunnar (haustið 2012) og síðan aðalrannsóknin sem byggist á 

viðtölum sem tekin voru síðsumars og um haustið 2014. Í umræðu- og 

niðurstöðuköflunum eru rannsóknirnar tengdar fræðilega hlutanum en einnig eru þær 

túlkaðar út frá kaflanum um gönguna þar sem því verður við komið. Hefði ég verið búin 

að ákveða að fjalla einnig um eðli og einkenni göngunnar áður en ég gerði 

viðtalsrannsóknina hefði ég ef til vill bætt við einhverjum spurningum, helst er varða 

upplifun á göngunni sjálfri og áhrif hennar á viðmælendur. Reynt er þó að hafa þetta í 

huga við greiningu viðtalanna og fanga ef viðmælendur fóru inn á þessar brautir. 
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2. Eðli og einkenni göngunnar 
 

2.1. Inngangur 
 
„Gangan er ekki bara það sem líkami framkvæmir; hún er það sem líkami er.“2 (Ingold 

og Vergunst, 2008, bls.2). Allt frá þeim tíma er maðurinn reis upp á afturfæturna og tók 

að ganga uppréttur hefur gangan verið jafnsjálfsagður hluti af lífi okkar og að hugsa og 

anda. Það að við göngum á tveimur fótum veitir okkur sérstöðu í dýraríkinu og 

aðgreinir okkur líkamlega frá öðrum skepnum. Fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér 

ástæðum þessarar breytingar á hreyfimynstri en án þess að fara nánar út í þær 

vangaveltur hér má þó segja að það að frummaðurinn fór að ganga uppréttur sé fyrsta 

merki um tilurð mannkyns í núverandi mynd (Solnit, 2000), og sumir hafa jafnvel 

skilgreint manninn út frá hæfileika hans til að ganga (Rubinstein, 2015). Lengst 

framanaf gekk maðurinn aðeins af nauðsyn og það var ekki fyrr en mun síðar í 

þróunarsögunni að hann fór að ganga af öðrum ástæðum. Hverjar þær ástæður voru og 

hvert er eðli göngunnar er efni þessa kafla.  

 

2.2. Af hverju göngum við ? 
 

2.2.1. Trúarlegar / andlegar ástæður 

 

Fyrstu löngu göngurnar sem maðurinn tók sér fyrir hendur í ákveðnum tilgangi en án 

nauðsynjar voru pílagrímagöngur þar sem trúarlegar ástæður réðu för. Pílagrímagöngur 

byggjast á þeirri sannfæringu að hið heilaga sé ekki eingöngu óefnislegt heldur að til sé 

                                                 
2 „ Walking is not just what a body does; it is what a body is.“ 
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landfræði andlegra krafta (Solnit, 2000). Mikilvægustu göngurnar voru að gröfum 

postulanna og voru Jerúsalem, Róm og Santiago di Compostela merkustu og 

eftirsóknarverðustu staðirnir og í þessari röð. Ein lengsta pílagrímaganga sem gengin 

hefur verið var ganga Nikulásar ábóta frá Munkaþverá sem gekk að heiman alla leið til 

Jórsala um miðja 12. öld. Hið stórmerka rit hans um ferðina, Leiðarvísir og 

borgarskipan, lýsir leiðinni og þeim stöðum sem hann kom á og var hugsuð sem eins 

konar leiðsögubók fyrir norræna pílagríma og er þá væntanlega ein fyrsta ferðabókin 

(Raschellá, 1995). Pílagrímarnir þurftu gistingu og fæði á leið sinni og því má líta á þá 

sem fyrstu ferðamennina þar sem kirkjur og bæir voru í hlutverki gisti- og veitingastaða 

(Amato, 2004). 

 

Jerúsalemgangan lagðist af sökum þess hve löng og erfið hún var og varð Róm þá aðal 

pílagrímaleiðin. Auðfarnast var hins vegar til Santiago og þegar sú leið hafði verið 

ákvörðuð nánar og skilgreind í áföngum jókst vegur hennar til muna (Gros, 2014). Þetta 

er sama leið og gengin er enn í dag og nýtur gríðarlegra vinsælda.  

 

Frédéric Gros (2014) tiltekur fjórar helstu ástæður þess að fólk lagði á sig slíkt erfiði 

sem pílagrímagöngurnar voru: 

1. Til að auka tilbeiðslu, bera trú sinni vitni 
2. Píslarganga vegna alvarlegra yfirsjóna og synda 
3. Til að biðja fyrir vini, ættingjum eða sjálfum sér vegna veikinda  
4. Til að þakka Guði fyrir að hafa verið bænheyrður 

 

Hinn andlegi hluti pílagrímagöngunnar virðist lífseigur enn í dag, því þótt gangan sé 

ekki endilega farin af ofangreindum ástæðum, né sé bundin trúarbrögðum af neinum 

toga, þá virðist sem ýmsir upplifi einhvers konar andlega tengingu á göngu úti í 

náttúrunni. Það er til dæmis rótgróið í helstu trúarbrögðum Asíu að fara í 

pílagrímagöngu til heilagra fjalla en  hundruð slíkra eru í Kína og Japan og þar eru fjöll 

oft samheiti ósnortinna víðerna (Snyder, 1990). Í núvitundarfræðum nútímans (sem 

byggja á búddisma) fer ein tegund hugleiðslu fram á göngu og búddamunkar geta 

upplifað hugljómun í gönguhugleiðslu (Rubinstein, 2015). Aldous Huxley sagði göngu 

úti í náttúrunni jafngilda því að fara í kirkju (1960; í Solnit, 2000). Fyrir Werner Herzog 

er gangan pílagrímaferð þar sem hið heilaga felst í göngunni sjálfri frekar en því að 
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nálgast einhver trúarleg markmið en ganga hans frá München til Parísar veturinn 1973 

sem hafði það markmið að bjarga lífi vinkonu hans (og bar reyndar tilætlaðan árangur) 

fellur undir atriði 3 hér að ofan (Herzog, 2014). Vinur hans og göngufélagi, Bruce 

Chatwin, hafði sama viðhorf til göngunnar og talaði um hið háheilaga eðli göngunnar 

(Chatwin, 1990). Henry David Thoreau notar sögnina „to saunter“ yfir þá tegund göngu 

sem hann metur mest og tengir uppruna hennar við þá sem sem voru á leiðinni til 

landsins helga, þ.e. pílagrímana (á leið til „la Sainte Terre“ ) en einnig við þá sem eru  

„sans terre“ þ.e. án lands og heimilis, eins og staða pílagrímanna var (Thoreau, 

1862/2008).  

 

Sú staðreynd að þessar gömlu pílagrímaleiðir eru með vinsælustu gönguleiðunum í dag  

rennir stoðum undir það að einhver andi pílagrímanna svífi enn yfir vötnunum. 

Jakobsstígurinn til Santiago er í dag ein fjölfarnasta gönguleið Evrópu en meira en 

215.000 manns gengu hann á enda árið 2013 (Rubinstein, 2015) og sama má segja um 

leiðina til Rómar, Via Francigena. Áhugi á slíkum göngum í nútímanum endurspeglast 

t.d. í því að verið er að stika og merkja 120 km langa pílagrímaleið frá Bæ í Borgarfirði 

til Skálholts og einnig hafa verið stikaðar leiðir að Hólum í Hjaltadal. 

 

Rannsókn á eðli víðernisupplifunarinnar sýnir að þessi upplifun er líka til staðar á 

hálendi Íslands en fjórðungur viðmælenda (ferðamenn á hálendinu) segist hafa orðið 

fyrir trúarlegri eða andlegri upplifun (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010), langflestir þeirra 

voru að ganga og má gera ráð fyrir að áhrifin verði hvort tveggja frá umhverfinu og frá 

göngunni. 

 

Pílagrímagöngurnar þróuðust líka í aðra veraldlegri átt, þ.e. í leit eftir pólitískum og 

menningarlegum breytingum (Coverley, 2012) og í dag er oft erfitt að aðgreina þær frá 

öðrum tegundum ferðamennsku og víðara pólitísku andófi (Coverley, 2012; Solnit, 

2000). Þar er hlutverk Thoreau mikið, hann gekk m.a. til að mótmæla sívaxandi 

borgarsamfélagi þess tíma, í fótspor lærimeistara síns, Ralph Waldo Emerson, eins og 

fjallað verður um í næsta undirkafla. 
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2.2.2. Hugsun og sköpun á göngu 

 

„Hrynjandi göngunnar skapar eins konar hrynjanda hugsunarinnar,“3 segir Rebecca 

Solnit (2000, bls.5). Fjölmargir áhrifamiklir heimspekingar og listamenn hafa lagt virka 

stund á gönguferðir og talið nauðsynlegt að finna þennan gönguhrynjanda til að sinna 

fræðum sínum og sköpun. 

 

Fyrstur þeirra var franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau en hann lagði 

hugmyndalegan grunn að löngum göngum sem hann hóf að stunda ungur að árum. 

Rousseau gekk gríðarlegar vegalendir og sagðist vera ófær um að hugsa af viti, semja, 

skapa og fá innblástur nema þegar hann væri á göngu (Gros, 2014). Í bók sinni 

Játningar frá 1782 segir hann „Aldrei hef ég hugsað eins mikið, verið eins lifandi og 

upplifað eins margt, aldrei verið eins mikið ég sjálfur ... eins og á þeim ferðum sem ég 

hef farið einn og fótgangandi.“4 (Rousseau, 1782; í Gros, 2014, bls.70). 

 

Friedrich Nietzsche taldi göngur algera nauðsyn fyrir sig og fyrir hugsun en hann gekk 

helst 6–8 tíma á hverjum degi. Svo mikils mat hann gönguna að hann sagðist aðeins 

skrifa vel með fótunum (Gros, 2014). 

 

Ýmsa fleiri mætti telja upp en þar sem þeir eru svo margir heimspekingarnir sem gengu 

veltir Merlin Coverley því fyrir sér hvort ef til vill séu það bara þeir sem ekki gengu sem 

sýndu raunverulegan frumleika (Coverley, 2012). Gönguvenjur þeirra voru þó mjög 

ólíkar, allt frá Immanuel Kant sem gekk alltaf nákvæmlega sama stutta hringinn 

innanbæjar af mikilli nákvæmni á sama tíma dagsins yfir í Nietzsche sem var það 

nauðsynlegt að fara í langa göngu á hverjum degi, jafnt um mjög krefjandi fjalllendi 

sem og á láglendi. Austur-Skaftfellingurinn Þórbergur Þórðarson gekk mikið og virðist 

hafa haft sömu gönguvenjur og Kant en er hann bjó í Reykjavík stundaði hann 

hárnákvæmar og tímasettar gönguferðir að staðaldri. Fyrir suma þeirra skipti mestu máli 

að fara mjög langar vegalengdir en aðrir nutu sömu áhrifa þótt þeir væru mest á 

                                                 
3 „The rhythm of walking generates a kind of rhythm of thinking, ...“ 

4 „I have never thought so much, existed so much, lived so much, been so much myself, ...as in the 
journeys which I have made alone and on foot...“ 
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afmörkuðu svæði. Umhverfi göngunnar skipti líka máli. Fyrir Rousseau eins og 

Nietzsche og Thoreau skipti það meginmáli að gangan færi fram úti í náttúrunni og því 

villtari sem hún væri, þeim mun betra. Aðrir heimspekingar eins og Kant og Sören 

Kierkegaard gengu hins vegar aðeins um í borgum. Kierkegaard sagðist hafa samið öll 

sín verk á göngu (Solnit, 2000)  en göngur hans virðast hafa verið jafn áhrifamiklar og 

þeirra sem gengu einungis í náttúrunni þótt hann hafi alltaf verið innan borgarmarkanna: 

„ ... á hverjum degi geng ég sjálfan mig inn í vellíðunarástand og burt frá sérhverjum 

veikindum. Ég hef gengið sjálfan mig inn í mínar bestu hugsanir og ég veit ekki um 

neina hugsun svo íþyngjandi að ekki sé hægt að ganga frá henni... Þannig að ef maður 

heldur einfaldlega áfram að ganga þá verður allt í lagi.“5 (Kierkegaard, 1847; í Chatwin, 

1998, bls. 171). 

 

Göngur breska ljóðskáldsins William Wordsworth og Dorothy systur hans marka hins 

vegar upphafið að því að ganga sér til gleði og vegna ánægjunnar sem skapast af því að 

vera í landslaginu (Solnit, 2000). Með Wordsworth systkinunum varð gangan að 

menningarlegri athöfn og einnig að fagurfræðilegri reynslu (Solnit, 2000). Wordsworth 

er fremstur og fyrstur ljóðskálda til að ganga gríðarlegar vegalengdir í anda Rousseaus. 

Ljóð hans um þá upplifun og þá sérstaklega af náttúrunni hafa haft ótvíræð áhrif á 

mótun skynjunar á ensku landslagi (Coverley, 2012). 

 

Marga fleiri rithöfunda og skáld mætti telja upp sem álitu göngur nauðsynlegan hluta af 

lífi sínu og sköpun; Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Walt Whitman, Robert Louis 

Stevenson, Charles Dickens, Edgar Allan Poe og aðra andans menn eins og Richard 

Wagner, Pierre Curie og Sigmund Freud, til að nefna aðeins nokkra (Amato, 2004; 

Coverley, 2012; Gros, 2014). 

 

Thoreau skrifar með grein sinni Walking fyrsta ritið um heimspeki göngunnar en greinin 

birtist 1862. Fyrir honum fól gangan í sér hvort tveggja frelsi og umgengni við villta 

náttúru og á sama tíma andstöðu við þróun og útbreiðslu borgaralegs samfélags 

(Coverley, 2012). Hann sá fyrir sér „endurfædda manninn“  sem væri eins konar riddari 

                                                 
5 „ ...every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness; I have walked 
myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from 
it ... Thus if one just keeps on walking, everything will be all right.“ 
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í hinni sjaldgæfu reglu göngumanna, („Walkers“ sem hann ritar með stórum staf) en svo 

háleit var gangan fyrir honum að hann sagði að það þyrfti beina leyfisveitingu frá 

himnum til að gerast göngumaður (Thoreau, 1862/2008). Hin áhrifamikla grein 

Thoreaus um borgaralega óhlýðni, ásamt skoðunum hans á mikilvægi göngunnar og 

náttúrunnar, er talin hafa mótað aðrar tegundir af göngum, þ.e. mótmælagöngur og 

friðargöngur, sennilega í samspili við áhrif frá pílagrímagöngum (Coverley, 2012). 

Mahatma Gandhi er væntanlega þekktastur allra þeirra mörgu leiðtoga sem fór í slíkar 

göngur til þess að knýja á um breytingar og umbætur, en einnig má nefna Martin Luther 

King og fjölda annarra leiðtoga (Gros, 2014; Solnit, 2000). 

 

2.2.3. Hvað gerist þegar við göngum ?  

 

Það er margt sem gerist á göngu annað en bara það að fæturnir stíga fram til skiptis. 

Hugsun, skynjun, jafnvel viðhorf breytast um leið og jákvæð áhrif á líkamann eru 

margsönnuð (Rubinstein, 2015). Í bók sinni, A Philosophy of Walking, fjallar Gros 

(2014) um eðli göngunnar og með því að renna yfir efnisyfirlitið og staldra við nokkur 

kaflaheitanna sjáum við hversu margt hann telur geta gerst á göngu: Frelsi, úti, hægt, 

komast burt, einvera, þögn, eilífð, orka, endurnæring og að vera viðstaddur, 

vellíðunarástand, þyngdarafl, einfaldleiki, endurtekning.6 

 

Áhugavert væri að kafa ofan í hvert þessara atriða en hér er aðeins staðnæmst við eitt 

þeirra; hægt. „Gangan er ekki sport [...] Gangan er besta leiðin til að fara hægar en 

nokkur önnur aðferð sem hefur verið fundin.“7 (Gros, 2014, bls. 1–2). Og einmitt  þessi 

„hægagangur“ er eitt mikilvægasta eðli göngunnar. Flýtir og hraði stytta tímann, hins 

vegar þegar gengið er hægt þá eru dagarnir mjög langir, því „... þeir láta þig lifa lengur 

því þú hefur leyft hverri klukkustund, hverri mínútu, hverri sekúndu að anda, að dýpka 

                                                 
6 Þýðing á eftirfarandi hugtökum: Freedoms, outside, slowness, escape, solitudes, silences, eternities, 
energy, regeneration and presence, states of well-being, gravity, elemental, repetition. 

7 „Walking is not a sport. ...Walking is the best way to go more slowly than any other method that has 
ever been found.“ 
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...“8 (Gros, 2014, bls. 37). Með því að teygja tímann dýpkar rýmið og þetta er eitt 

leyndarmála göngunnar: Hæg nálgun á landslagið sem gerir það smátt og smátt 

kunnuglegt. Þegar maður er á göngu hreyfist í raun ekkert, maður sér ekki landslagið 

færast nær eins og í bíl eða lest heldur gerist það að líkaminn verður meira og meira til 

staðar í landslaginu og að landslagið gerist plássmeira í líkamanum (Gros, 2014). 

 

Þetta samband líkama og umhverfis sem myndast við göngu úti í náttúrunni og margir 

hafa lýst er að sumu leyti erfitt að skilgreina en það byggist að stóru leyti á þessu hæga 

viðhorfi. Það er því líka erfitt að aðgreina áhrif göngunnar og áhrif umhverfisins sem 

hún fer fram í. Maður og landslag renna saman á göngu og mörkin á milli þeirra 

óskýrast (Katrín Anna Lund, 2012) og Solnit bætir einnig hugsuninni við þennan 

samruna: „Gangan, í sinni fullkomnustu mynd, er ástand þar sem hugurinn, líkaminn og 

heimurinn eru í samræmi, eins og þau væru þrír karakterar sem loksins ræddu saman, 

þrjár nótur sem skyndilega mynduðu samhljóm.“9 (Solnit, 2000, bls. 5). 

 

 Gunnþóra Ólafsdóttir rannsakaði heilunaráhrif náttúrlegra svæða á tvo hópa erlendra 

ferðamanna á leið um hálendi Íslands, annar þeirra var á göngu en hinn í jeppaferð. 

Áhrifin voru staðfest í báðum hópunum en ferðamennirnir upplifðu breytta líðan og 

sumir einnig breytt hugarfar. Gunnþóra kallar þessi áhrif vellíðunartengsl og flokkar í 

fernt: 1. Sigurstund (gleðjast yfir kjöraðstæðum sínum og standast álag og áskoranir), 2. 

Flæði (eins konar leiðsluástand), 3. Ægifegurð (e. sublime) (óttablandin virðing fyrir 

tengslum manns og náttúru sem skapast af hrifningu og hræðslu) og 4. Undur (gleði, 

styrkur og djúpur innri friður sem byggist á því að gefa af sjálfum sér, undrast og dást) 

(Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008, bls. 63–69). Niðurstöðurnar eru ekki aðgreindar milli 

hópanna tveggja en þó kemur fram að flæðið og undrið var sterkara hjá gönguhópnum 

en jeppahópnum.  

 

Jákvæð áhrif göngu á líkams- og hugarstarfsemi hafa löngum verið þekkt í 

                                                 
8 „ ... they make you live longer, because you have allowed every hour, every minute, every second to 
breathe, to deepen, ...“ 

9 „Walking, ideally, is a state in which the mind, the body, and the world are aligned, as though they were 
three characters finally in conversation together, three notes suddenly making a chord.“ 
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læknavísindunum og Hippocrates, faðir læknavísindanna, sagði t.a.m. að göngur væru 

besta lækning mannsins (Rubinstein, 2015). Sýnt hefur verið fram á að þær veita vörn 

gegn ýmsum sjúkdómum og í stuttu máli auka þær heilbrigði og lengja lífið 

(Rubinstein, 2015).  

Sálfræðingurinn Liane Gabora sagði í viðtali við Dan Rubinstein: „Hugmyndir fæðast 

þegar fólk er úti að ganga“10 (Rubinstein, 2015, bls. 190). Sá síðarnefndi veltir í 

framhaldinu fyrir sér hvort hugsunin verði frjórri á göngu. Og þó að fjöldi rannsókna sé 

til um tengsl hreyfingar og ýmissa vitsmunalegra ferla fann Rubinstein aðeins tvær 

megindlegar rannsóknir um áhrif göngu á skapandi hugsun. Í annarri þeirra mældu 

sálfræðingar við Kansas- og Utah-háskólana áhrif göngu í náttúrunni á skapandi 

verkefnalausnir (e. problem-solving) og skapandi rökhugsun. Hópur var sendur í 

fjögurra til sex daga göngu um óbyggð víðerni, án aðgangs að nokkurri tækni. 

Helmingur hópsins var látinn leysa próf áður en lagt var af stað en hinn helmingurinn á 

fjórða degi. Niðurstöður voru skýrar: Þeir sem tóku prófið nálægt enda göngunnar voru 

með 50 prósent betri útkomu en þeir sem tóku það í upphafi göngunnar. Höfundar 

rannsóknarinnar taka fram að það að vera „aftengdur“ frá allri tækni hafi líklega einnig 

haft sitt að segja við niðurstöðurnar (Rubinstein, 2015). 

 

Hin rannsóknin byggðist á nokkrum prófum á sköpunargáfu og var gerð við 

Stanfordháskóla. 180 manna hópur sálfræðinemenda tók prófin við fernar mismunandi 

aðstæður; sitjandi innandyra, á göngubretti í herbergi með auðum veggjum, á göngu í 

fallegri náttúru og sitjandi í hjólastól sem ekið var um í sömu náttúru. Niðurstöður voru 

skýrar; þeir sem voru gangandi, hvort tveggja innandyra og úti í náttúrunni, komu mun 

betur út en þeir sem voru sitjandi (voru með að meðaltali fimm sinnum fleiri lausnir en 

þeir sem sátu). Einnig var lagt próf fyrir þessa hópa eftir gönguna og þá kom í ljós 

eftirsitjandi örvun sköpunargáfunnar (e. residual creativity boost). Í öðru prófi þar sem 

svara átti með skapandi myndlíkingum var niðurstaða þeirra sem gengu 95% á móti 

50% þeirra sem voru sitjandi og hæst skoruðu þeir hér sem gengu úti í náttúrunni 

(Rubinstein, 2015). Það sem er áhugavert við þessa könnun er ekki bara það að 

áhrifamáttur göngunnar kemur skýrt fram heldur einnig að hægt var að aðskilja áhrif 

hennar frá áhrifum náttúrunnar en samkvæmt þessari könnun hefur gangan meiri áhrif á 

                                                 
10 „People get ideas when they are out walking.“ 
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skapandi hugsun en  náttúran ein og sér. Á sama stað er bent á þá áhugaverðu staðreynd 

að það hefur sýnt sig að göngur eru sú tegund hreyfingar sem fæstir hætta að stunda (e. 

lowest dropout rate) (Rubinstein, 2015). 

 

2.3. Gangan í félags- og sögulegu samhengi 
 

Framan af var það eingöngu almúginn sem gekk og þá af nauðsyn til að komast á milli 

staða en undir lok átjándu aldar vaknar áhugi meðal efri stéttanna á því að ganga og þá 

fyrst og fremst ánægjunnar vegna (Solnit, 2000). Eftir tilkomu rómantísku stefnunnar 

breytast bæði viðhorf til þess að ganga og til landslags. Göngur fara upp úr því að 

snúast um að leita einveru og tengingar við sveit og náttúru (Amato, 2004). Að mati 

Vergunst  markar rómantíkin einnig upphaf sérstaks næmis fyrir umhverfinu og þess að 

dvelja á stað og nýtingar þessarar reynslu til að hugleiða sjálfið og umhverfið 

(Vergunst, 2008). Gangan var mikilvægur hluti þessa næmis sem leið til að verða fyrir 

þessari reynslu. Það að ganga breytist frá því að vera eingöngu nauðsynlegt erfiði lægri 

stéttanna yfir í að vera einnig sjálfvalin afþreying efri stéttanna. Aðalsstéttirnar byrja að 

ganga og samhliða því að þróa smekk fyrir landslagi en þær fóru ekki út í „villta“ 

náttúruna heldur kusu að ganga á öruggum svæðum og þar sem þær væru skýrt 

aðgreindar frá þeim sem þurftu að ganga af nauðsyn (Solnit, 2000). Þannig þróuðust 

ensku garðarnir sem afmörkuð svæði þar sem hástéttin gat gengið um með fólki af sömu 

stétt í fögru og öruggu umhverfi. Í görðunum var leitast við að skapa umhverfi sem væri 

sem líkast náttúrunni sjálfri en enski garðurinn er einmitt svokallaður landslagsgarður 

(e. landscape garden), með opnum svæðum, villtum trjágróðri, lækjum, tjörnum og 

hellum. Það að sýna réttan smekk fyrir landslagi varð mikilvæg félagsleg kunnátta 

(Solnit, 2000; Amato, 2004). 

 

Þegar göngur voru orðnar almennar hjá hærri jafnt sem lægri stéttum varð það að ganga 

úti í náttúrunni spurning um aðgang að landsvæðum og þar með um félagslegt frelsi 

með rétti almennings til að ganga um land, hvort sem það var í almennings- eða 

einkaeign. Þegar gönguferðir voru orðnar vinsæl afþreying allra stétta fóru 

gönguklúbbar að skjóta upp kollinum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Einn fyrsti 
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þeirra vestanhafs, The Sierra Club, sem var stofnaður af göngugarpinum og 

náttúruunnandanum John Muir, var sérstæður fyrir það að hafa einnig á stefnuskrá sinni 

verndun landsvæða og markaði fyrstur slíka stefnu (Solnit, 2000). 

 

Með auknum áhuga á göngum færðist leiksviðið víðar og þangað sem ekki hafði verið 

gengið áður. Upp kom ný grein gönguferða, fjallamennskan (e. mountaineering) sem 

aðgreindist frá almennri göngu (e. walking) sem oftast er stunduð á láglendi eða krefst 

ekki sérstakra líkamlegra burða (Amato, 2004). Í Ölpunum voru t.d. helstu tindarnir 

klifnir í fyrsta sinn og í framhaldinu þróaðist einnig fjallaklifur. Með þessu kom nýr 

andi inn í göngur; mikilvægi líkamlegra burða og tækni, krafa um árangur, samkeppni, 

hetjudáðin o.s.frv. (Rubinstein, 2015; Solnit, 2000). 

 

Með tilkomu bílsins og sérstaklega eftir að hann varð almenningseign snarminnkuðu 

göngur, enda var þeirra ekki þörf í sama mæli og áður. Það var ekki fyrr en á áttunda 

áratug síðustu aldar sem áhugi á göngum jókst aftur og þá aðallega vegna þess að 

almenningur var hvattur til að hreyfa sig meira, einkum af heilsufarsástæðum. Áhugi 

jókst á hreyfingu almennt og nú komust göngur í sviðsljósið, einkum vegna þess hversu 

einfaldar þær eru. Þó mátti auðveldlega gera einfaldan hlut flókinn; nú þurfti sérstaka 

skó, göngumæli, jafnvel hjartsláttarmæli, svo ekki sé minnst á GPS-tæki, öpp í símum 

o.s.frv. Segrave bendir á þá áhugaverðu staðreynd að ef göngur höfðu áður verið álitnar 

leið til að dýpka athygli og hugsun og komast í eins konar hugleiðsluástand, þá var 

viðhorfið annað núna; fólk var hvatt til að hafa tónlist í eyrunum einmitt til þess að 

draga athyglina frá umhverfinu. Og ef mikilvægi þess að ganga einn hafði verið 

undirstrikað framm að þessu af öllum helstu  göngumönnunum þá var fólk núna hvatt til 

að verða sér úti um vin til að ganga með (Segrave, 2006). Allt þetta ber með sér þá 

undirliggjandi afstöðu að það að ganga sé leiðinlegt og að því sé  nauðsynlegt að dreifa 

huganum meðan á göngunni stendur. 
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2.4. Umhverfi göngunnar og hin villta 
náttúra 

 

Eitt af mörgu góðu við göngur er að þær geta farið fram svo til hvar sem er og hvenær 

sem er. Þó að kjarni þessa verkefnis sé göngur í náttúrunni þá eru göngur í byggð engu  

síður áhugaverðar og gætu verið viðfangsefni annars verkefnis.  

 

Með því að göngur urðu almennar opnaðist almenningi aðgangur að náttúrunni og að 

ósnertum og óbyggðum víðernum og með því skapaðist ný upplifun. Þegar gengið er úti 

í náttúrunni skapast sérstakt samband á milli hins gangandi líkama og umhverfisins eins 

og áður hefur verið minnst á. Umhverfið skiptir því alla jafna miklu máli fyrir gönguna, 

því landslag kemur í ýmsum myndum og áhrifin geta verið af ýmsu tagi en hér er 

sjónum aðallega beint að hinum villtu og óbyggðu náttúrusvæðum. 

 

Sá sem fyrstur vakti athygli á mikilvægi hins óbyggða náttúrulega umhverfis var hinn 

frumlegi hugsuður Thoreau, en Rousseau og Nietzsche voru á sömu línu. Thoreau 

undirstrikar ekki eingöngu mikilvægi þess að ganga heldur einnig þess að gangan fari 

fram úti í náttúrunni og því villtari sem hún er þeim mun betra en hins vegar sé ekki 

nauðsynlegt að fara um stór landsvæði.  Thoreau sagði „... í hinni villtu náttúru er 

varðveisla heimsins falin.“11 (Thoreau, 1862/2008, bls. 49) og vildi líta á manninn sem 

íbúa og hluta hennar frekar en meðlim í þjóðfélaginu. Niðurstöður rannsóknar 

Gunnþóru Ólafsdóttur sýna að „... gífurlegur auður býr í hrárri náttúru og 

hugmyndafræði rómantíkur og hins villta, ...“ (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008, bls. 71). 

Hún bendir á tvær meginkenningar um aðdráttarafl náttúrulegra svæða. Annars vegar er 

sú rómantíska sem byggist á þörfinni á því að komast aftur til upprunans og tengjast 

náttúrunni til að tengjast okkur sjálfum, upplifa vellíðan sem erfitt er að finna annars 

staðar. Hin kenningin er líffræðilegri og gerir ráð fyrir því að skynfærin vakni upp við 

það að dvelja í náttúrulegu umhverfi og bregðast við því með því að takast á við 

hindranir og erfiðleika. Á þennan hátt náum við að upplifa hið „eina sanna frelsi“ 

(Sennett, 1994; í Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). 

                                                 
11 „... in Wildness is the preservation of the World.“ 
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Rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2010) á eðli upplifunarinnar af hálendi Íslands hjá 

ferðamönnum sýnir okkur glöggt hvaða áhrif það getur haft að dvelja í stórbrotnu og 

ósnertu víðerni. Anna Dóra beitti þremur mismunandi rannsóknaraðferðum á ferðamenn 

sem flestir voru að ganga á hálendinu. Niðurstöðurnar um eðli upplifunarinnar flokkar 

hún í fjóra hópa í þessari röð eftir því hversu mikilvægir þeir voru gestunum:  

 
1. Óspillt, falleg náttúra – fagurfræðileg upplifun   
2. Að komast burt (e. escapism) – frelsi frá amstri daglegs lífs og mannfjölda 
3. Trúarleg/andleg/söguleg/lærdómur – ekki tengt sérstökum trúarbrögðum en 
andleg upplifun engu að síður 
4. Einvera og félagsskapur –  vera einn eða aðeins með fátt fólk í kring 

 

Mikilvægi náttúrufagurfræði, þ.e. víðerna og náttúrufegurðar, kemur mjög skýrt í ljós í 

rannsókninni, en einnig er áhugavert að fá staðfestingu á þeim tilfinningum frelsis, 

trúarlegra / andlegra upplifana og einverunnar sem það að vera úti í ósnertri náttúrunni 

veitir. Tengsl göngunnar og slíks umhverfis sem óbyggð víðerni landsins eru er 

greinilega kröftug blanda sem hefur margþætt áhrif á göngumanninn.  
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3. Fræðilegar undirstöður 
 

3.1. Ferðamál, ferðaþjónusta, ferðamennska 
 

Til að athuga hvernig gangan og náttúran geta tengst ferðamennsku er hér byrjað á því 

að fjalla um helstu hugtök og skilgreiningar úr ferðamálafræði sem tengjast 

rannsókninni og eru notuð við umfjöllun um hana. „Ferðamennska er synd, og ferðir á 

göngu dyggð“12 sagði Werner Herzog (1999) og hér verður rýnt í þessi tengsl. Einnig er 

fjallað um helstu atriði sem hafa þarf í huga við stefnumótun og uppbyggingu 

gönguleiðarinnar. En áður en lagt er af stað er nauðsynlegt að beina sjónum að því 

grunnhugtaki sem þetta verkefni snýst um, þ.e.a.s. því sem á ensku heitir tourism. 

Íslenskan á ekki eitt orð yfir þetta hugtak heldur er því skipt niður í nokkur heiti. 

Ferðamál er nokkurs konar samheiti og á aðallega við um fræðilegu hlið greinarinnar. 

Ferðamennska tengist ferðamanninum sjálfum og ferðum hans en ferðaþjónusta er 

atvinnugreinin og á því einnig við um fyrirtæki og stofnanir. Mjög oft er þó um að ræða 

hvort tveggja ferðamennsku og ferðaþjónustu, eins og til dæmis má sjá í umfjölluninni 

hér á eftir um náttúrutengda ferðaþjónustu, vistvæna ferðaþjónustu og sjálfbæra 

ferðaþjónustu. Þó svo að hér sé talað um þjónustuna þá liggur í eðli umfjöllunarinnar að 

einnig er verið að ræða um ferðirnar og ferðamanninn. Hér verður því notað heitið 

ferðaþjónusta sem samheiti nema annað sé tekið fram.  

 
 
 
 
 

                                                 
12„ Tourism is sin, and travel on foot virtue.“ 



 

18 

 

3.2. Náttúrutengd ferðaþjónusta 
 

3.2.1. Umfang 

 

Á heimsvísu 
Ferðaþjónusta hefur verið í hraðri þróun á síðustu áratugum yfir í það að vera nú einn 

stærsti og örast vaxandi atvinnuvegur í heimi. Árið 2013 skapaði ferðaþjónustan 9% af 

vergri landsframleiðslu á heimsvísu í beinum, óbeinum og  afleiddum áhrifum og í dag 

eru eitt af hverjum 11 störfum í ferðaþjónustu (UNWTO, 2014). Ferðamenn í heiminum 

eru komnir yfir einn milljarð á ári (1.087 árið 2013); 52% þeirra sem ferðast eru í fríi 

sér til afþreyingar og skemmtunar, 27% til að heimsækja vini og ættingja, eða af 

heilsufarslegum, trúarlegum eða öðrum ástæðum, 14% vegna vinnu eða viðskipta og 

7% eru í óskilgreindum erindagjörðum (UNWTO, 2014). Meðalaukning á heimsvísu frá 

2013 til 2014 var 5%  (UNWTO, 2014) en á Íslandi er sú aukning 23,6% á sama 

tímabili og virðist verða jafnvel enn meiri í ár, 2015 eða um 30% (Ferðamálastofa, 

2015a). 

 

En hversu margir af þessum rúma milljarði ferðamanna í heiminum voru að ferðast til 

að skoða náttúruna eða að ferðast um hana ? Talið er að náttúrutengd ferðamennska sé 

sú tegund sem er í mestri aukningu á heimsvísu (Fredman og Tyrväinen, 2010) og að 

aukningin sé nú um 20%  á milli ára (Buckley, 2009; í Newsome, Moore og Dowling, 

2013).   

 

Könnun á tilhneigingu á straumi (e. trend) gesta á 280 vernduðum svæðum í 20 löndum 

leiddi í ljós að aukning er í fjölda þeirra á vernduðum svæðum í flestum löndum 

(Balmford o.fl., 2009). Bent hefur verið á að þessi hlutfallstala sé hærri í Norður-

Evrópu en í öðrum heimshlutum, í Finnlandi sé t.d. um þriðjungur allra ferða 

náttúrutengdar (þ.e. fara fram í náttúrlegu umhverfi) (Fredman og Tyrväinen, 2010) og 

eins og rökstutt verður hér á eftir má ætla að þessi tala sé enn hærri á Íslandi. 

  



 

19 

 

Á Íslandi 
Ferðamenn til Íslands voru rétt undir milljón (998.600) árið 2014,  (Ferðamálastofa, 

2015a) og við þessa tölu bætast 104.800 skipafarþegar í Reykjavík sem teljast til 

dagsgesta. Í nóvembermánuði 2015 fór fjöldinn í fyrsta skipti yfir milljónina. Sé 

þróunin hröð á heimsvísu þá hefur hún verið margfalt hraðari á Íslandi á síðustu árum 

eins kom fram hér að ofan, rúm 20% á móti 5% að meðaltali, eða fjórum sinnum hraðari 

hér. 

 

Ferðaþjónusta á Íslandi aflar nú meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegur og álframleiðsla 

hvor fyrir sig, en hlutur ferðaþjónustunnar hefur aukist úr 19,6% í 26,8% frá 2009 til 

2013 (Ferðamálastofa, 2015a). Hér ber að taka fram að gagnrýni á þessa framsetningu 

hefur komið fram frá Cristi Frent hjá Rannsóknamiðstöð ferðamála þar sem hann telur 

að aðeins hluti teknanna sitji eftir í landinu (59,5% árið 2013) en réttara væri að byggja 

á tölum um neyslu erlendra ferðamanna á meðan á dvöl þeirra stendur (Edward H. 

Huijbens og Cristi Frent, 2015).  

 

Spurningin hvað það er sem vekur svo mikinn áhuga hjá erlendum ferðamönnum að 

þeir ákveða að koma til landsins vaknar sjálfkrafa í ljósi þessarar stórstígu aukningar. 

Svara við þessum spurningum má leita í árvissum könnunum Ferðamálastofu um 

viðhorf ferðamanna, erlendra og innlendra, til áfangastaðarins og Íslandsferðarinnar. 

Mikilvægi náttúru landsins og áhrifamáttur hennar við ákvarðanatökuna kemur þar 

berlega í ljós en í sumarkönnuninni 2014 sögðu 80% aðspurðra það vera náttúruna og 

nokkurn veginn sömu niðurstöður komu fram í vetrarkönnuninni (2013-2014) eða 

77,7%. Spurt var einnig um það hverja gestir telji helstu styrkleika landsins og eru 

náttúra og landslag þar aftur í fyrsta sæti (62,7% bæði um sumar og vetur). Sömu atriði 

(náttúra og landslag)  eru einnig í fyrsta sæti varðandi það hvað hafi verið minnistæðast 

við ferðina, bæði sumar og vetur, og einnig eru þau efst á lista yfir það sem ferðamenn 

telja helstu styrkleika íslenskrar ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2014). 

 

Þessar tölur sýna berlega að það er náttúra landsins sem er langmikilvægasti 

ferðamannasegull þess og grunnur allrar ferðaþjónustu á landinu. Þær segja okkur hins 

vegar ekki hversu mikill hluti íslenskrar ferðaþjónustu er náttúrutengdur, yfir það eru 

ekki til nákvæmar tölur hérlendis frekar en erlendis. Þar sem könnunin sýnir mikilvægi 
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náttúrunnar við ákvarðanatökuna um Íslandsferð þá vaknar í framhaldi sú spurning hvað 

það er í náttúrunni sem hefur þennan mikla áhrifamátt. Eru það einhver ákveðin 

náttúruleg, landfræðileg eða jarðfræðileg fyrirbæri, vissir staðir eða landshlutar, eða 

einhver önnur afmörkuð atriði? Í könnuninni er spurt um þetta („Hvað var það við 

íslenska náttúru sem heillaði sérstaklega?“) og er áhugavert að sjá að ekkert af 

ofangreindu er nefnt heldur eru þar efst á blaði „fegurð, óspillt, ósnert, náttúran“ og 

strax á eftir í öðru sæti „landslag, óbyggðir“ (Ferðamálastofa, 2014). Það er með öðrum 

orðum náttúran og landslagið sjálft og sú upplifun að það er óspillt, frekar en ákveðin 

fyrirbæri eða staðir og enn síður framboð í ferðaþjónustu sem hefur mestan áhrifamátt. 

 

Katrín Anna Lund (2012) hefur skrifað um það hvernig frásagnir af landslagi birtast  út 

frá og í gegnum gönguna og skoðaði þar „... ekki smáatriði landslagsins frá sjónarhóli 

áhorfs heldur smáatriði sjálfsins sem eru í beinu sambandi við umlykjandi landslag.“13 

(Katrín Anna Lund, 2012, bls. 236). Með öðrum orðum má draga þá ályktun að það sé 

upplifunin á náttúrunni, þau áhrif sem hún hefur á sjálfið, frekar en einstök áþreifanleg 

fyrirbæri hennar, sem vega þyngst hjá ferðamanninum og hann sækir helst í. 

 

 

3.2.2. Skilgreining á náttúrutengdri ferðaþjónustu 

 

Einn af erfiðleikunum við að meta vægi náttúrutengdrar ferðaþjónustu felst í því að ekki 

er til nein ein almenn og alþjóðlega samþykkt skilgreining í fræðiritunum á því hvað 

hún er (Fredman og Tyrväinen, 2010). Skilgreiningarnar eru ótalmargar og oft tvíræðar, 

því hefur jafnvel verið haldið fram að í raun séu til jafn margar skilgreiningar á því hvað 

náttúrutengd ferðaþjónusta er og það eru margir ferðamenn (Backman, Allen og Becker, 

1992 í Weaver, Faulkner, og Lawton, 1999). 

 

Náttúrutengd ferðaþjónusta er samsett úr ýmsum tegundum ferða og ferðaþjónustu sem 

fara fram á sameiginlegu sviði en þetta svið er hvorki fast afmarkað né einangrað og 

                                                 
13 „... not the details of the landscape from an observational point of view, but rather details of the self as 
they are in direct touch with the surrounding landscape.“ 
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þess vegna getur orðið skörun á milli hennar og annarar tegundar ferðaþjónustu en 

heitið er eins konar regnhlíf yfir þessu sameiginlega sviði. 

 

Ef við byrjum á að ramma hugtakið inn þá er fyrsta skrefið að aðgreina umhverfið í 

tvennt; náttúrlegt umhverfi og manngert umhverfi. Því fyrrnefnda hefur ekki verið 

breytt af manna völdum en hinu síðarnefnda hefur verið breytt það mikið að það hefur 

misst sitt upprunalega eðli (Newsome, Moore, Dowling, 2013). Náttúrutengd 

ferðaþjónusta verður því augljóslega að fara fram innan hins náttúrlega umhverfis og 

einfaldasta skilgreiningin gæti verið að hún sé hvaða ferð sem er í náttúrunni eða í 

náttúrulegu umhverfi. 

 

Í sömu bók tala höfundar um að tveir þættir þurfi að vera til staðar til að mynda 

náttúrutengda ferðaþjónustu, annars vegar náttúra (náttúrlegt umhverfi jarðarinnar, 

plöntur og dýr) og hins vegar ferðaþjónusta / ferðamennska (frí, afþreyingar- og 

viðskiptaferðir). Útkoman er náttúrutengd ferðaþjónusta sem er studd af vistfræðilegri 

sjálfbærni og stuðlar að og er stjórnað á þann hátt að upplifun gestanna verði sem best 

(Newsome, Moore og Dowling, 2013). 

 

Umhverfið þarf að vera náttúrulegt og innan þess þarf að vera til staðar ferðamennska;  

þetta er stóri ramminn. Síðan er að ákvarða hvað ferðamaðurinn er að gera í náttúrunni 

en yfirleitt er gert ráð fyrir að hann sé í einhvers konar afþreyingu eða hreyfingu úti í 

náttúrunni.  

Samkvæmt orðabókarskilgreiningu er náttúrutengd ferðamennska „Ferðalag sem farið 

er í aðallega eða eingöngu til að njóta náttúrlegra aðdráttarafla og til að taka þátt í ýmis 

konar hreyfingu utandyra.“14 (Travel industry dictionary, e.d.). Hér er búið að bæta inn í 

skilgreininguna „outdoor activities“ eða hreyfingu utandyra. Útivist er vissulega 

mikilvægur hluti þessarar tegundar ferðaþjónustu og það á sérstaklega við um Ísland. 

Það má þó færa rök fyrir því að náttúrutengd ferðaþjónusta feli ekki alltaf í sér einhverja 

virka útivist, sem dæmi má nefna rútuferð yfir Sprengisand þar sem ferðamennirnir sitja 

inni í rútu mestalla ferðina. Tilgangurinn er vissulega að sjá og upplifa náttúruna en þar 

                                                 
14  „Leisure travel undertaken largely or solely for the purpose of enjoying natural attractions and 
engaging in a variety of outdoor activities.“  
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sem þeir taka ekki þátt í neinni hreyfingu utandyra væri þetta ekki náttúrutengd ferð 

samkvæmt síðustu skilgreiningu. Annað dæmi úr íslenskum veruleika gæti verið 

jeppaferð á jökli. Þessi dæmi eru tínd til eingöngu til að sýna það sem áður var bent á, 

að skilgreining á þessari tegund ferðaþjónustu er ekki alveg einföld. Buckley bendir 

reyndar á að stundum sé það ferðin sjálf eða gistingin sem verða hreyfingin (e. the 

activity) og nefnir sem dæmi Overland ferðir (líkt Sprengisandsferðinni) og gistingu á 

íshótelinu í Norður- Svíþjóð (Buckley, 2010). 

 

Þá komum við að skilgreiningum sem fela í sér hvernig hreyfingu er um að ræða en þær 

gera ýmist ráð fyrir því að „leyfa“ farartæki eða ekki og einnig megi þau ýmist vera 

vélvædd eða ekki (Fredman og Tyrväinen, 2010). 

 

Sömu höfundar telja að flestir fræðimenn skilji náttúrutengda ferðaþjónustu sem 

afþreyingu sem fer fram í náttúrulegu umhverfi og að hún samanstandi af tveimur 

grunnþáttum; gestinum (sem er að heiman) og upplifunina af eða í náttúrunni. Í þessu 

verkefni er byggt á þessum skilningi að því viðbættu að oft er um að ræða hreyfingu en 

það er ekki nauðsynlegt og að hún má vera á óvélknúnu farartæki en vélknúnu einungis 

ef það þjónar tilgangi ferðarinnar. 

 

Sú tegund göngu sem hér er fjallað um, þ.e. í náttúrunni en ekki í manngerða 

umhverfinu, fellur því að öllu leyti undir skilgreiningu náttúrutengdrar ferðamennsku; 

hún fer fram í hinu náttúrlega umhverfi, byggist á óvélknúinni hreyfingu og hefur í för 

með sér sterka upplifun, bæði á náttúrunni og landslaginu auk ýmissa fleiri jákvæðra 

áhrifa á líkama og sál.  

 

 

3.2.3. Greinar náttúrutengdrar ferðaþjónustu  

 

Þó að ekki liggi fyrir ein einhlít skilgreining á náttúrutengdri ferðaþjónustu þá er mun 

auðveldara að skilgreina þá þætti sem hún samanstendur af. Henni má skipta í fjórar 

megin greinar (Newsome, Moore og Dowling, 2013):  

 Visthæfa  (e. eco) 
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 Náttúrulífs- (villt dýralíf og plöntur) (e. wildlife) 

 Jarðminja- (jarðfræði og landfræði) (e. geo) 

 Ævintýra- (e. adventure) 
 

Hver þessara fjögurra greina samanstendur síðan af ýmsum tegundum ferða og þjónustu 

sem geta verið (og eru oftast að einhverju leyti) mismunandi milli landa þar sem 

framboð á ferðum markast af náttúru og landslagi hinna ýmsu landa og landsvæða sem 

eru, sem betur fer, ekki alveg eins alls staðar. Sem dæmi má nefna skilgreiningu frá 

Ástralíu (Weaver, Faulkner og Lawton, 1999)  þar sem náttúrutengdri ferðaþjónustu er 

skipt í sex greinar, nokkurn veginn samskonar skiptingu og hér að ofan, en 

undirflokkarnir eru alls 71. Aðeins hluti þessara undirflokka á við um Ísland, ýmsir 

þeirra eiga reyndar eingöngu við í Ástralíu. Þannig er náttúrutengd ferðaþjónusta 

samþætt vistkerfi hvers staðar. 

 

Lítum nú örlítið nánar á hvert er eðli greinanna fjögurra hér að ofan: 

 

Visthæf ferðamennska: Þetta er að mati höfundanna stærsti undirflokkurinn, þ.e.a.s. sá 

sem flestar ferðir flokkast undir. Weaver (2013) dregur eðli hennar saman í þrjú 

grunnatriði; hún byggist á náttúrutengdu aðdráttarafli (e. attraction), það er fræðsla 

tengd aðdráttaraflinu og henni er stjórnað þannig að umhverfis- og félags- / 

menningarleg útkoma sé sjálfbær. Hann skiptir henni einnig út frá markaðslegum 

sjónarmiðum í harða og mjúka sem hann kallar líka virka og óvirka og einnig djúpa og 

grunna. Þessa skiptingu mætti einnig kalla sérhæfða og almenna. Sú fyrrnefnda 

samanstendur af öðruvísi ferðaþjónustu (e. alternative tourism), (heitið vísar í að hún er 

öðruvísi en fjöldaferðamennska) en sú síðarnefnda af fjöldaferðamennsku. Þar sem bent 

hefur verið á að visthæf ferðaþjónusta sé í trúverðugleikakrísu sökum þess hversu 

margir í almennri ferðaþjónustu noti þetta heiti til að skreyta sig með án þess að um sé 

raunverulega vistvæni sé að ræða (Fennell og Weaver, 2005) þá hafa komið fram 

gæðakerfi sem veita vistvænisvottanir og komið verður nánar að síðar. 

 

Náttúrulífsferðamennska: Þessi tegund ferðamennsku snýst um að skoða lífríkið, 

plöntur og dýr í sínu náttúrlega umhverfi þó að til séu skilgreiningar sem taka einnig til 

umhverfis sem er ekki náttúrlegt. Oft er það eðli lífríkis hins náttúrlega umhverfis sem 
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hefur mesta vægið í því að laða ferðamenn að en ferðirnar sjálfar geta verið af ýmsum 

toga, allt frá stuttri dagsferð út frá hóteli yfir í margra daga ferð sem snýst öll um það að 

skoða til dæmis vissa tegund dýra (Newsome, Moore og Dowling, 2013). Höfundarnir 

benda á þá mikilvægu staðreynd fyrir þessa tegund ferðamennsku að ósnertum 

náttúrusvæðum er að fækka og að þau eru einnig að minnka að stærð og sú staða hefur 

orðið til þess að skapast hefur nýtt áhugasvið innan þessarar tegundar ferðamennsku 

sem kalla mætti „síðasta séns“ ferðir (e. last-chance wildlife tourism) þar sem 

ferðamenn leita eftir að sjá einstakar, sjaldgæfar og sjaldséðar tegundir flóru og fánu 

sem sumar fara hratt hverfandi (Lemelin og fleiri, 2010). Dæmi frá Íslandi eru 

hugsanlega hvalaskoðunarferðir og einnig má nefna ferðir sem snúast um að skoða jökla 

(jöklagöngur, íshellaferðir, jökullón o.s.frv.) þó að síðarnefnt sé ekki hluti dýra- og 

plönturíkisins. 

 

Jarðminjaferðamennska: Hugtakið nær yfir bæði jarðfræði og landfræði en ekki eru 

eingöngu skoðuð tiltekin jarðfræðileg fyrirbæri heldur er horft á landfræði svæða út frá 

þeim fjöldamörgu atriðum sem móta þau, bæði mannlegum og náttúrulegum (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Upphaflega átti þetta heiti 

eingöngu við um jarðfræðilega ferðamennsku en í dag er landslag einnig tekið með í 

skilgreininguna  (Newsome, Moore og Dowling, 2013). Að mati  þeirra þurfa slíkar 

ferðir að innihalda þrjú atriði; byggjast á jarð- og landfræði, vera sjálfbærar og veita 

fræðslu. Æskilegt er að þær innihaldi einnig tvö önnur atriði; hafa jákvæð áhrif heima í 

héraði og vekja ánægju ferðamannsins en þessu tvö síðastnefndu eiga við um allar 

tegundir ferða. 

 

Ævintýraferðamennska: Þessi tegund ferðamennsku samanstendur af ýmsum 

tegundum hreyfingar utandyra, þ.e. útivistarafþreyingu sem getur falið í sér litla hættu 

fyrir þátttakendur yfir í það að vera mjög krefjandi, stigsmunurinn er líka notaður til að 

flokka hana í harða og mjúka (e. hard og soft) (Newsome, Moore og Dowling, 2013).  

Önnur aðgreining er hæg og hröð (e. slow og fast) en um er að ræða sömu tegund 

ferðamennsku sem aðgreinist af eðli, huglægni og tíma; sú hraða byggist á spennu og 

flýti en sú hæga byggist á útivist þar sem tæknin er minni, tíminn lengri og tengingin 

við náttúruna meiri (Varley og Semple, 2015). 
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Þar sem einstaklingar hafa mismunandi sýn á það hversu ævintýraleg einhver afþreying 

er, þá geta skilgreiningarnar verið margar (Buckley, 2010). Einnig má benda á að 

íslenska þýðingin ævintýra-  eins og  enska heitið adventure eru ekki alls kostar góð því 

þau fela ekki í sér að hreyfing fari fram, sem er þó grunnur þessarar tegundar 

ferðamennsku. Um er að ræða ýmis konar afþreyingu og hreyfingu, s.s. útivist sem fer 

fram í náttúrunni, en náttúran sjálf er ekki alltaf aðalatriðið. Munurinn á henni og 

náttúrutengdri ferðaþjónustu er að sú síðarnefnda snýst um að sjá á meðan 

ævintýraferðamennskan snýst um það að gera eins og Buckley orðar það skemmtilega 

(Buckley, 2010).  

 

 

3.2.4. Nýting ferðaþjónustunnar á náttúrunni  

 

Íslensk náttúra er stærsta auðlind íslenskrar ferðaþjónustu og sá segull sem í 

langflestum tilvikum veldur því að ferðamenn koma til landsins. Til þess að 

náttúrutengd ferðaþjónusta þrífist þurfa að vera til staðar það áhugavekjandi og 

aðlaðandi náttúrulegar auðlindir að þær verði til þess að ákvörðun um ferð sé tekin. 

Könnun Ferðamálastofu sýnir að þetta er vissulega fyrir hendi í íslenskri ferðaþjónustu. 

Aðgengi og aðlöðunarkraftur hinna náttúrlegu auðlinda styrkjast síðan oftast af 

ferðaþjónustufyrirtækjum, í einkarekstri og til almenningsnota, svo og landeigendum 

(Fredman og Tyrväinen, 2010). Vörur og þjónusta mynda framboðið sem er grunnur 

þess hversu miklu eyðsla gesta skilar inn í hið staðbundna hagkerfi. Það er með öðrum 

orðum náttúran sem er primus motor en náttúruupplifunin sjálf skapar ekki 

efnahagslegan ávinning, stærsti hluti hans skapast í gegnum grunn ferðaþjónustu eins og 

samgöngur, gistingu, mat og ýmsa þjónustu, m.a. leiðsögumenn (Fredman og 

Tyrväinen, 2010). 

Ferðamennsku sem fer fram útí náttúrunni má flokka í þrennt eftir því hvort hún byggist 

á nýtingu náttúruauðlinda eða ekki (Buckley, 2011): 

 

 Ferðamennska sem gengur á auðlindir,  t.d. laxveiði og 
skotveiðiferðamennska. (Þó má setja spurningarmerki við hvort þessi tegund 
ferðamennsku geti ekki verið sjálfbær, fari hún fram á viðeigandi hátt). 
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 Ævintýraferðamennska, notar náttúrulegt umhverfi til að skapa spennandi 
upplifun í gegnum mjög virka afþreyingu.     

 Ferðamennska sem gengur ekki á auðlindir, fer aðallega fram á vernduðum 
svæðum, þjóðgörðum og óbyggðum. 

 

Þegar náttúran er auðlindin verður mikilvægi þess að ganga ekki á hana þannig að skaði 

verði af að vera í fyrirrúmi bæði hjá þeim sem selja náttúrutengda ferðaþjónustu og 

einnig þeim sem stjórna slíkum landsvæðum.  

 

Aukinn straumur ferðamanna um náttúru landsins hlýtur að vekja okkur til umhugsunar 

um siðferðileg viðhorf okkar til náttúrunnar og umhverfisins. Ferðaþjónustan var eitt 

sinn kölluð „reyklausi iðnaðurinn“ (Holden, 2011) en í dag er fjöldi ferðamanna það 

mikill að ágangurinn einn getur orðið til þess að svæði láti á sjá og að jafnvel verði 

óafturkræfar skemmdir. Ferðaþjónusta getur orðið til þess að vernda umhverfið og 

náttúruna, dæmi um það er þegar landsvæði eru ekki tekin undir þróun eins og 

landbúnað, byggð, virkjanir eða annað því að talið er að þau hafi meira gildi eins og þau 

eru og meira aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Holden, 2011). Dæmi um þetta er umræðan á 

Íslandi um ýmsa virkjunarkosti og einnig stöðvun framkvæmdanna við Eyjabakka. Þeir 

sem stjórna náttúrulegum landsvæðum sem ferðamenn fara um verða að hafa 

grunnþekkingu á vistfræði svæðanna og einnig þarf að vera ljóst hvers konar siðferðileg 

viðhorf eigi að ráða (mannhverf eða náttúruhverf).  

 

 

3.2.5. Upplifun á náttúrunni og víðernum 

  

Nútíma borgarmenning skapar þörf hjá manninum til að sækja út í náttúruna og stærsti 

hluti ferðamanna kemur frá borgum. John Urry bendir á að löngun okkar til að skoða 

ákveðið umhverfi sé félagslega mynduð og byggist á því að við höfum þróað með okkur 

menningarlega löngun til sérstaks landslags (Urry, 1995; í Holden, 2011). Breytingar í 

skynjun á því hvað er talið áhugavert landslag tengjast félags- og menningarlegum 

breytingum í þjóðfélaginu (Holden, 2011). Á tíma Grand Toursins, sem markar upphaf 

ferðamennskunnar með ferðum evrópsks yfirstéttarfólks til helstu menningarsvæða 

álfunnar, breyttist áhugi manna á þann veg að það varð vinsælt að skoða fallegt og 
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rómantískt landslag en áður hafði áhugaverðasta landslagið verið talið svæði þar sem 

maðurinn hafði náð yfirtökum á náttúrunni til að framleiða jarðveg sem landbúnaður gat 

þrifist á (Towner, 1996; í Holden, 2011). 

 

Merking hugtaksins um ósnortin víðerni (e. wilderness) byggist samkvæmt Andrew 

Holden á tveimur viðhorfum; hinu klassíska og hinu rómantíska. Fyrra viðhorfið gengur 

út frá því að umhverfi sem gert hefur verið ábúðarhæft og nýtanlegt (eins og 

borgarsvæði) sé merki um siðmenningu og framþróun. Hið síðarnefnda gerir ráð fyrir að 

ósnortin og óbyggð svæði hafi mesta gildið og víðernislandslag (e. wildscape) fær djúpa 

andlega merkingu (Holden, 2011). Urry tengir aukinn áhuga á ósnortnum landsvæðum 

við þróun rómantísku stefnunnar sem byggði á tilfinningum, frelsi, gleði og fegurð og 

þetta mátti auðveldlega upplifa með því að heimsækja ósnortin víðerni (Urry, 1998; í 

Holden, 2011). Löngunin í óspilltara landslag breytti viðhorfi í hinum vestræna heimi til 

upplifunarinnar á landslagi og það hefur haft mikil áhrif á grunneðli ferðamennsku í dag 

(Holden, 2011). 

 

Hugtakið „sviðsettur upprunaleiki“ (e. staged authenticity) er eitt af hinum klassísku 

hugtökum ferðamálafræðinnar og kom fram í einni fyrstu fræðibók greinarinnar. 

Höfundurinn Dean MacCannell (1976/2013) talar þar um að ferðamaðurinn sé drifinn af 

löngun til að sjá og upplifa það sem er ekta (e. authentic). Hann telur hins vegar að 

ferðamannastaðir (e. tourist attractions) séu aldrei fullkomlega ekta, alltaf sé um að 

ræða einhvers konar sviðsetningu og því geti ferðamaðurinn aldrei upplifað annað en 

sviðsetningu á því sem er ekta.    

 

Ef við tengjum þetta hugtak við áhuga ferðamannsins í dag á náttúrutengdum ferðum og 

göngum einnig út frá því að hann sé að leita eftir því sem er ekta en ekki sviðsett,  

samanber ofangreint, er þá ekki líklegt að ferðir sem fara fram úti í náttúrunni myndu 

best svala þeirri löngun og því villtari og ósnertari sem hún er (þ.e. því meira ekta) þeim 

mun betra? Liggur hin mikla ásókn ferðamanna í náttúrutengda ferðaþjónustu að 

einhverju leyti í þessu? Þegar við göngum um svæði sem er algerlega ósnortið erum við 

þá að upplifa það sem er ekta eða að reyna að komast sem næst því? Ýmsar 

náttúruupplifanir eru augljóslega sviðsettar, til dæmis ef upplifunin á þeim fer eingöngu 
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fram í gegnum glugga á bíl eða rútu. Og eins dæmist náttúran líka sviðsett að mestu 

leyti ef við megum einungis ganga um hana á afgirtum göngustígum eða horfa á hana af 

þar til gerðum útsýnispöllum. En hversu mikil sviðsetning á náttúrunni er nauðsynleg 

og ásættanleg til að geta / mega njóta hennar? Þetta eru spurningar sem lúta að því 

hvernig við stöndum að náttúruvernd en einnig að því hvernig við viljum haga aðgengi 

að náttúrunni og í tilfelli þessa verkefnis, uppbyggingu gönguleiða og þeirri upplifun 

sem við viljum að þær skili. 

 

Annað lífseigt hugtak úr áðurnefndri bók MacCannell, framhliðar og bakhliðar 

raunveruleikans (e. front and back realities), byggist á því að ferðamaðurinn sé alltaf að 

leita eftir því að sjá og upplifa bakhliðarveruleikann (því hann sé hin ekta hlið) en það 

sé aldrei mögulegt því alltaf sé um einhvers konar framhlið að ræða sem er sköpuð. 

Þarna má spyrja sig hvort óspillt náttúran í sinni villtustu mynd hafi yfirhöfuð einhverja 

framhlið, hvort hún sé ekki fullkominn bakhliðarraunveruleiki. En í framhaldi af því má 

líka velta því fyrir sér hvort við komumst yfirhöfuð einhvern tíma til að upplifa hana 

sem slíka. Varpa má upp þeirri spurningu hvort að með því að markaðssetja hina villtu 

náttúru og fjalla um hana í ferðabókum, svo dæmi sé tekið, sé búin til „vara“ úr 

náttúrunni og þar með sé sköpuð framhliðarsviðsetning. 

 

 

3.3. Sjálfbær ferðaþjónusta og 
ferðamennska 

 

Hugmyndin um sjálfbæra ferðaþjónustu byggist á hugtakinu um sjálfbæra þróun sem 

kom fram uppúr 1970 og var fyrst skrifað um árið 1980 (í World Conservation Strategy, 

IUCN, UNEP og WWF; í Weaver 2013). Það var síðan árið 1987 með Brundtland-

skýrslunni svokölluðu, „Our common future“, sem samin var að ósk Sameinuðu 

þjóðanna um stöðu umhverfisins sem hugtakið varð almennt þekkt og er upphaf þess 

yfirleitt tengt útkomu skýrslunnar. Í henni er sjálfbær þróun skilgreind sem „... þróun 

sem mætir þörfum kynslóða nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða 

til að mæta sínum þörfum.“ (WCED, 1987; í Weaver 2013). Hugtakið komst síðan 
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endanlega inní umræðuna á umhverfis- og þróunarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

(UNCED) árið 1992 sem haldin var í Ríó de Janeiro, oftast kölluð Earth Summit.  

Þátttökuþjóðirnar fóru heim af ráðstefnunni með leiðarvísi til að koma á sjálfbærri 

þróun heima fyrir, svokallaða Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21). Hér á landi voru 

sveitarfélögin hvött til að taka hana upp.  

 

Ferðaþjónustan var ekki með í umræðunni sem atvinnugrein á þessari ráðstefnu, það var 

ekki fyrr en á þeirri næstu, árið 2002 í Jóhannesarborg, sem hún var með sem 

viðurkennd atvinnugrein (Holden, 2011). David Weaver (2006) telur það sérstakt að 

Brundtland-skýrslan minnist ekki á ferðaþjónustuna og ekki heldur ráðstefnan 1992 

nema stuttlega. Hann telur hins vegar að það hafi aðallega verið fræðimenn í 

ferðamálum og stofnanir, þ.e.a.s. aðilar sem gerðu sér grein fyrir hinum gífurlegu 

möguleikum ferðaþjónustunnar til að hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif, sem byrjuðu 

að tala um sjálfbæra ferðaþjónustu snemma á tíunda áratugnum. Hann bendir líka á þá 

staðreynd að árið 1993 er farið að gefa út tímaritið Journal of Sustainable Tourism að 

koma út.  

 

Það er áhugavert að tengja tilkomu þessa vinsæla hugtaks um sjálfbæra ferðaþjónustu 

við þá þróun sem átti sér stað í ferðamálum á sama tíma, eins og Weaver gerir í bók 

sinni (2006) með því að setja hana í samhengi við fjögurra sviða módel Jafar Jafari  

(Jafari 2001) sem greinir þróun ferðamála í fjögur svið sem spanna hvert u.þ.b.  einn 

áratug, í tímaröð eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar þannig: 

 

Á sjötta áratugnum er viðhorfið til aukinnar ferðaþjónustu mjög jákvætt þar sem hún 

eykur hagsæld, atvinnu og þróun (e. advocacy platform).  

Á sjöunda áratugnum fara að koma fram ýmsar neikvæðar raddir sem töldu að 

stjórnlaus vöxtur í ferðamálum leiddi til óásættanlegra afleiðinga fyrir umhverfi, 

hagkerfi og samfélag hjá íbúum áfangastaða (e. cautionary platform).  

Á áttunda áratugnum var reynt að aðlaga ferðamennskuna, úr massaferðamennsku sem 

var talin geta haft ýmsar neikvæðar afleiðingar yfir í öðruvísi ferðamennsku (e. 

adaptancy platform). Með tímanum kom í ljós að slíkri ferðamennsku verður ekki 
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viðkomið í öllum tilfellum og að massaferðamennskan verður alltaf til staðar og að hún 

á líka rétt á sér.  

Á níunda áratugnum er því farið að leita leiða, með þekkinguna að vopni, til að þetta 

geti allt þrifist án neikvæðra afleiðinga og þá erum við komin inn á síðasta sviðið, (e. 

knowledge-based platform). 

 

Á sama tíma og þetta síðastnefnda sviðs verður til fæðist hugmyndin um sjálfbæra 

ferðaþjónustu og þó að það gerist út frá hugmyndinni um sjálfbæra þróun er áhugavert 

að sjá út frá greiningu Jafari (2001) að upp var kominn sá jarðvegur innan 

ferðaþjónustunnar sem kallaði á verkfæri til að bæta sig með. Þörf var á að sameina 

viðhorf þeirra sem vildu áframhaldandi vöxt og þróun og þeirra sem vildu hægari vöxt 

og voru umhverfissinnaðari. Þessir tveir andstæðu hópar fundu áhugaverðan og 

sameiginlegan flöt innan sjálfbærar þróunar þar sem gert er ráð fyrir áframhaldandi 

efnahagslegri þróun en án þess að reyna um of á umhverfisleg, félags-menningarleg og 

efnahagsleg þolmörk (Weaver, 2006). 

 

Síðan þá hefur hugmyndin um sjálfbæra ferðaþjónustu verið mjög mikið inni í 

umræðunni og hefur verið tekin upp í stefnum ferðaþjónustufyrirtækja, landsvæða og 

þjóða um allan heim. 

 

 

3.3.1. Skilgreining á sjálfbærri ferðaþjónustu 

 

Sjálfbær ferðaþjónusta byggir á hugmyndinni um sjálfbæra þróun þar sem auðlindir eru 

nýttar af hyggindum til að tryggja langlífi þeirra og snýst í stuttu máli um að hámarka 

jákvæð áhrif og afleiðingar og lágmarka þau neikvæðu (Weaver, 2006). Ekki er því um 

að ræða einhverja sérstaka tegund af ferðaþjónustu heldur grunnhugmynd sem beita má 

við næstum hvaða tegund ferðaþjónustu sem er. Um er að ræða hugmyndafræði sem 

horfir til langs tíma við að leitast við að tryggja jákvæðan vöxt í ferðaþjónustu (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

 

Skilgreining frá Alþjóða ferðamálasamtökunum og Umhverfisstofnun SÞ er: 
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Ferðaþjónusta sem tekur tillit til núverandi og framtíðaráhrifa á efnahag, samfélag 
og umhverfi og tekur tillit til þarfa gesta, atvinnugreinarinnar, umhverfisins og 
gestgjafa samfélagsins. (UNEP & UNWTO, 2005).15 
 

 Á Íslandi varð skilgreiningin ekki lögformleg fyrr en árið 2008 í reglugerð nr.608/2008  

um Vatnajökulsþjóðgarð: 

 
Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um 
leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að 
auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og 
fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, 
nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum 
lífsskilyrðum.  

 

Sjálfbær ferðaþjónusta þarf með öðrum orðum að taka til þriggja sviða sem eru samþætt 

og þurfa að virka sem ein heild og vera öll til staðar þó hið umhverfislega sé 

grunnurinn: 

 

 Umhverfi 

 Samfélag 

 Efnahagur (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 
 

Skilgreining UNWTO á þessu þrískipta hlutverki er sú sem notuð er til grundvallar í 

þessu verkefni. Samkvæmt henni á sjálfbær ferðaþjónusta að: 

 

 Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem 
bestan og hagkvæmastan hátt en viðhalda jafnframt nauðsynlegum 
vistfræðilegum ferlum og aðstoða við verndun náttúruarfs og líffræðilegrar 
fjölbreytni. 

 Virða félags- og menningarlegan upprunaleika samfélaga í heimabyggðum, 
vernda menningararf þeirra, bæði byggingararf og samtímamenningu, og 
hefðbundin lífsgildi, og stuðla að skilningi og umburðarlyndi á milli ólíkra 
menningarhópa. 

 Tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfsemi sem veitir öllum 
hagsmunaaðilum félagslegan og hagrænan ávinning er dreifist á milli þeirra á 

                                                 
15 "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, 
addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities." 
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sanngjarnan hátt, þ.m.t. hvað varðar stöðugleika í möguleikum til 
atvinnuþátttöku og tekjuöflunar innan samfélags gestgjafanna, og sem lið í því 
að sporna við fátækt. (UNWTO, 2004; í Edward H.Huijbens og Gunnar Þór 
Jóhannesson, 2013, bls. 12-13). 

 
UNEP og UNWTO (2005) skilgreindu enn nánar, í tólf atriðum, markmið sjálfbærar 

ferðaþjónustu í skýrslu sem kom út ári síðar: 

 

Tafla 1. Markmið sjálfbærar ferðaþjónustu 

Efnahagur Samfélag Umhverfi 
 

- Hagkvæmni 
- Velferð 
- Starfsgæði 
- Jöfnuður 

 

 
- Ánægja gesta 
- Stjórn í höndum 

heimafólks 
- Lífsgæði 
- Menningargróska 

 

 
- Vernd 
- Fjölbreyttni 
- Nýting auðlinda 
- Takmörkun 

mengunar 
 

Heimild: UNEP og UNWTO, 2005 

 

Hugmyndin um sjálfbæra ferðaþjónustu hefur þó fengið ýmis konar gagnrýni á sig. 

Grunnurinn að vandamálinu liggur e.t.v. í vinsældum þess, þ.e. margir taka það upp án 

þess að um sé að ræða sjálfbærni (sambærilegt við það sem gerist með hugtakinu um 

visthæfa ferðaþjónustu). Þessi ofnotkun er talin geta stafað af því að skilgreiningar á 

hugtakinu séu óljósar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013) og 

ekki nákvæmar (Saarinen 2006). Richard Sharpley segir umræðuna illa ígrundaða og 

illa upplýsta (Sharpley 2000), Ralf Buckley tekur enn dýpra í árinni um ferðaþjónustuna 

og segir hana ekki enn neinstaðar nálægt sjálfbærni. Hann segir ferðaþjónustuna, með 

fáum undantekningum, fókusera sterkt á efnahagslega þætti á meðan þeir samfélagslegu 

og umhverfislegu séu eingöngu bundnir við lagalegar útfærslur, pólitískar tilfæringar og 

markaðssetningu og styrkingu eigin ímyndar (Buckley, 2012). Til að setja eins konar 

mælikvarða á raunverulega sjálfbærni eru til ýmsar vottanir og einnig þarf að hafa 

þolmörk í huga. Næsti kafli fjallar um leiðir að þessu markmiði. 
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3.4. Auðlindastýring 
 

Uppbygging og skipulag náttúrusvæða fyrir ferðamenn felur í sér auðlindastýringu þar 

sem hagsmunaaðilar (e. stakeholders) geta verið margir. Best er að sem flestir þeirra 

komi að skipulaginu, bæði stjórnvöld, stofnanir með fagþekkingu, ferðaþjónustan, 

félagssamtök,  heimabyggðin og jafnvel ferðamennirnir sjálfir. Mynd 1 sýnir mögulega 

hagsmunaaðila að skipulagningu náttúrusvæða fyrir ferðamenn: 

 

 

 

Mynd 1. Mögulegir hagsmunaaðilar náttúrusvæða. 

Heimild: Newsome, Moore og Dowling, 2013 (útfært af höfundi). 
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3.4.1. Sjálfbærnivottanir og gæðaeftirlit 

 

Vinsældir sjálfbærnihugtaksins og ofannefnd ágreiningsefni um notkun þess hafa orðið 

til þess að nokkrar tegundir gæðaeftirlita hafa litið dagsins ljós, sem eiga að leiða 

ferðaþjónustuaðila að því hvernig beri að nota hugtakið rétt, að því að hægt sé að 

sannreyna rétta notkun þess og einnig til þess að þeir sem hafa virkjað það á réttan hátt 

aðgreinist frá þeim sem hafa það ekki (Weaver, 2006). Viss hætta er  á að aukin áhersla 

á umhverfismál frá hendi ferðaþjónustufyrirtækja verði eins konar yfirborðsleg tíska 

frekar en raunveruleg tilraun til að hafa jákvætt samband við hið náttúrlega umhverfi 

(Holden, 2011). Mikilvægt er þó fyrir umhverfisstjórnun áfangastaðarins að fyrirtæki á 

svæðinu sem koma að gönguferðaþjónustu taki upp gæðaeftirlit og/eða 

sjálfbærnivottanir því ekki er mögulegt að fá slíka vottun fyrir stíginn einan og sér. Slíkt 

gæðaeftirlit getur verið allt frá því að vera innra eftirlit og valkvætt yfir í ytra kerfi sem 

skylda er að taka þátt í og efst á þeim skala eru lög og reglugerðir (Weaver, 2006). 

Eftirfarandi greining er frá Weaver: 

 

Umgengnisreglur (e. codes of conduct) urðu vinsælar á fyrstu árunum eftir að 

hugmyndin um sjálfbæra þróun kom fram en í kjölfarið voru fyrirtæki  í ferðaþjónustu 

hvött til þess að vinna samkvæmt henni. Umgengnisreglum er ætlað að hafa áhrif á 

viðhorf og hegðun og geta beinst ýmist að ferðamanninum, samfélaginu sem tekur á 

móti ferðamanninum eða ferðaþjónustufyrirtækjunum (Holden, 2011). Hér er vert að 

benda sérstaklega á WWF Codes of Conduct  sem leiðbeina um það hvernig beri að 

haga sér gagnvart viðkvæmri náttúru norðurslóða og eru til bæði fyrir ferðamanninn, 

ferðaheildsala og ferðaskipuleggendur, svo  og 10 almennar reglur sem gilda um alla 

sem fást við ferðamennsku á norðurslóðum (WWF, e.d.). 

 

Styrkleikar umgengnisreglna felast í því að þær eru ódýrar og ekki tímafrekar í 

framkvæmd, þær eru einfaldar, almennar og valkvæðar en síðastnefnda staðreyndin 

eykur líkur á þátttöku. Þær skapa líka grunn fyrir myndun tengslanets, að leiðum til að 

finna út sjálfbærnisvísa (e. sustainability indicators) og setja siðferðilega pressu á 

meðlimi til þátttöku. Þær geta einnig leitt til þess að ekki komi til þess að stjórnvöld 

grípi inn í með auknu regluverki (Weaver, 2006). 
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Veikleikarnir liggja í því hversu almennar þær eru (þótt það geti einnig verið  

styrkleikamerki), að markmiðin eru ekki sérhæfð né séu þau tímasett. Þátttakan er 

valkvæð og eftirlit er í höndum þátttakendanna sjálfra. Það er því engin eða lítil pressa 

og auðvelt að vera „losaralegur“ í framkvæmdum eða sinna þeim eins og manni sjálfum 

sýnist og jafnvel draga sig tilbaka verði þátttaka of flókin eða kostnaðarsöm (Weaver, 

2006).  

 

Umhverfisvottanir (e. ecolabels) tryggja enn betur en umgengnisreglur og 

umhverfisverðlaun að stjórnun og framkvæmd vottaðrar vöru sé í samræmi við 

meginreglur sjálfbærrar ferðaþjónustu með nákvæmum upplýsingum. Vottunin hefur 

mikið markaðslegt gildi (Weaver, 2006). Aðalástæða þess að fyrirtæki eða landsvæði 

sækja um þátttöku er að geta sýnt og staðfest með ytri vottun að það byggi á sjálfbærum 

grunni. 

Til er fjöldinn allur af vottunum á heimsvísu fyrir ýmsar tegundir ferðaþjónustu eða 

landsvæði og lönd. Styrkleikar umhverfisvottunar eru margir; hún hefur markaðslegt 

gildi og hún skapar jákvæðari ímynd sem síðan dregur væntanlega að fleiri „græna“ 

viðskiptavina til þeirra sem eru með slíka vottun. Velgengni vottunar byggist þó að 

stóru leyti á því að hún sé almennt þekkt og viðurkennd af neytendum og öðrum 

hlutaðeigendum þannig að vottunarhafinn standi samkeppnislega framar þeim sem ekki 

eru með hana (Weaver, 2006). Veikleikar umhverfisvottana telur Weaver vera  að enn 

þekki neytendamarkaðurinn ekki nógu vel þessar vottanir sem leiði til þess að 

ferðaþjónustufyrirtæki eru ekki eins áhugasöm um þátttöku. Hann telur einnig að ekki 

sé enn almennt talið né liggi fyrir því sannfærandi rök að vörur með umhverfisvottun 

séu sannanlega sjálfbærari öðrum sem ekki eru með hana. Að minnsta kosti sé það 

staðreynd að aðeins örlítið brotabrot af öllum sem gætu verið með slíka vottun hafa 

hana. 

 

Umhverfisviðurkenningar / - verðlaun (e. awards) eru millivegurinn milli 

umhverfisreglna og umhverfisvottana. Slíkar viðurkenningar eru yfirleitt veittar til eins 

árs og til greina kemur einungis lítill hópur umsækjenda eða tilnefndra. Í flestum 

tilvikum eru það stórfyrirtæki innan ferðaþjónustunnar sem veita þessi verðlaun 
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(Weaver, 2006). Þau  geta verið ágætis leið til að benda á og kynna framámenn og 

fyrirmyndir í greininni en þjóna þó aðallega þeim tilgangi að bæta ímynd og auglýsa 

styrkveitendur og sú staðreynd rýrir gildi þeirra (Font og Tribe, 2001; í Weaver 2006).   

 

Á Íslandi hefur Ferðamálastofa veitt umhverfisverðlaun árlega síðan 1995 og eru þau  

eins konar hvatningarverðlaun sem eiga að minna ferðaþjónustuaðila á umhverfið í 

skipulagningu og starfi (Ferðamálastofa, e.d.). Þau taka til ferðaþjónustufyrirtækja, 

félagasamtaka eða einstaklinga í ferðaþjónustu. Verðlaunin byggjast á tilnefningum og 

má hvort tveggja tilnefna eigin rekstur og annarra, en gerðar eru vissar kröfur er lúta að 

umhverfismálum og fræðslu (Ferðamálastofa, e.d.).    

 

Vakinn er íslenskt gæða- og umhverfiskerfi fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu en ekki fyrir 

landsvæði. Umhverfisvottun (gull, silfur eða brons) geta fyrirtæki sótt um en aðeins ef 

þau hafa þegar farið í gegnum gæðakerfið  en „... með því að taka þátt fá fyrirtækin 

sérstaka viðurkenningu fyrir umhverfisstarf sem hægt er að nýta í markaðslegum 

tilgangi.“ (Vakinn, e.d.). Þarna er m.ö.o. aðeins bent á einn ávinning, sem er 

markaðslegur en mætti (og ætti að) orða á mun meira hvetjandi hátt til raunverulegs 

ávinnings fyrir umhverfið. 

 

Gönguleiðir sem slíkar geta því ekki fengið umhverfisvottun þar sem slíkt er einungis í 

boði fyrir fyrirtæki en jákvætt væri að sem flest þeirra væru með vottun. 

Vatnajökulsþjóðgarður er meðlimur í Vakanum, þ.e. sem stofnun og einnig 

gestastofurnar. 

 

3.4.2. Þolmörk 

 

Til þess að hægt sé að tryggja að sjálfbærni sé framfylgt á efnahagslegu, umhverfislegu 

og samfélagslegu sviði ferðaþjónustu er nauðsynlegt að geta metið áhrif hennar eða með 

öðrum orðum, að geta fundið út hvar mörkin liggja. Þolmörk segja til um mestu nýtingu 

sem svæði getur borið án þess að hafa neikvæð áhrif, bæði umhverfisleg og félagsleg 

(Newsome, Moore og Dowling, 2013). Stjórnun og stefnumótun í ferðaþjónustu verður 
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því að byggjast á því að vitneskja sé fyrir hendi um hvar þolmörkin liggja þó ekki sé 

alltaf einfalt að ákvarða þau. 

 

Svið þolmarka eru þau sömu og sjálfbærnishugtakið tekur til, en þó er misjafn hvort 

fræðimenn tali um tvö, (t.d Newsome, Moore og Dowling, 2013), þrjú (t.d.Weaver, 

2006) eða jafnvel fjögur svið eins og Holden (2011) gerir og hér er byggt á: 

 

 Umhverfisleg þolmörk (áhrif á umhverfið og náttúru) 

 Samfélagsleg þolmörk (þolmörk innfæddra við fjölda erlendra gesta) 

 Efnahagsleg þolmörk (hversu háð hagkerfið verður ferðaþjónustunni) 

 Sálfræðileg þolmörk (ánægjustig gesta með áfangastaðinn)  
 
Líklegt má telja að flestir séu sammála um nauðsyn þess að fara ekki yfir mörkin þá 

hefur einmitt reynst erfitt að skilgreina hvar þolmörkin liggja. Newsome, Moore og 

Dowling (2013) segja hugtakinu hafa brugðist að finna út hvar mörkin á fjölda gesta 

eigi að liggja vegna þess að: 

 

 Mismunandi afþreying og upplifanir hafa mismunandi þolmörk (fólk sækist eftir 
mismunandi reynslu, hefur mismunandi upplifun af því hvað er fámennt / troðið) 

 Bein orsaka-afleiðingartengsl milli magns notkunar og áhrifa eru ekki til (áhrif 
göngufólks á jarðveg getur t.d. markast meira af því á hvaða árstíð er gengið en 
fjöldanum sem gengur) 

 Þolmörk byggjast jafnmikið á gildismati neytenda og á vísindalegum mælingum 

 Þolmörk hjálpa ekki við að ákvarða jafnvægið á milli verndunar óspilltra 
náttúruminja og þess fjölda gesta sem á að leyfa 
 

Holden (2011) bætir við að: 

 Þolmörk séu ekki bara spurning um fjölda gesta heldur einnig hegðun þeirra.  
 

Weaver (2006) segir erfitt og hlutdrægt að ákvarða mörkin, það sé takmarkandi og hafi 

á sér neikvætt yfirbragð og sé of ákvarðandi. Hann segir hins vegar að þó að hugtakið sé 

gagnrýnt fyrir að setja föst mörk þá sé það nytsamlegt ef hugsað er um það sem 

þröskuld sem geti verið breytilegur eftir aðstæðum. Bent hefur verið á að ekki sé alltaf 

rætt um þolmarkahugtakið á réttum forsendum, því með því sé ekki verið að leita að 

fastri tölu um hámarksfjölda fólks sem staður geti þolað, sá skilningur sé væntanlega 
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kominn frá uppruna hugtaksins þegar það var notað um beitarþol (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).  

 

Sú breyting hefur orðið í dag að í stað þess að spyrja hversu mikið sé of mikið er frekar 

spurt hversu mikil breyting sé þolanleg. Þetta þolmarkahugtak nefnist mörk 

ásættanlegra breytinga, líka kallað mörk ásættanlegrar notkunar (e. limits of 

acceptable change, skammstafað LAC og limits of acceptable use) (Holden 2011) 

(þýðing frá Edward Hákoni Huijbens og Gunnari Þór Jóhannessyni, 2013).  

 

Umræðan um þolmörk er sterk í ferðamálaumræðunni á Íslandi og mikilvægar 

rannsóknir sem byggja á þessu hugtaki hafa verið gerðar og standa enn yfir. Anna Dóra 

Sæþórsdóttir hefur rannsakaðar fjórar tegundir þolmarka sem snúa að: 

 

 Áhrifum á vistkerfi 

 Viðhorfi ferðafólks 

 Viðhorfi heimafólks  

 Innviðum ferðaþjónustunnar (eingöngu hérlendis) (Edward H. Hujbens og Gunnar 
Þór Jóhannesson, 2013) 
 

Leiði þolmarkarannsóknir samkvæmt fyrri skilgreiningu til þess að ákveðin tala sé 

ákvörðuð sem hámarksnýting má nota aðferðina til að setja fjöldatakmarkanir. Á meðan 

á vinnslu þessa verkefnis stóð voru settar fyrstu fjöldatakmarkanir á ferðamannastað á 

Íslandi þegar Bláa lónið ákvað takmarkanir á fjölda gesta á klukkutíma. 

Framkvæmdastjóri Lónsins sagði í útvarpsviðtali fyrirtækið hafa ákvarðað 

hámarkstöluna þó svo að gestum þætti ekkert of margir ofan í, því að það vildi geta 

ábyrgst að gestir fengju þá upplifun sem fyrirtækið vildi veita. 

 

 

3.5. Áhrif loftslagsbreytinga 
 

Ferðaþjónusta og ferðamennska fara ekki fram í tómarými, þær eru háðar hinu 

náttúrulega umhverfi og eru viðkvæmar fyrir breytingum á loftslagi og veðurfari.  
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Loftslagsbreytingar og stórfelldar afleiðingar þeirra hafa áhrif á ferðamennsku og 

ferðaþjónustu en á sama tíma eiga þær síðarnefndu einnig sína sök á hlýnun loftslags. 

Langstærsti áhrifavaldurinn eru vélvæddar samgöngur, flugsamgöngur þar í fyrsta sæti, 

bílar koma þó nokkuð á eftir, en einnig hótel, veitingastaðir, o. fl. (Holden, 2011).   

 

Breytingar á hitastigi jarðar, bæði hækkandi og lækkandi, með tilheyrandi 

veðurfarsbreytingum, hafa alltaf átt sér stað. Það sem er að gerast á okkar tímum er að 

hraðinn í hækkun hitastigs er meiri en nokkru sinni fyrr. Tilkoma nýrra og gríðarstórra 

hagkerfa, eins og Kína og Indlands, hefur orðið til þess að losun gróðurhúsalofttegunda 

eykst enn, en hafði fram að þessu aðallega verið frá hinum vestræna heimi (Holden, 

2008). Hlýnun jarðar er eitt af stærstu vandamálum okkar tíma og allar þjóðir munu 

þurfa að glíma við þennan vanda. 

 

Þó að ekki sé gert ráð fyrir neinni aukningu  í losun CO2  frá deginum í dag þá er 

hækkun hitastigs jarðar um 2°C talin óumflýjanleg. Hækkun á hitastigi á bilinu 1 til 5°C 

hefði stórbrotnar afleiðingar í för með sér, þótt ekki sé auðvelt að sjá þær fyrir og 

loftslagssérfræðingar séu langt í frá á einu máli um hverjar þær verði. Líklegastar þykja 

þó breytingar á vistkerfum, minnkun líffræðilegs fjölbreytileika og útdauði tegunda, 

bráðnun ísþekjunnar við heimskautin, hopun og jafnvel hvarf jökla, hækkun sjávar og 

súrnun hans, flóð, stormar, þurrkur, vatnsskortur og í framhaldinu stórbrotnar 

afleiðingar fyrir þjóðfélög og manninn. Landsvæði munu breytast, litlar eyjar í 

suðurhöfum gætu horfið og skíðasvæði Evrópu einnig, eða færst mun hærra en talið er 

að 1°C hitastigsaukning færi snjólínuna upp um 150 metra (Holden, 2011). Líklegt er að 

straumur ferðamanna taki nýjar stefnur, í Evrópu verði t.d. vinsælustu svæðin eins og 

Miðjarðarhafið of heit og Norður-Evrópa verði frekar fyrir valinu. Þetta þýðir að 

sjálfsögðu tækifæri fyrir fyrirtæki á norðlægari svæðum og jafnfram erfiðleika fyrir þau 

suðlægari (IPCC, 2007a, 2007b; í Holden, 2011). 

 

Líkur eru á að breytingin verði sérlega mikil á norðurskautssvæðinu (ACIA, 2005; í 

Newsome, Moore og Dowling, 2013)  með opnun nýrra siglingaleiða bæði fyrir 

ferðamenn og flutninga og að veturnir hér verði styttri og mildari (IPCC, 2007a; í 

Newsome, Moore og Dowling, 2013). Þetta getur þýtt lengingu ferðamannatímabilsins á 
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norðlægari slóðum og einnig að ýmsir vilji koma hingað til að sjá jökla áður en þeir 

hverfa, sbr. „síðasta séns“- ferðirnar sem vikið var að hér að ofan. 

 

Austur-Skaftafellssýsla er lifandi fræðasafn um áhrif loftslagsbreytinga, sérstaklega á 

jökla. Nálægðin við hinn risastóra Vatnajökul skapar möguleika á einstakri 

náttúruskoðun og auknum skilningi á þessum breytingum og afleiðingum þeirra. 

Fræðagildið er ótvírætt og til marks um það er nýleg áætlun stjórnvalda um eflingu 

vöktunar og búskaps jökla með áherslu á að gera niðurstöður sýnilegar og nýta til 

almannafræðslu og í ferðaþjónustu (Umhverfisráðuneyti,e.d.). 

 

Það eru þó ekki eingöngu áhrif hlýnandi loftslags okkar tíma sem hér eru sýnileg heldur 

einnig frá kólnandi loftslagi fyrri tíma. Jökullinn hefur tekið ýmsum breytingum frá 

upphafi landnáms, bæði stækkað og hopað. Frá þeim tíma og fram á 13. öld var 

hlýskeið en á 14. öld tók við svokölluð litla ísöld allt til loka 19. aldar. Á þeim tíma 

stækkuðu margir skriðjöklar um 10–15 km og lögðu gróið land og bæi í eyði. Víða þar 

sem nú eru jöklar var gróið land og búseta, dæmi um það er Breiðamerkurjökull. Undir 

lok 19. aldar tók við hlýskeið og þá fóru jöklar að hopa, hægt en síðan mjög hratt eftir 

1930 þar til um 1940 þegar aftur kom kuldaskeið og þá hægði á hopuninni. Eftir 1985 

hefur hlýnað aftur og hopunin orðið hröð á ný og verður stöðugt hraðari á okkar tímum. 

Í heild hafa helstu skriðjöklar Vatnajökuls gengið tilbaka um 2–5 km frá 1890 og 

rúmmál hans minnkað um 10% (Helgi Björnsson, 2009). 

 

Jöklar endurspegla loftslagsbreytingar á mjög sýnilegan hátt og áframhaldandi bráðnun 

Vatnajökuls mun hafa ýmsar afleiðingar í för með sér án þess að farið sé hér út í 

jarðvísindalegar skýringar. Jöklalandslagið mun breytast, skriðjöklar hopa en breytingar 

á þeim eru sýnilegastar við jökulsporðana. Ný jökullón geta myndast og sífelldar 

breytingar orðið á farvegum jökulánna með afleiðingum fyrir samgöngur, ökutæki jafnt 

sem göngufólk. Rannsókn á afleiðingum hlýnunar jarðar á göngustíga í yfir 2.000 m 

hæð í austurhluta Alpanna leiddi í ljós að áhrifin eru ekki nauðsynlega eingöngu 

neikvæð en það er mikilvægt að reyna að sjá sem mest af þeim fyrir og að einmitt séu 

mörg hugsanlegra vandamála fyrirsjáanleg (Ritter, Fiebig og Muhar, 2012).  
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Þar sem gönguleiðir á þessu svæði liggja oft nálægt skriðjöklum og jökulsporðum má 

gera ráð fyrir að það gæti þurft að breyta staðsetningu þeirra og endurgera og/eða reisa 

nýjar göngubrýr í kjölfar hlýnandi loftslags. Hopun jökla getur gert það erfiðara fyrir 

göngufólk að komast að skriðjöklunum þar sem jökullón munu væntanlega stækka en á 

sama tíma gæti þetta þýtt möguleika á nýrri afþreyingu við lónin (Welling og Árnason, 

bíður birtingar). Ákvarðanir um staðsetningu göngustíga og göngubrúa þurfa að vera 

teknar með aðstoð sérfróðra. En í þessari stöðu gætu einnig skapast nýir möguleikar: 

 

 Aðstæður til einstakrar lifandi fræðslu um áhrif hlýnunar jarðar á jökla og 
umhverfi þeirra (jarðminjaferðaþjónusta) 

 Möguleikar á því að skoða einstök náttúrufyrirbrigði eins og jökullón, ísjaka, 
íshella,  skriðjökla, jafnvel sem „síðasti séns“ til að sjá þessi fyrirbæri 
(fagurfræðileg upplifun) 

 Þróun á nýjum og áhugaverðum afþreyingarferðum (ævintýraferðamennska) 
 
Líklega má staðhæfa að jökullinn, í öllum sínum myndum, sé aðalsegullinn í því sem 

Austur-Skaftafellssýsla hefur upp á  að bjóða sem áfangastaður. Þetta er það landslag 

sem flestir sækjast eftir að sjá og jafnvel upplifa sem koma á svæðið; jökullinn og 

skriðjöklar hans, jökullón, ísjakar, jökulár, íshellar og ýmis afþreying þessu tengd, svo 

sem fjall- og jöklagöngur, vélsleða- og jeppaferðir á jökli, siglingar á jökullónum, 

íshellaskoðun, ljósmyndun jöklalandslags, almenn náttúruskoðun og fleira. Það er því 

mikilvægt fyrir stjórnendur ferðamála á svæðinu að fylgjast vel með þeim áhrifum sem 

loftslagsbreytingar geta og munu hafa á þessa einstöku náttúru. 

 

Reyndar er jöklalandslagið ekki bara aðalaðdráttaraflið fyrir þá sem koma í þessa sýslu 

heldur virkar það víðar þar sem einn helsti segull áfangastaðarins Íslands er bein 

„framleiðsluvara“ frá kröftum hlýnandi loftslags á jökla: Jökulsárlón á 

Breiðamerkursandi. Þetta er það svæði sem rannsóknin fer fram á og verður fjallað 

nánar um í næsta kafla. 
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4. Rannsóknarsvæðið 
 

4.1. Náttúra og landslag 
 

Austur-Skaftafellssýsla er afmörkuð frá náttúrunnar hendi, í vestri við fallvötn vestan til 

á Skeiðarársandi og í austri við fjallið Eystrahorn. Í norðri afmarkast hún af Vatnajökli 

og í suðri af Atlantshafinu. Hún er með landmestu sýslum landsins, 6.317 km2 og um 

200 km á lengd en landsvæðið sunnan jökuls og að sjó er aðeins mjó ræma þar sem 

Vatnajökull þekur stóran hluta sýslunnar. Nálægt helmingur jökulsins liggur innan 

sýslunnar (Hjörleifur Guttormsson, 1993) og er hann langmesti áhrifavaldurinn hvað 

varðar ásýnd hennar og skapar stórbrotið, sérstætt og áhugavert landslag í kringum sig. 

Fjöldi skriðjökla teygir sig frá honum niður á láglendi, og frá þeim renna kvíslóttar 

jökulár sem flæmast yfir gróðurlendi og sanda í vöxtum. Undir jöklinum leynast nokkur 

af mestu eldfjöllum landsins og einnig hæsti tindurinn en ávöxt þessarar sambúðar elds 

og íss má sjá á ýmsum stöðum í tignarlega mótuðum fjöllum. Annað séreinkenni þessa 

svæðis sem einnig á ekki sinn líka annars staðar á landinu er nálægð skriðjökla við sjó 

og skapa svartir sandar og sendin strandlengja myndrænan bakgrunn í landslagið. 

Lífríkið einkennist af því að þar má oft sjá hreindýr í byggð, seli í Jökulsárlóninu og við 

ströndina og fjölda fuglategunda en suðausturhornið er fyrsti viðkomustaður farfugla til 

landsins á vorin (Hjörleifur Guttormsson, 1993). 

 

Búseta er aðeins á mjórri landræmu milli hafnlausrar strandar og Vatnajökuls og hér 

hafa íbúar upplifað meiri breytingar á umhverfi í kjölfar hlýnunar loftslags í nær heila 

öld en annars staðar á landinu (Hjörleifur Guttormsson, 2011). Jökulárnar voru lengi 

óbrúaðar og mikill farartálmi auk þess sem þær voru stöðug ógn við bújarðir sem víða 

eru á gróðureyjum milli þeirra. Þetta gerði bæði búsetu og samgöngur erfiðar, oft var 

eina leiðin til að komast á milli bæja um jökul og var það að sjálfsögðu löng, hættuleg 
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og erfið ferð. Sveitirnar voru því mjög einangraðar og hafði það í för með sér þróun og 

viðhald sérstæðrar menningar. 

 

Sveitarfélagið Hornafjörður er með fámennari sveitarfélögum landsins eða með 2.145 

íbúa og aðeins einn bæ, Höfn, þar sem ¾ þeirra búa eða 1.643 manns (Bryndís 

Bjarnason, munnleg heimild, maí 2015). Sveitin er því mjög strjálbýl með aðeins 502 

íbúa og af þeim býr næstum helmingur í Nesjum sem liggja næst við Höfn. Saga Hafnar 

er ekki löng en fyrstu íbúarnir, kaupmannshjón, fluttu þangað árið 1897 (Hjörleifur 

Guttormsson, 1993). Atvinnulíf var fábreytt framan af, aðallega smábúskapur og 

fiskveiðar úr firðinum. Upp úr 1950 tók bærinn að stækka og síðan þá hefur 

sjávarútvegur verið grunnur velmegunar þar til nú allra síðustu ár að ferðaþjónustan 

hefur tekið stökk og er nú væntanlega orðin jafnstór, ef ekki stærri en sjávarútvegurinn. 

Sérstök staðsetning Hafnar inni í miðju sjávarlóni, lifandi höfn í miðju bæjarins og 

stórbrotin jöklasýn er það sem einkennir bæinn og skapar honum sérstöðu. 

 

Stór hluti Vatnajökulsþjóðgarðs er innan sveitarfélagsins en hann var stofnaður 2008 og 

er sá stærsti á Íslandi og í Evrópu (tæpir 14.000 km2). Það er skemmtileg staðreynd að 

tæp 40% sveitarfélagsins eru innan þjóðgarðs en auk hans eru þar sex önnur friðlýst 

svæði. 

 

Samkvæmt auðlindaskráningu Ferðamálastofa eru 44 auðlindir skráðar innan 

sveitarfélagsins og kemur það ekki á óvart að flestar eru í hópnum sem tengist jöklum 

(Ferðamálastofa, 2015b). Þetta er enn til staðfestingar þess að það eru jöklarnir sem eru 

langmesta aðdráttarafl svæðisins. Nálægðin við Vatnajökul endurspeglast einnig í 

markaðssetningu svæðisins sem áfangastaðar en klasi ferðaþjónustunnar á svæðinu 

heitir Ríki Vatnajökuls, á ensku Visit Vatnajökull auk þess sem fjöldi 

ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu (og reyndar svo til öll þeirra) bera í sér skírskotun til 

jökla eða til Vatnajökuls sjálfs: Glacier Jeeps, Glacier Tours, Glacier Trips, Glacier 

Journey, Glacier Guides, Glacier World, Glacier View Appartments, Hotel Glacier, 

Glacier Adventure, Glacier Horses, Glacier Lagoon, Ice Lagoon, Ice Guide, Ice Walk, 

Vatnajökull Travel, Hotel Vatnajökull, Vatnajökull Photo og svo er auðvitað boðið upp 

á Vatnajökull bjór. 



 

45 

 

 

Eftirfarandi atriði einkenna svæðið sem áfangastað mest og eru þær auðlindir sem 

náttúrutengd ferðaþjónusta getur helst byggt á : 

 Strjálbýlt – kyrrð, tengsl við náttúruna 

 Stutt í villta náttúru og óbyggð víðerni vegna mjórrar, byggðar landræmu 

 Mjög sérstæð náttúrufyrirbrigði – jöklar og ýmis form þeirra 

 Mikið fræðigildi – jöklafræði og loftslagsbreytingar 

 Auðvelt aðgengi – hringvegurinn liggur langsum eftir sýslunni 
 

4.2. Ferðamál á svæðinu 
 

4.2.1. Fjöldi ferðamanna 

 

Því miður er ekki auðvelt að nálgast tölur um fjölda og ferðavenjur erlendra ferðamanna  

fyrir Austur-Skaftafellssýslu því í þeirri tölfræði sem unnin er á landsvísu er sýslan felld 

inn í stærri svæði; Austurland hjá Hagstofu en Suðurland hjá Ferðamálastofu. Tölfræði 

frá Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) býður uppá að einangra svæðið og 

við vinnslu þessa verkefnis hafði ég aðgang að samantekt sem gerð var fyrir 

Rannsóknasetrið á Höfn fyrir árið 2013 (með samanburði við 2004) og einnig samantekt 

fyrir Austur- og Suð-Austurland fyrir 2012. 

 

Sú gífurlega aukning sem orðið hefur á fjölda ferðamanna til Íslands frá 2010 hefur 

skilað sér í A-Skaftafellssýslu og vel það en samkvæmt upplýsingum frá RRF 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2014) þá var aukningin á landsvísu frá 2004 til 2013 120% 

en er áætluð 151% í A-Skaftafellssýslu. Sá árangur hefur einnig náðst að aukningin 

hefur hlutfallslega verið meiri utan sumartímans (Ferðamálastofa, 2015a) og má merkja 

sömu breytinguna í sýslunni. 
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Tafla 2. Hlutfall gesta í A-Skaftafellssýslu um vetur og sumar 2004 og 2013. 

                       2004    2013 

Vetur       14 %     31% 

Sumar      86%   69% 

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2014 

 

Alls komu 266.000 gestir í A-Skaftafellssýslu árið 2013, eða 33% allra erlendra 

ferðamanna en sú tala var 29% árið 2004. Ef aðeins er litið á veturinn fyrir sama hóp 

hækkar hlutfallið frá 8–9% árið 2004 upp í 19% árið 2013. Þróunin í hlutfallinu á milli 

dag- og næturgesta er hins vegar ekki alveg eins jákvæð, þar sem bæði um sumar- og 

vetrartíma varð aukning á fjölda daggesta og fækkun á næturgestum. 

 

Tafla 3. Áætlað hlutfall erlendra daggesta og næturgesta 2004 og 2013 í A-

Skaftafellssýslu 

                              Sumar                               Vetur 

 2004 2013 2004 2013 

Daggestir 29% 38% 47% 60% 

Næturgestir 71% 62% 53% 40% 
 

 

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2014 

 

Þessi þróun skýrist væntanlega að hluta til af tilkomu dagsferða í rútu að Jökulsárlóni 

frá Reykjavík. Yfir vetrartímann koma mun fleiri eða meira en helmingur allra gesta í 

A-Skaftafellssýslu aðeins yfir daginn. Vitað er að vetrarferðir eru styttri en um 

sumartíma og einnig að ferðamenn halda sig mun meira í eða nálægt 

höfuðborgarsvæðinu á veturna. Jökulsárlónið er að öllum líkindum fjarlægasti staðurinn 

sem vetrargestir heimsækja og margir þeirra koma þangað í dagsferð út frá 

Kirkjubæjarklaustri eða Vík í Mýrdal.  

 

Áætlaðar gistinætur í A-Skaftafellssýslu 2013 eru 237 þúsund eða um 4,2% af erlendum 

gistinóttum á Íslandi og er meðaltalið nálægt 1,5 gistinótt á hvern ferðamann. Þar af 
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voru 77% nóttanna um sumar og samtals 23% utan þess tíma (13% janúar–maí og 10% 

sept.–des.) en sú tala var aðeins 9% árið 2004 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2014). 

 

Áhugavert er að rýna í hvaða staðir eru helst heimsóttir innan svæðisins. Í nýjustu  

rannsóknum Ferðamálastofu (2015a) eru þrír staðir innan sýslunnar tilgreindir á 

spurningalistanum. Jökulsárlón var í sjötta sæti sem mest heimsótti staður landsins um 

sumartíma (42,3%) og Skaftafell þar strax á eftir í sjöunda sæti (40,3%). Um vetur deila 

báðir þessir staðir áttunda sætinu (20,6%). Þriðji staðurinn er líklega Höfn (kallaður  

„Hornafjörður“ í rannsókninni) og er talan mun lægri þar eða 16% á sumrin en 7,2% á 

vetrum. Þetta sýnir aftur hvar styrkleikarnir liggja og að líklegt er að margir komi 

vestan að en ekki sé farið lengra en að Jökulsárlóni og snúið þar við. 

 

Í rannsókn RRF frá 2012 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013) fyrir Austurland og Suð-

Austurland um afþreyingu erlendra ferðamanna kemur fram að 82% þeirra fóru í stutta 

göngu utan þéttbýlis, 62% í gönguferð í þéttbýli, 25% í jöklagöngu og 17% í langa 

gönguferð (skilgreint sem dagur eða meir). Rannsókn á því hvaða afþreyingu og útivist 

gestir í Vatnajökulsþjóðgarði stunduðu leiddi í ljós að gönguferðir voru í langfyrsta sæti 

eða hjá um 80% aðspurðra og gönguferðir á jökli voru í sjötta sæti með rúmlega 20% 

(Gyða Þórhallsdóttir, 2012). 

 

Í stuttu máli hefur orðið meiri fjölgun á ferðamönnum í A-Skaftafellssýslu í 

prósentutölu en á landinu í heild, um 1/3 allra erlendra ferðamanna til landsins leggur 

nú leið sína austur. Svæðið státar af tveimur stöðum með mjög sterkt aðdráttarafl, 

Jökulsárlóni og Skaftafelli. Tölurnar renna stoðum undir þá fullyrðingu að Jökulsárlón 

sé eitt helsta aðdráttarafl landsins í augum útlendinga. Þær sýna einnig að margir fara 

hratt yfir sýsluna, því meðaltalið 1,5 gistinótt mætti hækka og einnig hlutfall þeirra sem 

gista hér yfir vetrartímann (aðeins 40% gesta). 
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4.2.2. Gisting 

 

Gistiframboð sveitarfélagsins Hornafjarðar einkennist af fremur fáum hótelum en 

mörgum gistihúsum og íbúðagistingum. Hótel eru sex (það sjöunda í byggingu), 

gistihús þrjátíu og þrjú, farfuglaheimili og svefnpokagististaðir níu og íbúðargistingar 

þrettán. Innan við helmingur alls gistirýmisins er á Höfn en meira en helmingurinn er 

dreifður um sveitarfélagið (34/37). Ef ekki væri fyrir íbúðargistingar á Höfn (sem hefur 

fjölgað gríðarlega síðastliðið ár) væri munurinn enn meiri (26/32). 

 

Könnun á gistirými gerð í október 2013 (Guðrún Sigurðardóttir, erindi á ráðstefnu 

2013)  sýndi að fjöldi gistirúma var 1.564 en samantekt sem byggist á gistirými í júní 

2015 (Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarð, Höfn, óbirt gögn) sýnir að fjöldinn er kominn 

upp í 1968 sem gerir rúmlega 25% aukningu á einu og hálfu ári. Þessi mikla aukning á 

gistirými er væntanlega til marks um að íbúar sveitarfélagsins hafi trú á 

atvinnugreininni. Einnig er áhugavert fyrir uppbyggingu gönguleiða að svo mikill hluti 

gistingarinnar sé dreifður um sveitarfélagið. 

 

 

4.2.3. Afþreying 

 

Afþreyingarfyrirtæki á svæðinu stíla svo til öll inn á jöklatengdar ferðir á einn eða 

annan hátt. Þar er boðið upp á siglingu á jökullónum á vélknúnum bátum og á kajökum, 

vélsleða- og jeppaferðir á jökul, jöklagöngur og íshellaferðir að vetri og fleira. 

Áhugaverð þróun hefur verið í framboði á því síðastnefnda en alls eru nú starfandi fimm 

lítil staðbundin fyrirtæki sem bjóða slíkar ferðir (flestir eru einyrkjar) en þar fyrir utan 

starfa á svæðinu tvö stór utanaðkomandi fyrirtæki sem hafa bækistöðvar  í Skaftafelli 

auk a.m.k. þriggja sem eru með starfstöðvar utan Sveitarfélagsins. Mikil aukning hefur 

verið í íshellaferðum og er það tvímælalaust sérstaða svæðisins yfir vetrartímann, auk 

norðurljósaferða sem hér hefur fjölgað eins og víðar á landinu, ásamt ljósmyndaferðum. 

Þessi mikla gróska í afþreyingarfyrirtækjum með staðbundnum leiðsögumönnum getur 

orðið góður grunnur fyrir þróun gönguferðaþjónustu.   



 

49 

 

 

Nokkrir veitingastaðir eru á Höfn sem hafa náð að marka sér sérstöðu í eðalhráefni 

staðarins, humri. Stærri gististaðirnir í sveitunum bjóða einnig upp á mat, en 

matvöruverslun er hins vegar aðeins á Höfn og mjög lítil verslun í Freysnesi. 

 

Nokkur söfn eru í sýslunni og gestastofur þjóðgarðsins í Skaftafelli og á Höfn bjóða 

uppá fræðslu um svæðið. Jöklasýning var á Höfn en henni var því miður lokað fyrir 

fáum árum. Áhugi er hins vegar á að koma sýningunni upp aftur og þá í mun stærri 

mynd þar sem fræðst verður um mótun og myndun jökla, sögu þeirra í fortíð og nútíð og 

ýmislegt fleira sem tengist lífinu í nábýli við jökul. Göngustígurinn Jöklaleiðin og 

safnið Jökulheimar (vinnuheiti á fyrirhugaðri sýningu) myndu að sjálfsögðu eiga mjög 

vel saman og styrkja hvort annað og þá ímynd sem svæðið gæti markað sér sem einstakt 

til þess að fræðast og upplifa hið stórbrotna jöklalandslag.  

 

Samgönguleiðir eru góðar þar sem þjóðvegur 1 liggur langsum eftir sýslunni og hvergi 

er langt frá honum. Vegir og vegaslóðar liggja víða upp að eða í átt að jökulsporðum 

þannig að hægt er að komast með lítilli fyrirhöfn af þjóðvegi að jökli og fæstir þessara 

vega krefjast fjórhjóladrifinna bíla. Flug er til Hafnar allan ársins hring og styrkir það 

mjög ferðaþjónustuna á svæðinu. 

 

4.2.4. Atvinnugreinin ferðaþjónusta   

 

Samantekt unnin fyrir Rannsóknasetrið á Höfn haustið 2013 leiddi í ljós að út frá 

starfsmannafjölda var ferðaþjónustan orðin stærri en sjávarútvegur í sveitarfélaginu 

(Guðrún Sigurðardóttir, erindi á ráðstefnu 2013). Þar kom einnig fram að atvinnugreinin 

er ekki sjálfbær hvað starfsmenn varðar, þar sem hún er háð utanaðkomandi 

starfskröftum. Aðeins 41% starfsmanna voru heimamenn, af þeim 10% eigendur, 34% 

voru aðkomufólk og 25% erlent vinnuafl. Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn 

þar sem víst er að sú aukning sem orðið hefur á þessum stutta tíma hefur þurft að 

byggjast að langmestu leyti á utanaðkomandi vinnuafli, mest erlendis frá. Í ljós kom að í 

langflestum fyrirtækjanna, hvort sem um var að ræða gististað, veitingastað eða 

afþreyingarfyrirtæki, eru eigendur við störf og að um er að ræða lítil fjölskyldufyrirtæki. 
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Ferðaþjónustan er sem sagt í höndum heimamanna, t.d. eru aðeins tvö hótel í eigu 

utanaðkomandi aðila (annar þessara aðila er að byggja þriðja hótelið sem opnað verður 

2016), enginn veitingastaður, og tvö afþreyingarfyrirtæki. 

 

 

4.3. Gönguleiðir á svæðinu 
 

Langflestar gönguleiðir í sveitarfélaginu í dag eru innan þjóðgarðsmarka. Skaftafell 

hefur þar sérstöðu og þar sem þar hefur verið þjóðgarður frá 1967 er langmest af 

gönguleiðunum þar og einnig er það þekktasta göngusvæði sýslunnar en strax á eftir 

kemur friðlandið á Lónsöræfum þar sem leiðir eru hins vegar mun verr merktar. Utan 

þjóðgarðs er ekki mikið af merktum gönguleiðum en hefur þó bæst við á sl. tveimur 

árum með uppbyggingingu Jöklaleiðarinnar. 

 

Þegar hugmyndin að þessu verkefni fæddist var ekkert sameiginlegt kerfi á merkingum 

á þeim örfáu gönguleiðum sem fyrir hendi voru á svæðinu.  Jöklaleiðin var þá enn á 

hugmyndastigi og var verið að undirbúa  vinnu við fyrsta hluta hennar (milli 

Jökulsárlóns og Fjallsárlóns). Starf mitt við verkefnastjórnun í tæpt ár hjá 

Rannsóknasetrinu á Hornafirði og Ríki Vatnajökuls ehf. fólst meðal annars í því að 

innleiða staðlaðar merkingar sem væru þá einnig í samræmi við merkingar innan 

þjóðgarðsins. Byggt var á leiðbeiningahandbók Ferðamálastofu og erfiðleikastuðull, 

umgengnisreglur og fleira samhæft auk þess sem ákvarðaður var litur til að nota á allar 

gönguleiðamerkingar og skilti  innan Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Þegar leiðin á 

Breiðamerkursandi hafði verið stikuð var hannað göngukort með því útliti sem nota á 

fyrir gönguleiðir í sveitarfélaginu (sjá viðauka A). Með þessu var kominn grunnur til að 

byggja á við áframhaldandi þróun gönguleiðarinnar.  

 

Fyrir hendi voru göngukort af Suðursveit, Mýrum og Nesjum, sem unnin höfðu verið af 

heimamönnum. Gönguleiðirnar sem merktar eru þar byggjast að mestu á vitneskju 

heimamanna um leiðir sem gengnar hafa verið í tímans rás og eru góður gagnagrunnur 

sem byggja má á við uppbyggingu gönguleiðanna. Þær eru hins vegar þeim annmörkum 
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háðar að leiðirnar á kortunum eru fæstar merktar á nokkurn hátt í landslaginu og þess 

vegna hefur notagildi þeirra við að auka gönguferðaþjónustu á svæðinu verið 

takmarkað. 

 

4.4. Jöklaleiðin  
 

Jöklaleiðin er hugmynd að gönguleið sem liggja á sunnan við suðurbrún Vatnajökuls. 

Ekki er fastákveðið hvar leiðin mun byrja og enda, né heldur nákvæmlega hvar hún 

muni liggja, en upphaflega hugmyndin var að hún lægi frá Skaftafelli eða jafnvel vestar 

og allt yfir í Lónsöræfi, og tengdist þá þar gönguleiðinni yfir í Snæfell. 

 

Samkvæmt upplýsingum frá Hjalta Þór Vignissyni, þáverandi bæjarstjóra 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar, byrjaði hugmyndin að gönguleiðinni að þróast þegar 

unnið var að verndaráætlun fyrir væntanlegan Vatnajökulsþjóðgarð og aðalskipulagi 

fyrir sveitarfélagið (Hjalti Þór Vignisson, munnleg heimild, maí 2015). Í framhaldi af 

því var teiknuð upp eins konar „draumsýn“ á glærum um hugsanlega gönguleið sem 

væri vörðuð skálum. 
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Mynd 2. Staðsetningar væntanlegra gönguskála á Jöklaleiðinni. 
Heimild: glærur „Aðalskipulag – Gönguleiðir í Ríki Vatnajökuls“ frá Sveitarfélaginu 
Hornafirði 
 

Leiðin var á þessu stigi þegar ég kynntist henni fyrst. Ljóst var strax, þó svo að ekki hafi 

verið búið að ákvarða hvar hún lægi, að meiri hluti hennar yrði utan þjóðgarðs en einnig 

að hún kæmi til með að skarast inn í hann á nokkrum stöðum. Umræðan í 

rýnihópsrannsókninni með heimamönnum endurspeglar greinilega þá staðreynd að 

hugmyndin að gönguleiðinni hafði ekki verið mótuð á nokkurn hátt. Staðan er í raun 

óbreytt enn í dag, þó svo að þegar hafi verið stikaðir tveir hlutar. Enn hefur ekki verið 

ákvarðað hvar leiðin á að byrja og enda, né hvar hún á að liggja, hvernig erfiðleikastig, 

þjónusta, aðgengi o.s.frv. á að vera og hver á að sjá um framkvæmdina en fram að þessu 

hefur sveitarfélagið, með aðkeyptum verktökum haft yfirumsókn með henni. 

Heildarsýnina vantar enn og í rannóknunum tveimur síðar í þessu verkefni er leitað 

svara við þessum spurningum. 

 

Staðan í dag er þannig að stikaðir hafa verið tveir bútar, Jökulsárlón – Fjallsárlón og 

Hjallanes – Haukafell, en á þeirri síðarnefndu vantar enn göngubrýr sem þó hefur verið 

aflað styrkja til. Ný göngubrú var opnuð 2014 yfir Hólmsá inn við Fláajökul, sem 

opnaði aðgengi að miðhluta leiðarinnar milli Hjallaness og Haukafells. Styrkja hefur 
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verið aflað frá Vinum Vatnajökuls og Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til þessarar 

vinnu.  

 

 

Mynd 3: Staðsetning stikaðra leiða (merktar með rauðu) á fyrirhugaðri Jöklaleið. 
Kortagerð: Snævarr Guðmundsson. 
 

Jöklaleiðin tengist tveimur öðrum verkefnum. Annars vegar er Ferðafélag Íslands að 

ganga allan hringinn í kringum jökulinn með tilliti til hugsanlegrar gönguleiðar en nota 

bene, það verkefni tekur til göngu í kringum allan jökulinn. Hitt verkefnið er „Íslenskir 

þjóðstígar“ sem byggist á því að móta stefnu fyrir íslenskt þjóðstígakerfi, líkt National 

footpaths sem til er í ýmsum löndum. Jöklaleiðin var ein 15 gönguleiða á landinu sem 

voru teknar til athugunar. Níu atriði voru skoðuð og flokkuð í þrennt eftir því hvort 

tiltekið atriði var tilbúið, í vinnslu / að hluta, eða í bið / uppfyllti ekki skilyrði. 

Jöklaleiðin lenti í biðflokknum (eins og reyndar langflestar leiðanna), en aðeins eitt 

atriði taldist þar tilbúið (tenging við almenningssamgöngur) (Gísli Rafn Guðmundsson, 

2014). 
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5. Rannsóknaaðferðir 

 
5.1. Rammi rannsóknanna 

 

Viðfangsefni þessa verkefnis er könnun á því hvort gönguferðaþjónusta sé ákjósanleg 

leið til þróunar sjálfbærrar ferðaþjónustu í sveitarfélaginu Hornafirði og þá hvernig 

þeirri uppbyggingu sé best framfylgt. Jöklaleiðin er case study og aðalleikarinn í þeirri 

uppbyggingu.  

 

Eins og fram hefur komið var hugmyndin að jöklaleiðinni að öllu leyti enn á 

hugmyndastigi þegar vinnan við þetta verkefni og við fyrri rannsóknina hófst. Með 

henni vildi ég reyna að ramma hugmyndina nánar inn og einnig að grennslast fyrir um 

hugsanlegar viðtökur þeirra sem selja erlendum ferðamönnum ferðir eins og 

gönguleiðinni er ætlað að bjóða upp á. 

 

Undirspurningin um það hvernig best sé að haga þessari uppbyggingu felur í sér leit 

eftir viðhorfum, sjónarhornum og umræðu, þ.e. munnlegum upplýsingum um eðli en 

ekki tölum um magn, spurnarfornafnið í fyrri spurningunni er hvernig og hvers vegna. 

Það var því augljóst að um yrði að ræða eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þær byggjast 

venjulega á því viðhorfi að besta leiðin til að lýsa eigin reynslu, tilfinningum og 

viðhorfum til ferða og frítíma sé með því að viðmælendur fái að tala sem frjálsast, án 

inngripa rannsóknarmanns eða ramma sem hann setur (Veal, 2011). Segja má að það að 

fara í gönguferð sé eigindleg reynsla fyrir einstaklinginn þannig að eigindleg 

rannsóknaraðferð á vissulega við til að leita svara við þeim spurningum sem verkefnið 

hverfist um. 

 

Peterson (1994; í Veal, 2011) tiltekur nokkur atriði þar sem markaðsleg not geta orðið 

af eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tvö þeirra eiga vel við þetta verkefni; annars 
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vegar henta þær vel til að ná utan um allt efnið og fá fram sem flest viðhorf og álit sem 

gætu nýst við stærri rannsókn, og hins vegar henta þær vel við þróun nýrrar vöru, 

þjónustu eða markaðsátaks-hugmynda þar sem frjálst flæði viðhorfa og skoðana getur 

orðið góður grunnur nýrra hugmynda fyrir markaðsaðilann. Ég vildi reyna að fá fram 

sem víðfeðmust viðhorf frá þeim sem höfðu þekkingu á málefninu, höfðu komið að því 

eða gátu nýst í mótun heildarsýnarinnar. Einnig reyna að rýna í hugsanlegar viðtökur 

markaðarins, þ.e. bæði söluaðila og væntanlegra viðskiptavina (göngufólks og 

ferðamanna) áður en „varan“ þ.e. gönguleiðin, yrði hönnuð. Orð Peterson eiga því mjög 

vel við rannsóknarramma verkefnisins. 

 

Fyrri rannsóknin byggist á aðferðafræði rýnihópa sem var vel til þess fallin að nálgast 

tilganginn, þ.e. að fá fram umræðu og skoðanaskipti á meðan ég gæti verið eins konar 

„fluga á vegg“.16 

 

Síðar ákvað ég að gera aðra rannsókn sem beindist enn nánar að væntanlegum viðtökum 

markaðarins. Til hennar var valin aðferðafræði viðtalsrannsókna því gera mátti ráð fyrir 

að viðmælendur kæmu með mjög mismunandi og margþættar upplýsingar.  

Rýnihóparannsóknin var framkvæmd þegar Jöklaleiðin var eingöngu á hugmyndastigi 

eða  haustið 2012 (lögð hafði verið inn umsókn um styrk í fyrsta legginn). Sú seinni, 

viðtalsrannsóknin, var hins vegar gerð um haust 2014 þegar hafist hafði verið handa við 

leiðina; einn leggur tilbúinn og annar í vinnslu. Rannsóknirnar tvær bera vott um þróun 

sem varð á þessu tímabili á hugmyndum um gönguleiðina. 

 

Viðmælendur rannsóknanna voru bæði heimamenn, söluaðilar og ferðamennirnir sjálfir 

eins og sést á mynd 4: 

 

                                                 
16 Rannsóknin var gerð innan námskeiðs í eigindlegri aðferðafræði við Háskólann á Akureyri á haustönn 
2012. 
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Mynd 4: Viðmælendur rannsóknanna  
 

Með því að ræða við svo fjölbreyttan hóp komu fram mismunandi viðhorf sem öll 

hjálpuðu til við það að fá sem heildstæðasta mynd af væntingum til gönguleiðarinnar og 

til hönnunar hennar. 

 

 

5.2. Rýnihóparannsóknirnar 

 

5.2.1. Aðferð og undirbúningur 

 

Umræða í rýnihóp þjónaði vel tilganginum að fá fram hugmyndir að uppbyggingu 

gönguleiðarinnar. Aðferðin og tilgangur hennar er ekki ólíkt viðtalsaðferðinni sem 

notuð er í seinni rannsókninni, aðalmunurinn felst í því að hér ræða viðmælendur ekki 

bara við rannsóknaraðilann heldur einnig sín á milli. Sú samræða viðmælenda er einnig  

áhugaverður hluti rannsóknarinnar. Sá sem framkvæmir hana er í rauninni eins konar 

umræðustjóri frekar en spyrill og umræður eru óformlegar þó að þeim sé stýrt af 

umræðustjóranum sem sér til þess að allir þættir málefnisins séu teknir fyrir og fylgist 

með því að allir þátttakendur komist að og að umræðan sé ekki yfirtekin af neinum 

(Veal, 2011). 

 

Rýnihópsrannsóknin samanstóð af tveimur hópum sem voru myndaðir til umræðunnar, 
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annar samsettur af heimamönnum (kallaður R-H) sem þekktu vel til efnisins en hinn af 

erlendum söluaðilum ferða til Íslands (kallaður R-E).  

 

Tvö mál voru mér efst í huga varðandi hugmyndina að gönguleiðinni, sem ég taldi að 

gæti tafið framkvæmd hennar og ég vonaði að umræða í rýnihópum myndi varpa ljósi á: 

 

 Að flóknara gæti reynst að koma leiðinni í framkvæmd tæknilega en virtist 
við fyrstu sýn (merkingar, viðhald, þjónusta (gistimöguleikar),  leiðir yfir 
jökulár og jökla, o.fl.) 

 Að hugmyndavinnuna að baki vantaði (heildarsýn og stefnu, skilgreiningu á 
markhóp, erfiðleikastigi o.fl.) 

 

Þessi atriði hafa með öðrum orðum með aðra undir-rannsóknarspurninguna að gera: 

Hvernig á að standa að uppbyggingu leiðarinnar ? 

Fyrir umræðufundina setti ég niður fyrir mig þau atriði sem ég hafði áhuga á að rætt 

yrði um: 

 

 Hvernig á skipulagið á uppbyggingu leiðarinnar að vera, hver er 
heildarstefnan og hver mótar hana? Hver á að hafa umsjón með leiðinni ? 

 Hvernig á erfiðleikastigið að vera? Á þetta að vera gönguleið eingöngu fyrir 
reynt fjallgöngufólk og þá  sem víla ekki fyrir sér að ganga á jökli eða á 
þetta að vera fyrir alla sem á annað borð fara í fjallgöngur? 

 Leiðin sjálf: Á að vera lagður stígur eða stikaður, á að vera hægt að ganga 
hana út frá korti, hvar á leiðin að liggja, á hún að liggja á jökli, er gert ráð 
fyrir að reistar verði göngubrýr eða að það þurfi að vaða?  

 Hvernig á aðgengið að vera, hvaða þjónusta þarf að vera til staðar, hvernig 
verður uppbyggingu skála háttað og eru aðrir gistimöguleikar hugsanlegir? 

 Er leiðin hugsuð jafnt fyrir íslenska sem erlenda ferðamenn? Hvað hefur 
það í för með sér að hugsa hana einnig fyrir útlendinga? 

 Álit á nafninu sem þá var notað sem vinnuheiti: Jöklavegur. (Það var hugsað 
sem samsvarandi við gönguleiðina Laugaveg). 

 

Ofangreind atriði eiga öll við um íslenska hópinn og einnig þann erlenda að 

undanskildu því að í hinum síðarnefnda var minna rætt um skipulag leiðarinnar og hvar 

hún á að liggja en þess í stað meira út frá markaðsmálum og ímynd. Þó svo að þessir 

tveir hópar komi að viðfangsefninu frá mismunandi sjónarhóli voru umræðuatriðin hin 

sömu.  
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5.2.2. Úrtak og framkvæmd 

 

Rýnihópsrannsóknin byggist á umræðum í tveimur hópum sem voru samsettir út frá 

mismunandi viðmiðum: 

 

Rýnihópurinn  (R-H): Þar sem hugmyndin fæðist. 

Tilgangurinn með þessum hópi var að ramma inn hugmyndina að baki gönguleiðinni og 

hvernig hún ætti að vera frá sjónarhóli þeirra sem hugsanlega kæmu að uppbyggingu 

hennar. Þátttakendurnir voru allt heimamenn, sjö talsins, og valdir út frá því að þetta 

væru aðilar sem þekktu vel til hugmyndarinnar að gönguleiðinni, einhverjir þeirra hefðu 

jafnvel komið að mótun hennar en tengdust henni samt frá mismunandi sjónarhornum. 

Hópurinn heimamenn samanstóð af eftirtöldum: 

 

 Aðalsteinn, göngugarpur sem gjörþekkir svæðið 

 Ásmundur, eigandi gististaðar, hefur mikið starfað að félagsmálum 
ferðaþjónustunnar 

 Eyjólfur, skólameistari Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu  

 Hjalti Þór, bæjarstjóri á Höfn 

 Jónas, björgunarsveitarmaður  

 Sigurlaug, eigandi gististaðar, hefur unnið við göngukort af svæðinu og félagsmál 
ferðaþjónustunnar 

 Þorvarður, forstöðumaður Rannsóknasetursins á Hornafirði 
 

Rýnihópurinn erlendir söluaðilar (R-E): Áhugi og viðtökur markaðarins.  

Tilgangur þessa hóps var að reyna að rýna í hugsanlegar viðtökur hjá þeim sem selja 

ferðir til Íslands erlendis og hvaða vankanta þeir sæju helst (ef einhverja) á 

hugmyndinni. Eins að fá fram hvað þyrfti að hafa í huga til þess að leiðin yrði 

áhugaverð og „söluvænleg“ fyrir erlendan markað. Hópurinn samanstóð af fjórum 

söluaðilum Íslandsferða  og / eða gönguferða erlendis (á Ítalíu) : 

 

 Michele, yfirmaður söluskrifstofu Íslandsferða og mikill göngugarpur 

 Anna og Elena, söluaðilar Íslandsferða (bæði gönguferða og almennra ferða) 
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 Daniela, yfirmaður skrifstofu sem er sérhæfð í gönguferðum um allan heim, mikill 
göngugarpur og fjallaleiðsögumaður 

 

Ég nálgaðist umræðuna á tvennan hátt. Annars vegar tók ég saman þau atriði (sjá hér að 

ofan) sem ég hafði áhuga á að yrðu rædd og hugsaði mér að „lauma“ inn í umræðuna án 

þess að mín skoðun kæmi fram. Hins vegar vildi ég skapa þannig umhverfi að umræðan 

fengi líka að ferðast sjálf, mér fannst áhugavert að sjá hvort þá kæmu fram einhver 

önnur atriði en ég hafði sett niður, hvort það yrði á einhvern hátt öðru vísi nálgun á 

viðfangsefninu í slíku umhverfi. 

 

Íslenski hópurinn hittist yfir hádegismat sem ég bauð til á ferðaþjónustubæ í Nesjum á 

Hornafirði en erlendi hópurinn hittist í lok vinnudags á ferðaskrifstofu sem selur 

Íslandsferðir í bænum Lecco við Comovatn á Ítalíu. Fundurinn á Hornafirði tók rúmlega 

einn og hálfan tíma, sá erlendis aðeins skemur. 

 

Umræðan spannst í kringum atriðin sem ég hafði tekið saman, flest atriðin komu fram í 

umræðunni og einnig önnur sem ekki voru á listanum. Sum atriði komu upp oftar en 

einu sinni, önnur tengdust sín á milli en til að gera grein fyrir umræðunni leitaði ég eftir 

efnisþemum og setti þau saman í nokkra undirflokka. Um þá er fjallað hér nokkurn 

veginn eins og umræðan spannst. Þessi þemu fléttast þó oft saman og sum atriði falla 

innan fleiri en eins undirflokks. Ég skráði punkta úr samtölum beggja rýnihópanna 

skriflega meðan á þeim stóð og vann síðan samtölin upp úr þeim eftir á.  

 

 

5.3. Viðtalsrannsóknin 
 

5.3.1. Aðferð og undirbúningur 

 

Þegar ákvarða skal hvernig best sé að haga uppbyggingu gönguleiðarinnar er áhugavert 

að reyna að skyggnast inn í hugsanlegar viðtökur markaðarins við henni. Með því að fá 

innsýn í álit og skoðanir væntanlegra „neytenda“ gönguleiðanna á Jöklaveginum væri 
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hægt að haga uppbyggingunni þannig að hún yrði í sem mestu samræmi við eftirspurn 

markaðarins og útkoman gæti skapað mestan ávinning. 

 

Aðferðafræði viðtalsrannsókna varð fyrir valinu því hún hentaði þessum tilgangi vel 

fyrir ýmsar sakir. Ekki er um að ræða marga viðmælendur í slíkum rannsóknum en hins 

vegar er gert ráð fyrir margbreytilegum svörum frá viðmælendum (Veal, 2011) og hvort 

tveggja átti við um þetta verkefni. Ég lagði ekki fram beinar spurningar heldur vildi ég 

fá umræðu um ákveðin atriði. Viðtalsrannsóknaraðferðin gerir einmitt ráð fyrir hálf-

opnum viðtölum (e. semi-structured) þar sem ég setti niður fyrir mig hver væru þau 

atriði sem ég vildi fá fram (eins konar tékklisti), (sjá Viðauka B) í einföldum, opnum 

spurningum sem opnuðu á umræðuna. Slík aðferð gefur möguleika á að farið sé dýpra í 

efnið en þegar lagðar eru fram beinar spurningar (eins og enskt heiti aðferðarinnar ber 

með sér; in-depth interview) (Veal, 2011).  

 

Tilgangur viðtalsrannsóknarinnar var að rýna í huga hugsanlegra gesta og fagaðila um 

álit þeirra á hugmyndinni um gönguleiðina og því sem viðkemur þjónustu, aðgengi, 

erfiðleikastigi hennar og fleiru. 

 

Viðmælendur voru annars vegar erlendir ferðamenn á svæðinu og hins vegar íslenskir 

söluaðilar og skipuleggendur gönguferða á svæðinu, þeir síðastnefndu eins konar 

fagaðilar. Talað var við ferðamenn sem voru í tvenns konar ferðum um landið og þeim 

skipt í tvo hópa út frá því; annars vegar þá sem voru að ganga á svæðinu 

(markhópurinn) og hins vegar almenna ferðamenn sem ekki voru að ganga (hugsanlega 

nýr markhópur).  

  

 

5.3.2. Úrtak og framkvæmd 

 

Rætt var við þrjá hópa viðmælenda og upphaflega var gert ráð fyrir að fjórir 

einstaklingar væru í hverjum hópi (einn hópurinn stækkaði upp í sex við vinnslu). 

Viðmælendahóparnir þrír, nefndir V-1, V-2 og V-3, voru þannig samsettir: 
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V - 1:  Erlendir ferðamenn sem voru ekki að ganga á ferð sinni um Ísland 
V - 2: Erlendir ferðamenn sem voru að ganga á svæðinu (eða nærliggjandi, 

sambærilegum svæðum) 
V - 3:   Íslenskir fjallaleiðsögumenn og ferðaskipuleggendur fjallaferða á svæðinu 

 

Í upphafi hafði ég í huga að taka líka viðtöl við íslenska ferðamenn sem væru að ganga 

á svæðinu en þegar á hólminn var komið fann ég enga slíka. Þó er rétt að geta þess að 

viðmælendur í hópi V-3 eru allir fólk sem hefur gengið mjög mikið á svæðinu og 

gjörþekkir göngumöguleika þess. Í hópnum eru tveir ferðaskipuleggjendur gönguferða á 

svæðinu, annar staðsettur í Reykjavík og einn sá stærsti á erlendum markaði, hinn 

staðsettur á svæðinu og býður upp á dagsferðir. Hinir tveir aðilarnir eru í forsvari fyrir 

útivistarsamtök, annar í Reykjavík og hinn á svæðinu. 

 

Í hópum V-1 og V-2 (erlendu ferðamönnunum) vildi ég leitast við að hafa sem jafnasta 

kynskiptingu og einnig að reyna að endurspegla þjóðerni viðmælenda út frá skiptingu 

ferðamanna á Íslandi í þjóðerni. Slík samsetning gæti verið eftirfarandi; tveir Þjóðverjar 

(af þýska málsvæðinu), einn Breti og einn Suður-Evrópubúi. Hvað íslensku 

viðmælendurna varðar fannst mér kynið ekki skipta máli, reyndar ekki heldur með þá 

útlendu þegar á hólminn var komið. Við vinnsluna var ég því ekki að leita eftir 

nákvæmri kynjaskiptingu þó svo að hún hafi verið nálægt því sem ég hafði gefið mér. 

 

Alls urðu viðtölin 14 (í stað 12), þ.e. sex viðmælendur í hópi 2. Skipting í kyn og 

þjóðerni var eftirfarandi: 

 

V - 1:  Tveir Þjóðverjar, einn Frakki og einn Ítali: Tveir karlar og tvær konur 
V - 2: Einn Þjóðverji, einn Hollendingur, einn Skoti, einn Tékki, einn Slóvaki   og 

einn Frakki: Fjórir karlar og tvær konur  
V - 3:  Tveir búsettir á Hornafirði og tveir í Reykjavík: Þrír karlar og ein kona. 
  
Viðtölin voru tekin í ágúst 2014 en við tvo síðustu Íslendingana seinna um haustið. Ég 

fór á ýmsa staði í sýslunni til að finna erlenda viðmælendur; þjónustumiðstöðina í 

Skaftafelli, kaffistofuna við Jökulsárlón, gististað í Nesjum og þjónustumiðstöðina við 

tjaldstæðið á Höfn. Íslendingarnir komu til mín í Nýheima á Höfn, í Reykjavík fór ég á 

skrifstofur viðkomandi. 
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Ég skoðaði mig um á þessum stöðum og reyndi að sigta út þá sem mér þóttu líklegir til 

að geta verið hugsanlegir viðmælendur og gekk síðan beint að þeim og spurði hvort þeir 

væru til í viðtal, kynnti fyrir þeim um hvað málið fjallaði og hver ég væri. Allir tóku vel 

í það og játuðu bóninni. Ég hafði á tilfinningunni að flestum þætti nokkuð gaman að 

ræða þetta og margir kvöddu mig með óskum um gott gengi við uppbyggingu 

gönguleiðanna. 

 

Ég hafði meðferðis kort af sýslunni og notaði við viðtölin við útlendingana, merkti inn á 

það hvar væru þegar gönguleiðir og hvar hugmyndin væri að Jöklaleiðin lægi í grófum 

dráttum. Íslendingarnir þekktu allir hugmyndina að baki gönguleiðinni en 

útlendingarnir þurftu skiljanlega oft nokkra kynningu á svæðinu og á hugmyndinni. 

Spurningaramminn nýttist vel, ég notaði allar spurningarnar og bætti ekki við þær. Ég 

bætti við nokkrum atriðum í viðtölunum við Íslendingana (hvort viðskiptavinahópurinn 

þeirra hafi breyst, hvort þeir sjái einhver ónýtt svæði eða möguleika og hvað þeir 

myndu helst nota í markaðssetningu á svæðinu). Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki 

og síðan skráð niður. Ég bjóst við að viðtölin yrðu um 30 mínutur að lengd, flest 

reyndust nálægt þeirri lengd, sum lengri og önnur styttri. 

Við úrvinnslu á viðtölunum leitaði ég eftir þemum sem fram komu, en einnig segi ég frá 

ýmsum öðrum upplýsingum sem viðtölin leiddu í ljós. 

 

5.4. Kostir og gallar rannsóknanna  
 

Báðar aðferðirnar, rýnihóparnir og viðtölin, reyndust vel og hentuðu tilgangi 

rannsóknarinnar.  

 

Rýnihópsrannsóknin var fyrsta vinnan sem unnin var í þessu verkefni. Eins og áður 

hefur komið fram var Jöklaleiðin þá á algeru hugmyndastigi. Rannsóknin var gerð til að 

ná utan um verkefnið á þeim tímapunkti og gefur rétta mynd af stöðu þess þá. Hópurinn 

heimamenn voru þá þeir aðilar sem helst voru eitthvað inni í málinu. Væri myndaður 

rýnihópur í dag kæmu til greina fleiri aðilar sem eru vel tengdir gönguleiðinni, aðallega 
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þeir sem komið hafa að þeirri vinnu sem þegar hefur farið fram við leiðina. Erlendi 

hópurinn takmarkaðist af því að vera aðeins frá einu markaðssvæði en það var kannski 

ekki það sem skipti máli á þessu stigi heldur það að hann er ágætlega lýsandi til að 

draga fram mismunandi viðhorf erlendra söluaðila og heimamanna. 

 

Viðtalsrannsóknin leiddi í ljós að hópur V-1 var sá sem minnst hafði um málið að segja 

og við því mátti einnig búast. Kannski hefði verið hægt að fá meiri umræðu í þessum 

hópi með því að velja viðmælendurna betur. Hópar V-2 og V-3 voru mjög áhugaverðir 

og höfðu viðmælendurnir þar mikið til málanna að leggja. Eftir á að hyggja, og 

sérstaklega eftir að ég fór að velta fyrir mér upplifun ferðamannsins af því að ganga, 

hefði viljað tala við enn fleiri í V-2 og bæta inn í umræðuna þeim atriðum sem fjallað er 

um í kafla tvö um gönguna og eðli/einkenni hennar. 
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6. Niðurstöður 
 

6.1. Rýnihóparannsóknir 
 

6.1.1. R-H: Rýnihópurinn á Hornafirði 

 

Almenn umræða og helstu vandamál. Allir þátttakendur litu á það sem verðugt 

verkefni að leggja gönguleiðina, töldu mikilvægt að hægt yrði að bjóða upp á 

gönguleiðir innan svæðisins þannig að gestir stöldruðu lengur við. Sóknarfærin væru 

mörg og ýmislegt hægt að hugsa sér en ekkert haldbært væri til staðar eins og er. Öllum 

fannst svæðið mjög áhugavert til gönguferða en  einnig kom fram að það yrði nýtt að 

fara að ganga þar bara til þess að ganga, því hingað til hefði svo til eingöngu verið 

gengið um svæðið vegna smalamennsku. Töluverð umræða varð um hvar leiðin ætti að 

liggja og hvað væri raunhæft. Það kom mjög vel í ljós að aðalvandamálið við þessa 

gönguleið eru jökulárnar, þær eru helsti farartálminn. Talið var að nauðsynlegt yrði að 

brúa einhverjar ár en jafnframt að ekki yrði komist hjá því að fara eitthvað á jökli.  

 

Erfiðleikastig. Hópurinn var sammála um mikilvægi þess að leiðin yrði ekki of erfið 

þannig að sem flestir gætu gengið hana. Varðandi hugsanlega leið á jökli var fólk 

misjafnlega hrifið af því út frá augljósri aukinni hættu, flóknari leiðarmerkingum og 

erfiðari göngu. Sú skemmtilega athugasemd kom fram að heimamenn væru „skemmdir 

af jökli“ eins og það var orðað, þ.e. að þeim þyki gönguferðir ekki áhugaverðar nema að 

farið sé um jökul og að þeir staðarleiðsögumenn sem hafi verið að bjóða gönguferðir á 

svæðinu séu með þær á jöklum. Bent var á að ekki væru allir tilbúnir að ganga á jökli, 

sérstaklega ekki einir og að það gæti fækkað gestum ef ekki væri hægt að komast hjá 

því. Þá kom fram sú hugmynd að hafa tilbrigði á leiðinni, tvo möguleika, sérstaklega í 

þeim tilvikum þar sem um væri að ræða erfiða leggi eins og jökul, að þá væri líka hægt 

að velja um auðveldari leið.  
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Aðgengi að leiðinni. Við spurningunni um aðgengi að leiðinni, þ.e. hvort nauðsynlegt 

væri að byrja á upphafspunkti leiðarinnar og ganga hana allt til enda eða hvort hún væri 

hugsuð þannig að hægt væri að ganga styttri leggi, hoppa inn á og út af  leiðinni, þá var 

samdóma álit allra að best væri að skipuleggja hana í leggjum, t.d. á milli skála. 

Mikilvæg athugasemd  kom einnig fram um það að leiðin yrði mun öruggari ef nokkrar 

aðkomuleiðir væru að henni, til dæmis út frá hugsanlegum björgunarstörfum og upp á 

almennt öryggi. Þessi hugmynd tengist einnig umræðunni hér á eftir um gististaði. 

 

Merkingar, stikun og viðhald. Rætt var um þetta efni frá nokkrum hliðum.  Í  ljós kom 

að gert er ráð fyrir að leiðin sé stikuð en ekki lögð að öðru leyti. Viðhaldið verður því 

mikilvægt, það mun þurfa að fara vel yfir stikurnar og merkingar á hverju vori. Hins 

vegar kom ekki fram hver ætti að sjá um viðhaldið. Sagt var frá slæmu fordæmi úr 

Lónsöræfum þar sem gert hefði verið kort með merktum gönguleiðum sem voru svo 

ekki merktar í raunveruleikanum. Slíkt sé óábyrgt og geti skapað hættur og jafnvel 

valdið slysum. Fram kom í framhaldi af því að útlendingar eru flestir vanir því að ganga 

eingöngu á stígum og þeim vel merktum. 

 

Íslendingar – útlendingar. Hópurinn var sammála um það að gönguleiðin ætti að vera 

jafnt fyrir erlent göngufólk sem íslenskt og í framhaldi af því var rætt um að þá væri 

nauðsynlegt að hafa það í huga í upphafi að erlent göngufólk væri öðru vísi markhópur 

en innfæddir. Rætt var um reynsluna bæði úr Lónsöræfum og af Víknaslóðum á 

Borgarfirði eystri.  Á fyrrnefnda svæðinu  eru leiðir illa eða ekki merktar, eins og kom 

fram hér að ofan, en mikið var um gönguferðir Íslendinga þar þegar svæðið var 

„uppgötvað“, þetta tímabil stóð í u.þ.b. fjögur ár en síðan ekki söguna meir. Á 

Víknaslóðum var hins vegar lagt net vel merktra gönguleiða og reistir góðir og 

þægilegir skálar.  Þegar íslenski markaðurinn var mettaður tók sá erlendi við og nú eru 

ferðaskrifstofur með gönguhópa þar á hverju ári. 

 

Gisting og þjónusta. Bygging skála og hugsanleg staðsetning þeirra var mikilvægt 

atriði í umræðunni. Fram kom að arkitektastofa hefur teiknað vistvæna skála og hefur 

áhuga á að reisa þá á svæðinu og að Nýsköpunarsjóður hafi sýnt hugmyndinni áhuga. 
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Þátttakendum fannst það öllum fín hugmynd, en rætt var um hvernig þjónustu þeir ættu 

að bjóða. Ef þeir yrðu eins og flestir skálar á Íslandi, þ.e. mjög einfaldir og ekki með 

neina þjónustu, þá yrði að hafa í huga að erlendis, eins og til dæmis í Ölpunum, er fólk 

vant því að skálar bjóði meiri þægindi eins og einkaherbergi og veitingasölu. Sú 

hugmynd kom fram að göngufólk gæti gist í þeirri sveitagistingu sem þegar er til staðar 

þar sem ekki er langt frá þeim að fjöllum, en þá kemur aftur upp hugmyndin um 

aðgengi að leiðinni. Ferðafólk leitaði að sífellt meiri þjónustu og gæðum, fólk gæti 

viljað ganga en hafa samt möguleika á að komast í gistingu í herbergi með baði og mat. 

Þessi hugmynd fékk góðan hljómgrunn. 

 

Jöklavegur. Ég bað um álit á nafninu Jöklavegur sem notað var í upphafi sem 

vinnuheiti. Þátttakendur voru flestir jákvæðir fyrir því og fannst það flott. Ég varpaði 

fram þeirri spurningu hvort  tilvísunin í  jökla gæti verið fráhrindandi fyrir þá sem ekki 

vildu eða treystu sér til að ganga á jökli. Þeim fannst að það gæti verið og veltu fyrir sér 

öðrum möguleikum í nafngift eins og „Jöklaslóðir“ og þá mætti nota samsvarandi fyrir 

aðrar gönguleiðir ( „Fjallaslóðir“, „Strandslóðir“ o.s.frv.). 

 

Þróun og framkvæmd. Rætt var um hvernig uppbygging gönguleiðarinnar ætti að 

vera, þ.e. hvort hún yrði ekki tilviljunum háð ef  byrjað væri að setja niður skála og 

síðan leiðir á milli þeirra. Hvort þetta ætti að gerast í afmörkuðum leggjum og hver eigi 

að halda utan um framkvæmdina. Sagt var frá því að verið væri að endurskoða 

skipulagið, það gerði málið aðeins flóknara að leiðin er bæði innan og utan 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Ljóst þótti að til þyrftu að koma styrkir frá opinberum aðilum til 

uppbyggingarinnar (til byggingar brúa og skála til dæmis) en einnig var lögð áhersla á 

að einkaframtakið, þ.e. ferðaþjónustan sjálf, yrði virkur þátttakandi. Mikilvægt væri að 

reyna að láta þetta taka til fleiri atriða og nýta saman eins og ferðamennsku, aðgengi 

björgunarsveita og menntun. Bygging vistvænu skálanna væri til dæmis áhugavert 

þróunarverkefni sem kæmi þá fyrst til framkvæmda í sýslunni. 

 

Hugmyndin víkkuð. Það kom fram oftar en einu sinni í umræðunni að áhugavert væri 

að þróa ekki bara þessa einu leið. Í fyrsta lagi að hún hefði hjáleiðir eða fleiri en einn 

möguleika þannig að hægt væri að velja einfaldari leið í stað erfiðari kaflanna en eins 
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mótaðist í umræðunni hugmynd um láglendisleið og hálendisleið og tengileiðir á milli 

þeirra. Sú fyrrnefnda yrði auðveldari í framkvæmd og gæti verið hugsuð út frá gistingu 

og þjónustu sem þegar er til staðar og einnig tengist þetta umræðunni um aðgengi. 

 

Menningarsöguleg tengsl. Nokkur innlegg um menningu og lifnaðarhætti fyrri tíma á 

svæðinu blönduðust inn í umræðuna, eins og gamlar leiðir gangnamanna um fjöll og 

jökla. Þar væri áhugavert að finna tengingar, nota heiti og leiðir sem hefðu tilvísun í 

fyrri tíma. Það gæfi gönguleiðum meiri dýpt ef hægt væri að tengja þær einhverjum 

sögum frá fyrri tímum. 

 

6.1.2. R-E: Rýnihópurinn erlendis 

 

Umræðan á Ítalíu tók til flestra sömu atriða og umræðan á Hornafirði nema að minna 

var rætt um tæknilegar útfærslur leiðarinnar. Umræðan kom í stað þess meira inn á 

markaðsmál þar sem fram komu viðhorf útlendinga við hugmynd leiðarinnar, bæði frá 

göngufólki og söluaðilum Íslandsferða og gönguferða. Áhugavert er að fá innsýn í 

hugsanlegar móttökur markaðarins við hugmyndavinnu við undirbúning leiðarinnar. 

 

Almenn umræða. Þar sem viðmælendurnir á Ítalíu þekktu ekki til hugmyndarinnar um 

gönguleiðina byrjaði ég á að kynna þeim hana með korti og frásögn af svæðinu. Þeim 

fannst hún öllum mjög áhugaverð en bentu strax á að ljóst væri að þetta væri ekki ganga 

fyrir alla. Sterkasti punkturinn er almennur áhugi á gönguferðum og sú staðreynd að 

þessi tegund ferðamennsku er að aukast mjög. Það þyrfti þó mikla og góða kynningu á 

þessum afþreyingarmöguleika til þess að fá fólk til að gera stans á hringferð sinni og 

gefa sér tíma til að fara í göngu, þó ekki væri nema hluta leiðarinnar. Bent var á þekkta 

göngustaði með mikið aðdráttarafl beggja vegna  leiðarinnar, þ.e. Lónsöræfi, Skaftafell 

og Hvannadalshnjúk og það að áhugavert væri að tengja þessi göngusvæði saman með 

gönguleiðinni. Einn þátttakenda sagði jöklana draga mjög að og sú staðreynd að hér er 

tiltölulega auðvelt og með lítilli hæðaraukningu að komast á jökul miðað við fjalllendi 

annars staðar í heiminum, gera það að verkum að þetta ætti að geta orðið einstæð 

gönguleið. Einnig fengist þannig önnur sýn á jöklana en frá vegi, t.d. væri hægt að horfa 

niður á jökullón og á skriðjökla ofan frá, sem væri einstakt. 
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Erfiðleikastig. Meðlimir erlenda rýnihópsins voru ekki alveg sammála um  hvort og 

hversu mikill hluti leiðarinnar væri æskilegt að lægi á jökli, þótt allir væru þeir á þeirri 

skoðun að jöklaganga væri ekki fyrir alla og að færri færu leiðina ef hún væri á jökli. 

Einn taldi þó að sterkasta aðdráttaraflið við leiðina væri ganga á jökli, þótt það væri 

vissulega erfiðari og hættumeiri ferð. Annar viðmælandi sagði ljóst að ekki færi allt 

göngufólk á jökul en væri gengið á jökli þá væri nauðsynlegt að sá hluti væri með 

leiðsögumanni og sá hinn sami sæi fyrir útbúnaði (broddum, öxi o.s.frv.). Einstaklingar 

færu ekki að ferðast með slíkt með sér erlendis frá. Best væri ef leiðin byði upp á 

valmöguleika þar sem erfiðustu kaflarnir eru og að þá sé hægt að fara auðveldari leið. 

Gönguleið þurfi ekki að vera erfið til þess að vera áhugaverð eða bjóða upp á mikið 

útsýni og þess vegna voru þau sammála því að leiðin ætti ekki að vera of erfið heldur 

fremur þannig að sem flest göngufólk geti gengið hana. Þannig myndu fleiri ferðamenn 

koma og meiri ávinningur yrði af henni fyrir sveitarfélagið. Við ræddum ýmsar frægar 

gönguleiðir í hinum ýmsu heimshornum sem við höfum gengið út frá viðhorfinu að best 

sé að gönguleiðir séu ekki of erfiðar. 

 

Ég skýrði þeim frá því að helsti farartálminn á leiðinni væri jökulárnar sem þyrfti að 

vaða og þau voru á því að útlendingar ættu ekki að vaða einir í ám sem þeir ekki þekkja. 

Þau voru sammála um að brýr væru nauðsynlegar og gerðu leiðina mun aðgengilegri. 

 

Merkingar og stikun. Rætt var um þá staðreynd að víða erlendis, t.d. í Ölpunum, eru 

gönguleiðir mjög vel merktar og vel við haldið og að göngufólk er vant að ganga svo til 

eingöngu við slíkar aðstæður. Þetta kalli á góðar merkingar líka hér, svo að útlendingar 

leggi óhræddir í þessa göngu. Þeim fannst þó ekki nauðsynlegt að „leggja“ stíga en 

mjög mikilvægt að þeir séu vel merktir, t.d. með stikum. Fram kom að ef stígurinn væri 

ekki nægilega vel merktur þá væri nauðsynlegt að ganga hann með leiðsögumanni. 

Merkingar á jökli gætu orðið mjög erfiðar þar sem oft þarf að breyta leið út af því að 

jöklarnir breytast og það styður enn þá tillögu að yfir jökul sé eingöngu farið með 

staðarleiðsögumanni. 

 

Gisting og þjónusta. Ég sagði þeim frá hugmyndinni um vistvænu skálana og þeim 
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fannst hún mjög viðeigandi og út frá því var rætt um hversu mikla þjónustu skálarnir 

ættu að veita. Sú staðreynd að skálar á Íslandi eru mjög einfaldir fannst þeim að ekki 

myndi hræða „alvöru“ göngufólk frá, sem vant er að ganga háfjallavegi, en hins vegar 

gætu þeir sem ekki eru eins vanir sett það fyrir sig. Þegar ég skýrði þeim frá 

möguleikanum á því að gista á undirlendi, á hótelum eða í sveitagistingu með þjónustu 

fannst þeim það öllum mjög góð hugmynd. Allavega að geta blandað slíkri gistingu inn 

í heildarleiðina, fólk sætti sig við einfalda gistingu ef það vissi að það kæmi í góða 

gistingu til dæmis einu sinni á leiðinni. Það væri oft þannig á löngum og þekktum 

gönguleiðum. Þau töldu að Ítalir yrðu mun hrifnari af hugmyndinni um að gista á 

góðum gististað þar sem þeir væru í mat og ganga út frá staðnum. Það gefur líka 

möguleikar á að breyta til ef veður er mjög slæmt. 

 

Jöklavegur. Þeim fannst þetta nafn mjög flott og að það skýrði sérstæði leiðarinnar og 

hversu einstæð hún væri en að það gæti um leið fækkað gestum þar sem ýmsir hræddust 

það að ganga á jökli. Þau voru sammála um að nafnið væri aðeins of sterkt þó að á sama 

tíma væri ljóst að aðdráttarafl leiðarinnar eru jöklarnir. Það ætti að vera aðalímynd 

leiðarinnar, jöklarnir í allri sinni dýrð áður en þeir hverfa. Við ræddum önnur möguleg 

heiti eins og eitthvað sem felur ekki í sér að leiðin liggi um jökul eins og Jöklavegur 

gerir, heiti eins og „Í umhverfi jökla“, eða „Í heimi jöklanna“ sem þeim þótti jafnvel 

betri nöfn. 

 

 

6.2. Viðtalsrannsóknin 
 

6.2.1. V - 1: Erlendir ferðamenn sem eru ekki að ganga 

 

Viðtölin við þennan hóp leiddu ekki af sér tæknilegar útlistanir á gönguleiðinni né mjög 

ítarleg svör og við því hafði heldur ekki verið búist. Hugmyndin með því að spyrja þá 

sem ekki voru að ganga var að heyra hvort vel merkt gönguleið með góðu aðgengi gæti 

orðið til þess að þeir hefðu skipulagt ferðina öðru vísi og ákveðið að taka einhverjar 

göngur hér frekar en að aka bara um. Með öðrum orðum hvort þetta væri hugsanlegur 
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markhópur. Þetta var sá hópur sem gaf sér minnstan tíma í umræðuna, var til dæmis á 

ferð í bíl með fleira fólki og vildi ekki láta bíða eftir sér. Umræðurnar innan þessa hóps 

voru ekki það afgerandi að hægt væri að draga fram miklar niðurstöður, aðallega vegna 

þess að fólkið var ekki að ganga og hafði takmarkaðan áhuga á því þar sem það hafði 

undirbúið ferðina út frá öðrum forsendum. Samt sem áður er áhugavert að fá smá innsýn 

í viðhorf þeirra. 

 

Svæðið og upplýsingar um það. Viðmælendur voru allir í sinni fyrstu Íslandsferð og 

fókusinn var á því að sjá sem mest og fá sem mest almenna yfirsýn. Þeir voru í 

hringferð um landið með bílaleigubíl og þótt þeir væru sumir mikið fyrir að ganga og 

sögðust vissir um að hér væru áhugaverðar gönguleiðir þá voru þeir samt bara að taka 

stutt labb við og við í ferðinni. 

 

Við viljum sjá sem mest og við erum ekki að eyða miklum tíma á einstaka stöðum 
eins og þegar þú ert í gönguferð. Það væri önnur tegund af ferð, örugglega mjög 
áhugaverð en það er ekki tilgangurinn okkar, þetta var okkar val. Náttúran hér er 
yfirþyrmandi, við sjáum þegar svo mikið úr bílnum.17  (Ítali) 

 
Þetta viðhorf kom líka fram hjá öðrum viðmælanda, það að fara í göngur á ferðalaginu 

væri allt önnur tegund af ferð og að sé það ætlunin þá verði að hugsa ferðina þannig 

fyrirfram. Einn sagðist ekki hafa vitað áður en hann skipulagði ferðina að þetta væri 

göngusvæði, en það hljómaði einmitt áhugavert sem slíkt sökum nálægðarinnar við 

jöklana. Jöklaleiðinni var sýndur áhugi en fram kom að þessum hópi fannst 

aðalvandamálið við að ganga hana yrði það að ekki sé hægt að ganga hringleið og enda 

á upphafspunkti. Flókið og tímafrekt yrði að þurfa að komast aftur tilbaka til að sækja 

bílinn. Með öðrum orðum mætti segja að þessir viðmælendur hugsuðu dálítið út frá 

bílnum. 

 

Hvað gerir gönguleið áhugaverða? Þessari spurningu var afgerandi svarað með því að 

það sé landslagið, það sem maður sér á leiðinni, sem vegur þyngst og það sem stýrir 

ákvörðuninni um að ganga, einnig að það sé sem ólíkast því sem maður á að venjast 

                                                 
17 „Vogliamo vedere il piú possibile e non stiamo dedicando molto tempo in un posto particolare come 
quando fai trekking. Quello sarebbe un altro tipo di viaggio, sicuramente molto bello ma non é il nostro 
scopo, abbiamo fatto questa scelta. La natura qui é travolgente, vediamo giá tanto dalla macchina.“ 
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heima fyrir. Einn sagði að „áhugaverðast í gönguferð er það sem fyrir augu ber, hvernig 

veðrið er, frelsi, frelsistilfinningin“18 (Þjóðverji).  Áhugavert er að þetta var eini 

viðmælandinn sem tók veðrið með í reikninginn ! Það var greinilegt að fyrir þennan hóp 

skiptu merkingar mjög miklu máli, það miklu að það var eitt af aðalatriðunum varðandi 

það hversu áhugaverð gönguleið er. 

 

Það er landslagið sem er mikilvægast á göngu og að leiðin sé vel merkt svo að ég 
viti hvert ég á að fara og týnist ekki og að ég viti allt um hana áður; erfiðleika, 
lengd, hækkun og svo framvegis og líka hvaða landslag við munum sjá, og svo 
framvegis.19 (Frakki) 

 
Merkingar og skilti. Öll töldu þau mjög mikilvægt að leiðin sé vel merkt og að góðar, 

nákvæmar upplýsingar séu fyrirliggjandi fyrirfram um leiðina, lengd, erfiðleikastig 

o.s.frv. Einn viðmælandi sagði ákjósanlegt að hægt væri að sjá myndir af leiðinni svo 

hægt væri að velja hvaða bút hann gæti gengið. 

 

Aðgengi og þjónusta. Þessi hópur er ekki tilbúinn að gista í tjaldi eða skála, nema 

hugsanlega ef skálinn byði upp á góða þjónustu. Gistihús eða hótel og veitingastaður er 

sú þjónusta sem þau kjósa:  „ ... það er gott að geta komist niður í gistihús, það er mjög 

þungt að vera með tjald.“20 (Þjóðverji). Annar Þjóðverji, 65 ára, var ekki spenntur fyrir 

því að tjalda af annarri ástæðu: „ ... tími tjaldferða er liðinn hjá mér.“21 Einnig sagði 

hann að það væri frábært ef gististaðirnir myndu bjóða upp á „transfer“, líka á farangri. 

Áhugaverður punktur kom fram hjá Frakka sem sagði: „Ef þú ert í gistihúsi þarftu ekki 

eins mikla þjónustu á stígunum...“22 

 

Lengd og erfiðleikastig. Átta tíma göngudagur, eða um 20 km, var sú lengd sem oftast 

                                                 
18 „Most interesting in a hike is what I can see, how the weather is, freedom, the feeling of freedom.“ 

19 „It is the landscape that is most important in a hike and that it is well signed so that I know where to go 
and don‘t get lost and that I know everything about it before; difficulties, length, hight, etc. and also what 
landscape we will see, etc.“ 

20 „... it is nice to be able to get down to a guesthouse, a tent is very heavy to bring.“ 

21 „... time of camping is passed for me.“ 

22 „If you are in a guesthouse you don‘t need so much service on the trail...“ 
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var bent á sem hæfilega en þó vildi einn viðmælenda ekki hafa dagleiðina lengri en 4 

tíma. Og allir vildu þeir hafa leiðina létta eða miðlungserfiða, best ef um væri að ræða 

möguleika á mismunandi erfiðleikastigi. 

 

Aðgangseyrir. Þessari hugmynd var frekar vel tekið með þeim skilyrðum að það væri 

skýrt að innkomu væri varið til verndunar, þjónustu við stíginn og þrifa.  

 

Innan / utan þjóðgarðs. Þeim fannst þetta ekki skipta máli ef landslagið væri það 

sama. Tveir sögðu þó að gaman væri að koma inn í þjóðgarð hluta leiðarinnar.  

 

Umhverfisvottun. Aðeins einn viðmælenda sagði ákveðið að hann myndi frekar velja 

þessa leið ef hún væri með umhverfisvottun, annar sagði að rétt væri að huga að því 

fyrir framtíðina því slíkar vottanir ættu eftir að verða mikilvægari. Tveir viðmælenda 

töldu það  ekki skipta svo miklu máli á Íslandi því að „... Ísland er allt vistvænt...23“ 

(Þjóðverji) 

 

Ganga á eigin vegum. Allir vildu geta gengið leiðina sjálfir og einir en að gott væri að 

geta gengið með leiðsögumanni á erfiðari leggjunum, eins og á jökli. Tveir 

viðmælendur sögðust þó til í að ganga hana í litlum hópi: „Ég vildi ganga einn. Ég hef 

gengið í hópi með fólki sem ég hitti bara þar og mér finnst líka áhugavert að ganga með 

litlum hópi en það er mikilvægt að hópurinn sé lítill.“24 (Þjóðverji). 

 

 

 

6.2.2. V - 2: Erlendir ferðamenn sem eru að ganga á svæðinu 
(eða nærliggjandi, sambærilegum svæðum) 

 

Þetta er hinn vísi markhópur og mátti því búast við því að hér leiddi umræðan í ljós 

nytsamar hugmyndir og ábendingar. Þessi hópur var í talsvert öðrum gír en hinn 

                                                 
23 „... Iceland is all ecofriendly...“ 

24 „I would like to hike alone. I have walked in a group with people I just met there and I find it also 
interesting to walk with a small group but it is important that the group is small.“ 
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fyrrgreindi. Þau voru mun rólegri, höfðu meiri tíma og höfðu gaman af umræðunum. Ef 

til vill mætti segja að ferðamáti þeirra endurspeglaðist í þessu, en flest voru í þau í 

nokkuð langri Íslandsferð og höfðu verið að ganga lengi, sum í marga daga og voru því 

komin inn í „gönguhrynjandann“ sem minnst er á í kafla 2. 

 

Svæðið og upplýsingar um það. Öllum viðmælendum fannst þetta áhugavert svæði til 

að ganga á, sérstaklega með tilliti til nálægðarinnar við jökulinn. Einn viðmælandi sem 

farið hafði inn á Breiðamerkurgönguleiðina sagði hana „...mjög góð vegna þess hversu 

nálægt hún liggur þjóðveginum en gefur þér fullkomlega tilfinninguna fyrir ósnortnu 

víðerni.“25 (Skoti). Það kom líka sterkt fram að þeir þekktu lítið aðrar gönguleiðir á 

svæðinu nema Skaftafell og höfðu svo til eingöngu gengið þar. Þegar spurt var hvaða 

upplýsingar þeir hefðu haft um gönguleiðir á svæðinu fyrir ferðina og hvar þeir hefðu 

aflað sér þeirra kvörtuðu þeir undan vöntun á efni. Einn sagði að eina göngusvæðið sem 

hann hefði vitað af áður en hann kom hingað hefði verið Laugavegurinn en samt var 

Íslandsferðin hans hugsuð sem gönguferð. Yngra fólkið sagðist helst hafa fengið 

upplýsingar með því að lesa blogg.  

 

Hvað gerir gönguleið áhugaverða? Svörin við þessari spurningu voru svo til 

samhljóða hjá öllum: Landslagið og helst að það sé öðruvísi en maður er vanur eða sér 

annars staðar, útsýnið og það sem fyrir augu ber (e. view, sights), umhverfið, náttúran 

og að vera úti í náttúrunni: 

 

Þú vilt hafa það á tilfinningunni að þú sért mjög langt í burtu og að þú sért hluti 
af ósnortnu víðerni. [...] Í Skotlandi eru ekki svo margar afskekktar gönguleiðir 
en vinsælustu leiðirnar eru þær þar sem þér finnst þú vera afskekktastur jafnvel 
þó að þær séu ekki alltaf neitt fjarlægar. Ég held að margir leiti eftir þessari 
tilfinningu en vilji samt ekki endilega vera mjög langt í burtu.26 (Skoti) 
 

                                                 
25 „...very nice for the fact that it is so close to the mainroad but has a total feeling of wilderness.“ 

26 „You want to have the feeling that you are quite far away and that you are part of the wilderness. [...]  
In Scotland there aren‘t that many remote trails but those most popular are the once where you feel the 
most remote even though they are not always remote. I think many people want to have that feeling but 
not necessarily be so far away.“ 
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Erfiðleikastig. Viðmælendur voru einnig sammála um erfiðleikastigið, þ.e. að það ætti 

að vera miðlungserfitt. Annað hvort millistig í heild sinni eða að það ættu að skiptast á 

erfiðir og léttir bútar og að best væri ef það væru samhliða leggir, annar erfiður en hinn 

léttur. Það kom í ljós að leið sem lægi eingöngu á láglendi þætti ekki áhugaverð; „Þú 

þarft yfirleitt að leggja mest á þig fyrir besta útsýnið“27  (Hollendingur). Einnig að leið 

um jökul hefur mikið aðdráttarafl þó að viðmælendur gerðu sér grein fyrir að hún gæti 

orðið erfið og kallaði á útbúnað. Ef slíkir leggir væru á leiðinni þá þyrfti líka að vera 

möguleiki á léttari legg samhliða.          

 

Lengd. Daglengdina telja allir viðmælendur í hópnum hæfilega um 20 km eða um sex 

tíma á virkri göngu, hugsanlega þriggja til fjögurra tíma dagleið í bland við lengri en þó 

sögðu allir að það færi eftir erfiðleikastiginu, t.d. hvort um væri að ræða miklar 

hæðarbreytingar eða annað. 

 

Aðgengi og þjónusta. Umræðan um þessi tvö atriði leiddi berlega í ljós að 

viðmælendur í þessum hópi voru flestir„hard core“ göngufólk, því meirihlutanum fannst 

ekki nauðsynlegt að komast niður í byggð í hótelgistingu og á veitingastað. Áhugavert 

var að sjá nokkra aldursskiptingu hvað varðar kröfur um þjónustu, þannig kusu elstu 

viðmælendurnir tveir að komast í hótelgistingu, hinum yngri fannst það hvorki 

áhugavert né nauðsynlegt. Hollendingur úr yngri hópnum sagðist ekki vilja 

hótelgistingu sjálfur en bætti við „... foreldrar mínir myndu vilja það.“28. Yngra fólkið 

vildi sem sé helst vera í tjaldi, í mesta lagi í skála: 

 

... að gista í skála eða í tjaldi er hin sanna göngu-tilfinning. Ef þú ert á hóteli þá 
ertu aftur kominn í venjubundið líf og því er ég ekki að leita að þegar ég er í 
gönguferð.29 (Hollendingur)   
 
„Þeir sem fara í gönguferðir vilja tjalda.30( Slóvaki)  

                                                 
27 „For the best views you usually have to work hardest.“ 

28 „...my parents would like that.“ 

29 „...staying in a hut or a tent is the real hike feeling. If you are in a hotel you get to the normal life and 
that is not what I am looking for in a hike.“ 

30 „The people who go hiking want to camp.“ 
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... að gista í tjaldi það er hin rétta tilfinning í gönguferðum. Tjaldstæði eru 
nægjanleg þjónusta fyrir göngustíga, mjög mörgum finnst það rétta leiðin í hinu 
ósnortna víðerni.31 (Skoti) 

 

Einnig kom fram að þeim sem kjósa tjaldstæði finnst í lagi að hafa þau í einfaldari 

kantinum; með vatni og klósetti og meira að segja sagði einn viðmælandi að það væri 

nóg aðra hverja nótt. Þeim fannst þó í lagi að hafa aðgengi vegna þeirra sem gengju 

bara afmarkaða leggi leiðarinnar og einnig vegna þess að þeir sem gengju marga leggi 

gætu þurft að komast til að kaupa vistir.  

 

Merkingar og skilti. Allir viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi góðra merkinga en 

aðallega að þær væru við upphaf leiðarinnar og að hugsanlega væru staðsetningarskilti á 

leiðinni sem sýndu hvar göngumaðurinn væri staddur (hversu langt hann væri kominn) 

og að hann væri á réttri leið. Þeim þótti stikurnar í lagi en greinilegt var að mat á 

áreiðanleika þeirra fór eftir því hvar fólk hafði verið að ganga. Allir hrósuðu merkingum 

í Skaftafelli en kona frá Tékklandi sagði: 

 
Merkingar á stígum eru ekki mjög góðar á Íslandi, við týndum leiðinni á 
Austfjörðunum. Það voru of margar merkingar og maður skildi ekki hverri 
maður átti að fylgja, það voru heldur engin nöfn á þeim. Stikur eru gagnlegar en 
það eru margar gönguleiðir og stikurnar eru allar í sama lit, það er 
aðalvandamálið. Þær ættu að vera í mismunandi litum eða númeraðar.32  
 

... á Íslandi [...] [er] ekki alltaf vel merkt, stikur eru ágætar en það vantar oft 
upplýsingar um erfiðleikastig og tímalengd.33 (Frakki) 
 

Mjög mismunandi álit var á fræðsluskiltunum, allt frá því að vilja hafa sem mest af 

þeim og segja þau alltaf lesin yfir í að segja að þau höfði ekki til fólks, að ekki megi 

                                                 
31 „.... camping, that is the real feeling of hike. Campsites are enough service for the treks, many people 
will find it the right thing in the wilderness.“ 

32 „In Iceland the signs on the tracks are not very good, we got lost in the east fiords. There were too 
many signs and you couldn‘t understand which to take, there were also no names on them. The sticks are 
useful but there are many tracks and and the sticks all have the same colour, this is the main problem. 
They should be in different colours or put numbers on the sticks.“32 

33 „... in Iceland [...] not always well signed, sticks are good but often there is information lacking on 
difficulty level and time.“ 
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vera of mikið af þeim því að þau minnki tilfinninguna fyrir því að vera úti í ósnortnu 

víðerni. Einn benti á að QR-kóðar væru ekki nothæfir hér, þar sem ekki sé nettenging á 

leiðinni. 

 

Aðgangseyrir. Þeim fannst öllum hugmyndin um að greiða fyrir aðgang að stígnum 

ásættanleg og jafnvel góð en með því skilyrði að maður fengi þá afhentar góðar 

upplýsingar, svo sem kort eða annað. Það kom fram að víða erlendis er borgað en á 

Íslandi hvergi og allir töldu að ferðamönnum þætti þetta í lagi, nema einn sem taldi að 

það yrðu einhverjir sem hættu við, því það væri alltaf til fólk sem ekki vildi borga. Skoti 

sagði að með því að greiða gjald væri auðveldara að:  

  

...hafa yfirsýn yfir göngufólkið og umhverfið. Ef þér finnst í lagi að borga og 
hefur á tilfinningunni að það fari í eitthvað, eins og að fá gott kort og í verndun 
náttúrunnar, þá er það já í lagi að greiða.34 
 

Innan / utan þjóðgarðs. Svör við spurningunni um það hvort það skipti máli hvort 

gengið væri innan eða utan þjóðgarðs voru nokkuð mismunandi, allt frá því að það 

skipti engu máli og yfir í að það væri mun áhugaverðara að ganga innan þjóðgarðs. 

Fleiri svöruðu þessu neitandi en fyrir utan afgerandi nei bættu þó sumir því við að það 

væri samt gaman ef leiðin lægi stundum um þjóðgarð. Einn viðmælandi sagði þetta 

skipta máli ef landslagið væri öðruvísi innan þjóðgarðs, en það hafði hann ekki upplifað 

á ferð sinni um Ísland og hafði þó komið í alla þjóðgarða landsins. Hann bætti samt við 

að þjóðgarðar væru meira verndaðir og sú staðreynd vó þyngst hjá þeim sem töldu það 

skipta máli að ganga innan þjóðgarðs: 

 

Það er áhugaverðara að ganga innan þjóðgarðs, þú hefur á tilfinningunni að þú 
sért í verndaðara umhverfi, það gefur þér svolítið þá tilfinningu að þú sért á 
sérstakara svæði, að það sé minna fjölmenni, þú verður ábyrgðarfyllri.35 (Skoti) 

                                                 
34 „... keep track of the people and the environment. If you feel like paying and feel that it is going into 
something, like getting a good  map and into preserving the environment then yes it‘s ok paying.“34 

35 „it is more interesting walking in a NP, the feel is you are in a more protected area, it will make you 
feel a bit in a more special area, that there is less crowd, you become more responsible.“ 
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Innan þjóðgarðs er meira aðlaðandi, þá veistu að þú ert inni í garði, á vernduðu 
svæði og ekki bara hvar sem er.36 (Slóvaki) 
 

Gengið á eigin vegum. Allir viðmælendur kjósa mjög afdráttarlaust að geta gengið 

leiðina einir, eða að mesta lagi í vinahópi. Þeir hafa ekki áhuga á því að ganga í hópi og 

ekki með leiðsögumanni, þó að einn segi það geta verið nauðsynlegt á jökli. 

 

Umhverfisvottun. Allir viðmælendur töldu sjálfbærnis- eða umhverfisvottun vera 

jákvæða, einn sagði þó að hún væri ekki það mikilvæg að hún skipti sköpum um  hvort 

hann ákvæði að ganga leiðina eða ekki. Þó kom fram að mikilvægt væri að vita hvað 

vottunin fæli í sér: 

 

... vottun skiptir máli [...] þannig að viðhald og verndun skipta miklu máli fyrir 
mig. Það myndi gera þetta eftirsóknarverðara en þá vildum við líka vita hvað það 
stendur fyrir, hverjar reglurnar eru.37 (Frakki) 

 
 

6.2.3. V - 3: Íslenskir fjallaleiðsögumenn og skipuleggjendur 
fjallaferða 

 

Viðmælendurnir voru allir með framboð á ferðum á svæðinu, tveir þeirra hjá eigin 

fyrirtækjum sem selja mest til útlendinga og tveir sem félagasamtök (ferðafélög) þar 

sem farþegar eru aðallega Íslendingar. Þessir viðmælendur voru auk þess allir 

fjallaleiðsögumenn. Þeir eru aðgreindir með þessum skammstöfunum í texta: 

 

FR: Ferðaheildsali í Reykjavík og fjallaleiðsögumaður 
FH: Ferðaheildsali á Hornafirði og fjallaleiðsögumaður 
FI: Starfsmaður Ferðafélags Íslands og fjallaleiðsögumaður 
FASK: Meðlimur Ferðafélags A-Skaftafellssýslu og fjallaleiðsögukona 
 
                                                 
36 „Inside a park is more appealing, then you know you are in a park, in a protected area and not just 
anywhere.“ 

37„...  label makes difference [...] so preservation and protection for me is important. It would make it 
more attractive, but then we want to see what it means, like to know what the rules are.“ 
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Ferðir þeirra eru mjög ólíkar, bæði að eðli og erfiðleikastigi, eða allt frá léttum 

eftirmiðdagsgöngum, jökla- og íshellaferðum og þaðan yfir í gönguferðir á hæstu og 

erfiðustu fjallatindana.  Nauðsynlegt er að taka þetta fram, því viðmælendur voru ekki 

með samskonar ferðir í huga í umræðunni og endurspeglast þessi mismunur í hluta 

svaranna. Einnig mótast viðskiptavinahópur þeirra af þessum mismun og er því ekki 

sambærilegur milli viðmælenda.   

 

Viðskiptavinahópurinn. Þeir sem selja útlendingum segja að viðskiptavinahópurinn sé 

greinilega bæði að stækka og yngjast. Einnig tala þeir báðir um að þetta sé „...soft lið...“ 

(FR), „... semi-útivistarfólk [...] ekki mikið um svona hard core...“ (FH). FI er með 

sömu breytingar á sínum viðskiptavinahópi sem samanstendur af mikið reyndu 

fjallafólki. Einungis FASK talar um vöntun á endurnýjun og að meðalaldur 

viðskiptavinahópsins sé oft nokkuð hár.  

 

Svæði sem nýta má betur. Þeim fannst öllum ýmis svæði innan sveitarfélagsins það 

áhugaverð að þau mætti kynna mun betur og ættu sér mikla sölumöguleika. Fram  kom 

að Skaftafell er þekktast og með flesta gesti en „Þetta er í rauninni hver náttúruperlan á 

fætur annarri og þó nokkur saga líka. [...] það er bara endalaust af alls konar gersemum 

þarna.“ (FR). Lónsöræfin voru nefnd og einnig svæðin við jöklana sem þó var bent á að 

gætu orðið erfið yfirferðar fyrir göngufólk sökum jökla og jökuláa. Viðmælendur í 

þessum hópi þekkja þennan landshluta mjög vel og kom mjög afgerandi fram hjá þeim 

að þeir telja ýmis svæði innan hans lítt þekkt og enginn ferðist þar en þau svæði séu um 

leið gríðarlega áhugaverð: 

   

... Skaftafell tekur við öllu liðinu, en bara í Öræfasveitinni þá eru næstum öll 
önnur fjöll og fjallsrætur sem hafa nánast enga umferð af fólki. (FR) 
 
Þetta er einstaklega stórbrotin og falleg náttúra og þó að það séu margir að keyra 
á hringveginum á milli staða eins og Klausturs og Hafnar, þá eru ekkert margir 
inni í einhverjum dölum eða uppi á heiðum eða á gönguleiðum. Og þar með ertu 
að upplifa þessa miklu kyrrð og þannig að almennt væri hægt að fjölga mikið á 
svæðinu. (FI). 
 

Lengd. Viðmælendur voru allir á sömu skoðun varðandi hæfilega lengd dagleiðanna 

eða frá 15 upp í 20/22 km, en það færi þó eftir erfiðleikastigi. Einnig kom fram hjá þeim 
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að betra væri að hafa leiðirnar styttri („...þarf að nýtast sem fjölbreyttustum hópi“) 

(FASK) en bjóða þá frekar upp á aukakróka. Einnig að göngutíminn ætti að vera sex til 

sjö tímar í það lengsta. 

 

Erfiðleikastig. Þeim fannst öllum að það ætti að vera þannig að sem flestir geti gengið 

leiðina og að hún sé einhvers konar miðlungs-erfið en að frekar sé þá hægt að taka 

erfiðari króka. FR telur ekki viturlegt að hún sé mikið á jökli, það kalli á leiðsögn, 

meðan FSK finnst í lagi að hún sé að hluta til krefjandi. Í raun sé það landslagið sem 

ákvarðar erfiðleikastigið: 

 
Síðan eru svæði þar sem eru farartálmar, jöklar og ár sem að eru bara með þeim 
hætti að þetta er og verður krefjandi og erfitt þannig að erfiðleikastigið verður 
óhjákvæmilega að vera svolítið margbreytilegt á leiðinni. (FI)  
 

Í framhaldi af þessu kom fram að væri hægt að brúa ár yrði leiðin mun „söluvænlegri“, 

þ.e. fleiri gætu farið hana. Þetta væri mikilvægt fyrir þá sem ganga á eigin vegum en 

síður fyrir hópa. Einn viðmælandi benti á að vinsælustu gönguleiðirnar á meginlandi 

Evrópu væru gönguleiðir í byggð, svo sem Jakobsstígurinn, og einnig að honum þætti 

óþarflega mikill fókus á hálendið sem göngusvæði. Það hefði t.d. þá annmarka að það 

opnaði mjög seint og lokaði snemma.  

 

Aðgengi og dagleiðir. Viðmælendur voru allir á sama máli um að leiðina ætti að hugsa 

í dagleiðum sem væru með aðgengi, og einnig kom fram að þeir töldu það ekki vera 

flókið, því að víðast væri stutt frá jökli niður á veg og einnig væru vegir og slóðar víða 

fyrir.  

 

Gisting og þjónusta. Dagleiðir ætti að hugsa út frá gistimöguleikum og best væri að 

sem flestir valmöguleikar væru í gistingu, þó svo að allir taki fram að þeir geri sér grein 

fyrir að það sé óskastaða. Þannig náist til sem flestr, því ef aðeins er um einn 

gistimöguleika að ræða (t.d. bara tjald eða bara hótel) þá takmarki það áhuga sumra á 

leiðinni, og auk þess séu þeir sem vilja gista í tjaldi mun þrengri hópur. Mikilvægur 

punktur í þessu tilviki kom frá FR varðandi það að sé um valmöguleika að ræða í 

gistingu geti það þýtt meiri notkunarmöguleika á jaðartímabilum. Þó kemur fram hjá 

þeim öllum að skálar eru efst á óskalistanum, svo ekki sé talað um að ef hægt væri að 
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ganga frá skála til skála „ ... þá heilla skálarnir alltaf alveg rosalega, ef ekki hér í 

þessum fjöllum hvar þá...“ (FH) .  

 

Merkingar og kynningarefni. Einnig var samhljómur hjá viðmælendum varðandi 

merkingar og nauðsyn þess að hafa góð skilti með öllum upplýsingum við upphaf 

hverrar leiðar en að fræðsluskiltum ætti að stilla í hóf á leiðunum sjálfum. Þeir bentu 

líka allir á nauðsyn þess að hafa prentað efni, kort eða bækling og e.t.v. efni í snjallsíma 

líka. Sökum kostnaðar og viðhalds við mikla skiltagerð benti FASK á möguleika á því 

að númeramerkja áhugaverða staði en hafa síðan texta og upplýsingar um þá í bæklingi. 

Og þó að FI segðist ganga út frá því að alltaf ætti að merkja vel, með sem mestum 

upplýsingum og á þremur tungumálum þá fannst honum nóg að hafa slíkt í upphafi 

dagleiðanna. Hins vegar var ekki jafn afgerandi viðhorf til þess hvort stika ætti allar 

leiðir eða ekki. Tveimur þeirra fannst að það þyrfti ekki, sérstaklega ekki þar sem 

landslag væri þannig að sýnilegur slóði myndaðist með tímanum en að stika mætti ef 

þurfa þætti. FH fannst stikurnar í lagi en ekki ætti að vera mikið af þeim, á meðan 

FASK sagði þær alltaf erfiðar, kalla á viðhald og þær þyrftu að vera úr mjög góðu efni 

til þess að þær dygðu. Enginn talaði um nauðsyn þess að leggja göngustíga, þ.e. með 

undirlagi og slíku. 

 

Gengið á eigin vegum. Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að nauðsynlegt væri að 

leiðin væri hönnuð þannig að allir gætu gengið hana á eigin vegum og eigin ábyrgð, án 

hættu. Það þýddi að leiðin lægi ekki upp á og yfir jökul nema að þá væri til staðar val 

um aðra leið.  Eins bentu allir á mikilvægi þess að þeir sem fari á jökul geri það 

einvörðungu með leiðsögumanni. 

 

Uppbygging og viðhald. Ekki komu fram nein afgerandi svör við spurningunni um 

uppbyggingu og viðhald, enda stórt og flókið mál, þótt allir ræddu um mikilvægi 

viðhalds, hreinsunar og salernismála. Varðandi viðhaldið kom FASK með þá hugmynd 

að hægt væri að láta einhverja hópa fóstra einn og einn bút af leiðinni, en að yfir því 

væri nefnd, því mikilvægt væri að vinna þetta sem heild og að allar upplýsingar færu út 

af sama stað. Sama hugmynd kom frá FI:  
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... uppbygging og viðhald gæti verið svona margþætt samstarf margra aðila,  [...] 
það er fjöldi aðila sem gæti verið tilkallaður, líklegir [...] og ekki verra ef þeir 
næðu að vinna saman. Það er samt mikilvægt að það sé einhver aðili sem ber 
ábyrgð á leiðinni eða hluta leiðarinnar. 
 

Svo er líka bent á landverði og aðkomu þjóðgarðsins, en þar benti ég þó á að það er ekki 

nema lítill hluti leiðarinnar sem er innan þjóðgarðs. Fleiri hugsanlegir aðilar sem bent 

var á sem samstarfsaðila voru sveitarfélagið, Vatnajökulsþjóðgarður og ferðafélögin en 

einnig einkaaðilar eins og Ríki Vatnajökuls, landeigendur og ferðaþjónustuaðilar. 

 

Innan / utan þjóðgarðs. Umræðan um hvort það skipti máli hvort leiðin væri innan eða 

utan þjóðgarðs sýndi að viðmælendum fannst öllum að í raun skipti það ekki máli, þar 

sem þeim finnst landslagið hið sama. Hins vegar telja þeir að það skipti meira máli fyrir 

útlendinga og að þeim þyki tilkomumeira að vera innan þjóðgarðs. Einnig segir FR að 

það skipti máli fyrir markaðssetningu að a.m.k. hluti leiðarinnar sé innan þjóðgarðs. 

FASK finnst að þótt leiðin sé ekki innan þjóðgarðs þá eigi að gilda hér sömu reglur og 

innan garðs.  

 

Umhverfisvottanir. Öll voru þau alveg viss um að sjálfbærnis- eða umhverfisvottun 

skipti miklu máli og þá sérstaklega fyrir útlendinga. FR benti í því samhengi á 

mikilvægi þess að hanna þá innviði sem settir yrðu upp með það fyrirfram í huga, til 

dæmis við byggingu skála. 

 

Aðgangseyrir. Spurningunni um hvort þeim þætti ásættanlegt að greiða inn á 

gönguleiðina svöruðu þrjú jákvætt þ.e. ef innkoman yrði nýtt til viðhalds og ef það 

skilaði sér skýrt til göngufólksins að svo væri. Þar sem þetta tíðkaðist víða erlendis 

töldu þau að fólk myndi skilja það. Einn viðmælandi sagði að ef fólk fengi ítarlegan 

upplýsingapakka með inngangseyri væri það í lagi, en var annars mótfallinn gjaldtöku. 

Að baki þessum svörum lágu þó vangaveltur um hvernig ætti að fjármagna  

uppbygginguna, innviðina og viðhaldið. FR kom með þá hugmynd að „Það þarf að vera 

einhver sem sér sér tækifæri í uppbyggingunni, skáli væri heppilegt að væri rekinn af 

þeim sem eru með gistingu á svæðinu.“ 
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Styrkleikar í markaðssetningu. Þemun sem komu fram sem þau töldu sterkust til að 

nota í markaðssetningu voru jökullinn og fjöllin, náttúran, bæði fegurð hennar og 

hrikaleiki, kyrrðin. Einn sagðist helst myndi nota „ósnortið svæði þar sem þú ert út úr 

fjöldanum“ og tveir nefndu ótrúlega litfögur líparítsvæði sem gætu verið eins konar 

„high-lights“. Einnig var minnst á söguna og menninguna. 

 

Samantekt á rýnihópaumræðunum og viðtölunum gefa til kynna ákveðnar niðurstöður 

sem eru til umfjöllunar í næsta kafla. Í Viðauka C (Samantekt á rýnihópum)  og D 

(Samantekt á viðtölum) má sjá stuttar töflur fyrir hvern hóp með samantekt af því 

mikilvægasta sem fram kom í umræðunum.  
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7. Umræður 
 

7.1. Helstu niðurstöður rannsóknanna 
 

Göngur útí náttúrunni og sjálfbær ferðaþjónusta eru viðfangsefni þessa verkefnis. 

Rannsóknirnar svara vel aðalspurningu verkefnisins, þ.e. hvort uppbygging 

gönguferðaþjónustu sé ákjósanleg leið til þróunar ferðaþjónustu. Þær leiða í ljós að 

svæðið þykir áhugavert fyrir göngur og einnig af hvaða ástæðum. Þær sýna einnig hvað 

það er sem gerir gönguleið áhugaverða bæði í augum ferðafólks, hvort sem það er 

göngufólk eða ekki, innlends og erlends sölufólks, sem og ferðaskipuleggjenda á 

svæðinu. Umræða um ímyndar-, markaðs- og sölumál veitir áhugaverðar upplýsingar 

sem gagnast mega við hugsanlega uppbyggingu. Rannsóknirnar leiddu einnig í ljós 

áhugaverð og ítarleg svör við spurningunni um það hvernig best sé að haga 

uppbyggingu þessarar tegundar ferðaþjónustu. Umræður um það hvernig leiðin eigi að 

vera hönnuð veita mikilvægar upplýsingar til að byggja á og eru auk þess áhugaverðar 

fyrir þá sök að viðmælendahópurinn var breiður.  

 

Í flestum grunnatriðum er samhljómur í niðurstöðunum hjá hópunum í báðum 

rannsóknum. Ekki er ástæða til að bera beint saman niðurstöður rannsóknanna tveggja. 

Viðmælendahóparnir eru mismunandi og það var gert til þess að fá fram sem 

fjölbreyttust viðhorf. Rannsóknirnar eru unnar með tveggja ára millibili og forsendur 

þeirra ólíkar, þar sem hugmyndin að gönguleiðinni hafði þróast á þessu tímabili og 

vinna við fyrsta hluta hennar hafði hafist í millitíðinni. Auk þess voru mismunandi 

rannsóknaaðferðir notaðar og þó að efnið sé hið sama þá er fyrri rannsóknin meira 

almenns eðlis en í þeirri síðari farið nánar út í hönnun gönguleiðarinnar. Niðurstöður 

rannsóknanna eru því dregnar fram út frá þeim lykilatriðum sem þær leiddu í ljós með 

hliðsjón af rannsóknarspurningum verkefnisins. Í ljós kemur að sumir hópar 
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viðmælenda eiga meira sameiginlegt en aðrir, það verða eins konar krosstengsl og 

einnig að einn hópanna (V-2) sker sig nokkuð úr í viðhorfum til leiðarinnar. 

 

Lykilatriðin í niðurstöðum rannsóknanna sem heild flokkast þannig: 

1. Er svæðið áhugavert fyrir göngur og af hverju?  Hvað er það sem gerir gönguleið 
áhugaverða?  

2. Hvernig á leiðin að vera? Hvernig á hún að vera hönnuð með tilliti til: 
a. Daglengdar, erfiðleikastigs 
b. Leggja, aðgengis, þjónustu 
c. Merkinga, skilta, stika 
d. Gengið einn, í hópi, með leiðsögumanni  

3. Ímynd, markaðs- og sölumál:  
a. Skiptir það máli hvort leiðin liggur innan eða utan þjóðgarðs? 
b. Skipta umhverfisvottanir máli? 
c. Viðhorf til greiðslu aðgangseyris 
d. Hvaða sölurök vega sterkast fyrir skipuleggjendur (R-E og V-3)? 

4. Uppbygging og viðhald (aðeins meðal R-H og V-3)  
 

1. Svæðið þykir tvímælalaust áhugavert til gönguferða hjá öllum viðmælendum. 

Sölufólk heima jafnt sem erlendis segja þessa tegund ferðamennsku fara vaxandi og 

viðskiptavinahópurinn að stækka og yngjast, þótt þeir erlendis telji leiðina ekki vera 

fyrir alla. V-3 segir hér mörg gríðarlega áhugaverð svæði með fjölda óþekktra 

náttúruperlna en sum svæði séu þó erfið yfirferðar. Það sem mest dregur að á svæðinu 

eru jöklarnir og sú staðreynd að auðvelt er og án mikillar fyrirhafnar að njóta einstaks 

útsýnis á jökla, jöklalandslags og ósnortninnar náttúru. Allir viðmælendur telja það 

mikilvægasta við gönguleið vera það landslag sem hún býður upp á og að því meira 

framandi sem það er og ólíkt því sem maður á að venjast, þeim mun betra. Einnig að 

hún veiti kyrrð, tilfinningu um frelsi og að vera langt í burtu og hluti af ósnortinni 

náttúru. R-H sér í þessari tegund ferðaþjónustu sóknarfæri til að lengja dvöl ferðamanna 

á svæðinu. 

 

2.a. Allir voru á því að erfiðleikastigið ætti að vera í meðallagi, þótt ekki hafi verið farið 

út í hvað það þýddi nákvæmlega en ýmis konar útfærslumöguleikar komu fram. Mesta 

göngufólkinu (V-2) finnst að leiðin eigi ekki að vera öll á láglendi, það sé gaman að 

hafa erfiðari búta og komast þannig upp í mesta útsýnið. Allir voru sammála að best sé 

að leiðin hentaði sem flestum, þannig verði mestur ávinningur fyrir ferðaþjónustuna og 
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sveitarfélagið. Ekki var alveg samdóma álit á jöklagöngu; heimamenn og mesta 

göngufólkið (V-2)  telur hana hafa mjög mikið aðdráttarafl en aðrir bentu á að 

jöklaganga sé ekki fyrir alla. Hins vegar voru allir sammála um að þar sem leiðin lægi 

yfir jökul yrði að vera léttari hjáleið í boði og eins að aðeins væri gengið á jökli í fylgd 

leiðsögumanns. Lengd dagleiðanna töldu langflestir hæfilega í 20 km að meðaltali, þó 

skipti miklu hversu erfiður dagurinn væri og að tímalengd í virkri göngu væri sex tímar 

eða aðeins lengri. 

 

2.b. Allir voru á því að leiðina ætti að skipuleggja í dagleiðum með aðgengi að upphafi / 

enda þeirra með tilliti til gistimöguleika. Þannig væri hægt að taka stuttar dagleiðir eða 

nokkra daga göngur. Séu reistir skálar þá eru flestir á því að þeir þurfi að bjóða uppá 

þjónustu en þó muni einfaldir skálar ekki hræða vant fjallafólk frá en hugsanleg þá sem 

óvanari eru. Nýting þeirrar gistingar sem fyrir er nálægt leiðinni þótti góð hugmynd. 

Öllum fannst nauðsynleg að hægt væri að komast í gistingu með þjónustu og best væri 

að geta gengið út frá gististöðum. Mestu máli skiptir þetta fyrir minnsta göngufólkið, V-

1, sem telur það að komast í gistihús skipta það miklu máli að það myndi ákvarða hvort 

það færi leiðina eða ekki. Sölufólkið telur ákjósanlegast að um val á gistimöguleikum sé 

að ræða, því þannig næðist til stærsta hópsins og bestu nýtingu utan sumartímans. 

 

Hópur V-2 sker sig þó frá frá hinum því honum fannst ekki nauðsynlegt að hafa 

dagleiðir með aðgengi þar sem hann hafði áhuga á að ganga leiðina í heild sinni og vill 

ekki þurfa að fara út af gönguleiðinni til gistingar. Þetta eru auk þess einu 

viðmælendurnir sem kjósa að gista í tjaldi og beinlínis vilja ekki aðra tegund gistingar, 

nema hugsanlega skála í einhver skipti. Innan þessa hóps kemur þó fram hér, eins og hjá 

hinum, að því eldra sem fólk er þeim mun betri gistingu vill það. 

 

2.c. Greinilegur munur á mikilvægi merkinga kom fram á milli Íslendinga og 

útlendinga, burtséð frá því í hvaða hópi þeir voru. Allir útlendingarnir sögðu mikilvægt 

að merkingar væru góðar og greinilegar, að góð upphafsskilti með öllum upplýsingum 

og staðsetningarskilti væru á leiðinni og að stikurnar séu nægjanlegar og helst merktar á 

einhvern hátt. Fram kom að erlendis er göngufólk vant góðum merkingum en alls ekki 

því að ganga um ómerkt land. Íslendingarnir í báðum hópum voru með efasemdir um 
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stikurnar, helst vildu þeir að reynt væri að hafa sem minnst af þeim, m.a. sökum 

viðhalds og töldu að í mörgum tilvikum myndaðist slóði og þá þyrfti ekki stikur. Hjá 

þeim kom fram að prentað efni væri einnig mikilvægt, til dæmis gæti það létt af 

kröfunni um stikur. Álit á fræðsluskiltum var ekki samdóma, hvorki innan né milli 

hópa. Svörin hér voru yfirleitt afgerandi, sumir vildu þau alls ekki en aðrir voru mjög 

hlyntir þeim en í heildina litið vildu flestir hafa þau í hófi. 

 

2.d. Allir vilja að leiðin sé þannig hönnuð að þeir geti gengið hana á eigin vegum. Þeir 

hafa ekki áhuga á að ganga hana með hópi nema einn viðmælandi sem segir það líka 

skemmtilega reynslu að kynnast ókunnugum á göngu. Viðmælendur vilja ekki þurfa að 

ganga með leiðsögumanni nema á jökli en allir eru sammála um að þar sé það nauðsyn. 

Sölumaður í Reykjavík telur áhugavert að setja upp skipulagðar ferðir með hópa um 

göngustíginn. 

 

3.a. Svörin við mikilvægi þjóðgarðs voru nokkurn veginn samhljóma á milli hópa; 

fyrsta svar hjá flestum var að það skipti ekki máli ef landslagið er það sama og þeir 

töldu svo vera. Hér sker hópur V-2 sig reyndar aðeins úr sem fyrr, því þar koma fram 

ákveðnari svör, allt frá því að það skipti engu máli yfir í að það sé mun áhugaverðara. 

Þeim síðarnefndu fannst það áhugaverðara vegna þess að þá væri göngufólk á 

verndaðara og sérstakara svæði og það gerði það ábyrgðarfyllra gagnvart umhverfinu. 

Þeir sem svarað höfðu að þetta skipti ekki máli hugsuðu sig þó aðeins um og nokkrir 

bættu við að það væri gaman að leiðin lægi um þjóðgarðinn á einhverjum spotta. Hópur 

V-3 telur að það skipti meira máli fyrir útlendinga að vera innan þjóðgarðs og sé sterkt 

fyrir markaðssetningu. 

 

3.b. Mikilvægi umhverfis- eða sjálfbærnisvottana var greinilegt hjá öllum hópunum, þó 

mismikið; einn sagðist frekar velja leiðina væri hún vottuð en annar sagði það ekki 

myndi skipta sköpum fyrir sig. Viðmælendur vildu þó vita fyrir hvað vottunin stæði og 

hvað hún fæli í sér. Hópur V-3 taldi þetta aðallega skipta máli fyrir útlendinga og 

vísbendingu um að svo sé má sjá í rannsókninni. 

 

3.c. Hugmyndinni um aðgangseyri var fremur vel tekið, væri honum varið í verndun og 
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þrif og einnig taldi hópurinn V-3 þetta góða hugmynd til að fjármagna uppbyggingu og 

viðhald. Aðeins einn  (úr söluhóp) var mótfallinn henni, þó ekki ef með fylgdi ítarlegur 

upplýsingapakki. Aðrir voru á sama máli um að einhverjar upplýsingar, svo sem gott 

kort, ættu að fylgja aðgangseyrinum.  

 

3.d. Það sem sterkast er í sölu og markaðssetningu á svæðinu telur sölufólkið vera 

jökulinn og hversu auðvelt það er að komast í návígi við hann hér, einnig náttúruna í 

heild sinni, það að hún er ósnortin og að hér er hægt að komast  út úr fjöldanum og í 

kyrrð. Í heild sé svæðið gríðarlega áhugavert og með mikla sölumöguleika en mörg 

svæði mætti kynna betur. En þó að  mikill almennur áhugi sé á gönguferðum þá telur 

sölufólk erlendis að það þyrfti mikla kynningu á leiðinni til þess að fólk stoppaði á 

hringferð sinni og gæfi sér tíma í göngu. Sama kemur fram hjá V-I sem segir 

nauðsynlegt að góðar upplýsingar liggi fyrir áður en ferðin er skipulögð, eigi hún að 

innihalda göngur, en í báðum hópum erlendu ferðamannanna kom fram að litlar 

upplýsingar séu til um framboð á gönguleiðum á Íslandi, helst byggði göngufólkið á 

bloggum. 

 

4. Uppbygging og viðhald var eingöngu rætt í íslensku hópunum tveimur.  Hjá báðum 

þessum hópum kom skýrt fram að best sé að uppbyggingin sé samstarfsverkefni ýmissa 

aðila, bæði opinberra (í formi styrkja) og einkaframtaksins (ferðaþjónustufyrirtækja). Í 

hópi V-3 var rætt um mikilvægi viðhalds, hreinsunar og klósettmála og það að 

áhugavert væri að fá hópa til að fóstra búta af leiðinni en mikilvægt væri að yfirumsjón 

sé á einum stað. 

 

Rannsóknirnar leiða í ljós hvernig göngufólk og sölufólk kýs að gönguleiðin verði. Um 

það var fjallað í þessum kafla og er í samantekt eftirfarandi: 

 
 Leiðin höfðar hvort tveggja til göngufólks og sölufólks 

 Erfiðleikastig sé í meðallagi þannig að hún henti sem flestum, með möguleikum á 
aukakrókum og jöklagöngu 

 Hönnuð í dagleiðum með aðgengi, þær endi helst á upphafspunkti. Einnig hönnuð 
með heildargöngu í huga þar sem ekki þarf að koma í byggð 

 Vel og greinilega merkt með vegvísum, staðsetningarskiltum og stikum, ekki 
mikið af fræðsluskiltum  
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 Bjóði ekki aðeins uppá eina tegund gistingar, reyna að nýta þá gistingu sem fyrir  
er í nágrenninu, auk tjaldstæða, skálar framtíðardraumur 

 Vinna að umhverfisvottun fyrirtækja sem koma að leiðinni 

 Nýta nálægðina við Vatnajökulsþjóðgarð, skapa sameiginleg sýn 
gönguleiðarinnar hvort sem hún er innan eða utan þjóðgarðs, jafnvel 
sameiginleg markaðssetning  

 Mikilvægi markaðssetningar og kynningar á erlendum mörkuðum 

 

 

7.2. Túlkun niðurstaðna  
 

Túlkun á niðurstöðum rannsóknanna útfrá upphaflegu rannsóknaspurningum 

verkefnisins er efni þessa kafla. Jafnframt því eru niðurstöðurnar settar í samhengi við 

fræðin þar sem við á. Sérstaklega er þar horft til umfjöllunarinnar í kafla 2 um eðli og 

einkenni göngunnar, þ.e. hin ýmsu jákvæðu áhrif sem hún getur haft á líkama, sál og 

jafnvel anda. Auk þess að varpa fræðilegu ljósi á niðurstöðurnar er markmiðið með 

þessu að öðlast sýn á það hvernig hanna eigi Jöklaleiðina þannig að þessi jákvæðu, 

eftirsóttu og eftirsóknarverðu áhrif göngunnar komi skýrast fram og fái sem best notið  

sín. Rannsóknaspurningarnar (sem skilgreindar voru í upphafi verkefnisins) tóku ekki 

beint til eðlis og einkenna göngunnar per se né var um þetta rætt beint í 

þátttakendahópnum þar sem þessi dýpri nálgun á viðfangsefninu birtist mér smám 

saman við nánari úrvinnslu verkefnisins eins og komið hefur fram. Þetta er samt sem 

áður sá grunnur og grunntónn sem allar göngur byggjast á og því mikilvægt að rýna í 

niðurstöður rýnihópanna og viðtalanna útfrá þessum grunni.  

 

1. Er svæðið áhugavert fyrir göngur og af hverju?  Hvað er það sem gerir gönguleið 

áhugaverða?  

Allir viðmælendur telja landslagið tvímælalaust það mikilvægasta fyrir gönguleið sem 

þessa. Hvað þeir hafa í huga með landslag var ekki rætt en bent hefur verið á að það er 

afar erfitt að skilgreina landslag í eitt skipti fyrir öll (Katrín Anna Lund og Karl 

Benediktsson, 2010). Það eru þó öllu heldur hin áhugaverðu tengsl líkama og umhverfis 

á göngu (sem ekki heldur er einfalt að skilgreina, sbr. kafla 2.2.3) sem við veltum fyrir 

okkur hér. Í sama kafla sáum við hvernig það að fara hægt um landslag, eins og gerist á 
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göngu, skapar samruna líkama og landslags (Gros, 2014; Katrín Anna Lund, 2012). 

Þessi samruni getur orðið býsna náinn eins og lýst er í grein Katrínar Önnu Lund og 

Margaret Willson á gönguferð þeirrar síðarnefndu um Tröllaskaga. Það að hún rann 

háskalega niður fönn varð til þess að hún leyfir sjálfri sér að komast hægt í nánara 

samband við ókunnugt landslagið  „... er hún hlustar á hvað það hefur að segja. [...]  

Þetta er landslag sem hún er með; niðursokkin í. [...] hún virðist hafa gleymt líkamanum 

sem hefur bræðst inní áferð landslags sem endurómar tilfinningar hennar.“38 (Katrín 

Anna Lund og Margaret Willson, 2010). 

 

Það kemur því ekki á óvart að landslagið lendi í fyrsta sæti við ákvörðun á því hvort 

gönguleið er farin eða ekki. Áhugavert hefði verið að ræða nánar hvers vegna og 

hvernig landslag viðmælendur kjósa en þó kom fram hjá nokkrum þeirra að helstu gæði 

landslagsins væru að það væri sem mest framandi og ólíkast því sem þeir væru vanir. 

Það að landslagið í kring sé framandi gerir Jöklaleiðina spennandi – og þar með 

eftirsóknarverða. Hér má ímynda sér að gæði landslagsins séu bæði fræðilegs og 

fagurfræðilegs eðlis. Aðdráttarafl jöklanna og jöklalandslagsins skipa að öllum 

líkindum sinn sess, jafnt út frá jarðminjalegu gildi,  áhrifum loftslagsbreytinga og 

„síðasta séns“ tilfinningu. 

 

 Nokkur fleiri atriði sem viðmælendur töldu mikilvæg við gönguleið dýpka myndina: 

Náttúran, jöklarnir og það að vera í ósnertu víðerni, tilfinningar kyrrðar, frelsis og þess 

að vera langt í burtu (e. escapism).  Landslagið þarf með öðrum orðum að vera þannig 

að þessar tilfinningar nái að fæðast og flæða um göngumanninn. Ýmislegt í þessu rímar 

við kaflann (2.2.3) um það hvað gerist á göngu þar sem vitnað er í Gros sem tiltekur 

eftirfarandi atriði: Frelsi, úti, hægt, komast burt, einvera, þögn, eilífð, orka, 

endurnæring og að vera viðstaddur, vellíðunarástand, þyngdarafl, einfaldleiki, 

endurtekning (Gros, 2014).  

Þetta tengist einnig umfjöllun Gunnþóru Ólafsdóttur sem vitnað er í í kafla 2.4 um  

aðdráttarafl náttúrlegra svæða, þ.e. þörfinni á því að komast aftur til upprunans og 

tengjast náttúrunni til að tengjast okkur sjálfum og upplifa þá vellíðan sem eingöngu 

                                                 
38 „  ... as she listens to what it has to say. [...] This is a landscape that she is with; absorbed by. [...] she 
appears to have forgotten her body, which has melted in with the texture of a landscape that echoes her 
emotions.“ 
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náttúran veitir. Náttúrulegt umhverfi vekur skynfærin og með því að þurfa að takast á 

við hindranir og erfiðleika (t.d erfiða göngu, innskot höfundar) náum við að upplifa 

raunverulegt frelsi (Sennett, 1994; í Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). 

 

2.a. Hvernig á leiðin að vera? Hvernig á hún að vera hönnuð?  

Erfiðleikastigið á að vera þannig að sem breiðastur hópur geti gengið leiðina en það má 

ekki þýða að hún sé öll miðlungs / létt, hið kraftmeira göngufólk verður einnig að geta 

fengið hér næga áskorun. Í kafla 3.2.4 sáum við að ævintýraferðamennska fer fram í 

náttúrulegu umhverfi sem er notað til að skapa spennandi upplifun í gegnum virka 

afþreyingu (Buckley, 2011). Afþreyingin getur síðan verið hörð eða mjúk og hröð eða 

hæg þar sem sú hraða byggist á spennu og flýti en sú hæga á útivist þar sem minni tækni 

er nauðsynleg, tíminn lengri og tengingin við náttúruna meiri, sbr. kafla 3.2.3. (Varley 

og Semple, 2015). Jöklaleiðin mun bjóða uppá náttúrugöngu sem flokkast undir hæga 

og mjúka ævintýraferðamennsku. Hins vegar væri áhugavert að hún byði einnig uppá 

aukakróka sem eru meira krefjandi þannig að þeir sem hafa áhuga á harðri 

ævintýraferðamennsku geti bætt þeim við (t.d. með erfiðari fjallleiðum eða jöklagöngu). 

Það er því ákjósanlegast að um eitthvert val á erfiðleikastigi sé að ræða en mismunur á 

viðhorfum til þessa er greinilegur út frá því hversu mikið göngufólk viðmælendurnir 

eru; mesta göngufólkið, sem tvímælalaust mætti telja fjallgöngufólk sbr. kafla 2.3, vill 

geta gengið alla leiðina, farið hátt, gengið á jökli á meðan aðrir eru hæstánægðir með að 

vera í meiri rólegheitum.  

Gönguleiðina má hanna þannig að hún höfði jafnt til ferðamannsins á bílaleigubílnum 

sem gerir hér stans á leið sinni vegna þess að hann veit að með því að fara í göngu hér 

getur hann komist í einstaka snertingu við náttúruna og upplifað náttúrufyrirbæri sem 

ekki sjást víða (og þetta án þess að þurfa að vera á fjórhjóladrifnum bíl) – og til 

fjallgöngufólksins sem kemur hingað til að ganga í marga daga án þess að koma til 

byggða. Staðseting leiðarinnar er mjög hagstæð útfrá aðgengi, jafnt fyrir þá sem eru á 

bíl og eins þá sem ganga alla leiðina því auðvelt er að komast með áætlunarbíl á 

upphafs- og endapunkt gagnstætt því sem við á um ýmsar hálendisgönguleiðir á Íslandi 

þar sem nauðsynlegt er að setja upp sérstakan akstur á upphafs- og endastað.  

Þó gæti reynst erfitt að skapa eina ímynd sem höfðar til beggja þessara hópa. Þó að 

bílaleiguferðamaðurinn sé vissulega mögulegur viðskiptavinur fyrir styttri göngu þá sást 
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á hópi V-1 að hann krefst „þægindavæðingar“ leiðarinnar sem er ekki í samræmi við 

óskir göngufólksins (V-2). Þetta atriði þyrfti að hafa í huga við stefnumörkun 

leiðarinnar. 

 

Hópur V-2 sker sig reyndar úr, ekki aðeins varðandi þetta heldur einnig fleiri atriði, og 

kemur það ekki á óvart. Nokkrir einstaklinganna í þessum hópi höfðu verið á miklum og 

löngum göngum fyrir viðtalið og hið hæga (e. slow) yfirbragð ferðarinnar var greinilegt. 

Þeir höfðu gefið göngunni mestan tíma af Íslandsferðinni, leituðu í ósnortin víðerni og 

sterka náttúruupplifun. 

 

2.b. Spurningin um það hvernig best sé að haga gistingu felur í sér ýmsa möguleika. 

Rannsóknirnar sýna að mestir möguleikar á nýtni gönguleiðarinnar fást með því að hægt 

sé að velja milli ólíka tegunda af gistingu. Hér hjálpar það hvernig landið liggur og lýst 

er í kafla 4.2.2, þ.e. að alls staðar er tiltölulega stutt í byggð og á þjóðveg. Einnig það 

hvernig gistingin er uppbyggð í sveitarfélaginu, þ.e. mjög dreifð utan þéttbýlis með 

mörgum litlum gististöðum sem bjóða upp á ýmsar tegundir þjónustu, allt frá 

svefnpokagistingu, gistihúsum og bændagistingu með herbergjum með og án baðs yfir í 

hótel. Flestir þessara staða bjóða gestum sínum auk þess upp á mat. Með því að nýta 

þessa gistimöguleika þarf ekki að byggja neitt nýtt og inngripin í umhverfið yrðu 

minnst. Gististaðirnir eru þegar til staðar og það væri í anda sjálfbærni að nýta þá 

aðstöðu sem fyrir er. Heimabyggðin nyti góðs af, upprunaleika samfélagsins væri ekki 

raskað og einnig gæti það bætt hagræna sjálfbærni með betri nýtingu og lengra 

nýtingartímabili gististaðanna. 

Það að hanna dagleiðirnar útfrá gististöðum í byggð kallar hins vegar á aðgerðir 

varðandi aðgengið og hér þyrfti að hafa í huga að skapa ekki of mikla þörf fyrir akstur 

þar sem slíkt er ekki í anda sjálfbærni. Best væri ef hægt væri að hanna aðgengið  

þannig að mögulegt væri að komast gangandi á milli gönguleiðarinnar og gististaðarins. 

Ef sjá þyrfti göngufólki fyrir skutli væri best ef gististaðirnir sjálfir gætu séð sér hag í 

því að veita þá þjónustu og fella skutlgjaldið inn í gistikostnaðinn. Einnig gætu þeir 

aðilar á svæðinu sem eru með bíla séð möguleika í transfer-akstri og flutningi á farangri 

milli gististaða. Jákvætt er við slíkt fyrirkomulag að trúss akstur verður mun einfaldari 

og jafnvel óþarfur. Ef auðvelt er að komast á milli gististaða og gönguleiðarinnar þá 



 

94 

 

gæti það hugsanlega stuðlað að því að þeir sem eru á hringferð og taka bara dagleið 

gistu frekar  hér en að aka áfram. 

 

Þó svo að skálar séu óskagistingin hjá íslensku viðmælendunum þá kallar uppbygging 

þeirra á mikinn kostnað og einnig þyrfti að huga vel að rekstrarformi þeirra, því nokkuð 

ljóst virðist af rannsóknunum að skálarnir yrðu að bjóða einhverja þjónustu til þess að 

nýtast sem best. Skálar gætu verið nauðsynlegir þar sem ekki væri hægt að koma við 

greiðum aðgangi að annarri gistingu.  

 

Viðtalsrannsóknin leiðir í ljós að það þarf tvímælalaust að vera mögulegt að tjalda á 

leiðinni, því göngufólkið sem sér fyrir sér að ganga alla leiðina vill vera í tjaldi. 

Uppbygging tjaldstæða er mun einfaldari og ódýrari en bygging skála þó að sjálfsögðu 

þurfi þar að sjá fyrir grunnþjónustu eins og a.m.k. rennandi vatni og salernum. 

 

Fjölbreyttir kostir í gistingu auka möguleika á nýtingu leiðarinnar. Greinilegt er af 

rannsóknunum að ef aðeins einn gistimöguleiki er í boði getur það útilokað gesti frá því 

að ganga leiðina, sé hann ekki sá sem þeir kjósa, hvort sem það er hótel eða tjald eða 

eitthvað þar á milli. Aðallega verða mun meiri möguleikar á því að nýta svæðið utan 

háannar og það er að sjálfsögðu eitt af  helstu markmiðum ferðaþjónustunnar. Með því 

verður hægt að fara í langa göngu utan háannar en það er ekki hægt víða á Íslandi, því 

flestar slíkar leiðir liggja á hálendinu sem er jú aðeins opið yfir sumartímann. Þannig 

mætti lengja tímabilið til hagsbóta fyrir ferðaþjónustuna í sveitarfélaginu og í landinu.  

 

2.c. Báðar rannsóknirnar sýndu að merkingar eru mun mikilvægari fyrir útlendinga en 

fyrir Íslendinga. Allir útlendingarnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að leiðir séu vel og 

skýrt merktar með vegvísum, staðsetningarskiltum og a.m.k. stikum.  

 

Þó að skoðanir á fræðsluskiltum hafi verið frá jákvæðu yfir í neikvætt þá fannst flestum 

að þeim ætti að stilla í hóf og þau ekki að vera til staðar nema þar sem sérstök ástæða 

væri til. Viðmælendum fannst þau „spilla“ náttúruupplifuninni og vera eins konar 

aðskotahlutir í landslaginu. Sama viðhorf er hjá nokkrum Íslendinganna varðandi 

stikurnar. Hér má skynja greinilega löngun eftir því að landslagið sé algerlega 
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„ómengað“ af manngerðum hlutum þannig að náttúru- og víðernisupplifunin verði sem 

mest og best. 

 

Góðar og skýrar merkingar tryggja öryggi leiðarinnar og ættu að vera sjálfsagt atriði við 

hönnun hennar. Útlit slíkra merkinga hefur þegar verið ákvarðað fyrir Jöklaleiðina  og 

samhæft við merkingakerfi þjóðgarðsins (byggt á Handbók Ferðamálastofu). Heldur 

þarf þó að gefa í varðandi stikur og staðsetningarskilti sé farið að óskum erlenda 

göngufólksins og sölufólksins, þ.e. þær merkingar sem nauðsynlegar eru til að rata og til 

þess að göngufólk finni til öryggis. Hins vegar þarf að íhuga hvernig og hvort 

fræðsluskilti eiga að vera á leiðinni. Mikilvægt er að tryggja að náttúruupplifunin á 

göngu sé sem mest og skiltin, sem af mörgum eru álitin inngrip í umhverfið, séu ekki 

truflandi.  

 

Á sama tíma er nauðsynlegt að hafa í huga að flestar tegundir náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu gera ráð fyrir fræðslu, eða bæði sú visthæfa, jarðminja- og einnig óbeint 

náttúrulífsferðaþjónusta (Newsome, Moore og Dowling, 2013). Það er helst að 

ævintýraferðaþjónusta feli ekki í sér nauðsyn á fræðslu en þar sem hún fer fram innan 

visthæfrar ferðaþjónustu í okkar tilfelli þá þarf fræðsla samt sem áður að vera til staðar. 

Það má því spyrja hvaða leið sé best til að miðla þessari fræðslu til göngufólksins ef 

fræðsluskiltin eru álitin of áberandi í landslaginu. Prentað efni og kort eru einföld leið, 

einnig geta snjallsímaforrit veitt miklar upplýsingar. Enginn viðmælenda talar um 

nauðsyn snjallsímaforrita fyrir gönguleiðina og það var heldur ekki spurt um viðhorf til 

þeirra. Ástæða þess að svo var ekki var mitt eigið viðhorf til tækjanotkunar á göngu en 

eftir á að hyggja hefði mátt bæta þessu atriði inn í umræðuna. Sú staðreynd að enginn 

minnist á þetta mætti túlka á þann veg að ekki sé áhugi fyrir hendi en það er þó ekki 

víst. Hönnuð hefur verið leiðarlýsing fyrir einn bút leiðarinnar sem stikaður hefur verið 

sem hægt er að hlaða niður í síma fyrir ferð og krefst ekki nettengingar á leiðinni. 

Mikilli fræðslu má miðla á þennan hátt og ekki þarf að setja upp skilti á leiðinni sem 

trufla náttúruupplifunina. 

 

Áhugavert í þessu samhengi er að minnast á rannsóknina í kafla 2.2.3 um áhrif göngu í 

náttúrunni á skapandi verkefnalausnir (e. problem-solving) og skapandi rökhugsun þar 
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sem hópur var sendur í göngu um óbyggð víðerni, án aðgangs að tækni og var 

helmingur hans látinn leysa próf fyrir göngu en hinn helmingurinn undir lok hennar. 

Útkoman var 50 prósent betri hjá þeim sem tóku prófið eftir gönguna en þeim sem tóku 

það áður, en fram kom hjá höfundum rannsóknarinnar að hugsanlega hafi það líka sín 

áhrif á niðurstöður að vera „aftengdur“ frá allri tækni (Rubinstein, 2015). Þetta mætti 

umorða þannig að vilji göngumaðurinn sem mest áhrif frá göngu á skapandi hugsun ætti 

hann ekki að nota tækni á leiðinni. Það góða við snjallsímaforritin er hins vegar að þau 

trufla á engan hátt þá sem ekki vilja vera með tæki með sér á göngu þar sem umhverfið 

er óbreytt. Þeir sem það kjósa geta þess vegna nýtt sér þessa tækni en hinir sem leita 

hins vegar að sem mestri náttúruupplifun og áhrifa göngunnar sleppt því. 

 

2. d. Allir viðmælendur kjósa að ganga leiðina einir eða  með vinum sínum en ekki í 

hópi. Gros talar um „einveru“  sem einn af mikilvægum þáttum göngunnar (Gros, 2014) 

og í rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2010) á hálendisupplifuninni kemur fram 

mikilvægi einverunnar. Aðeins einn viðmælandi í rannsókn þessa verkefnis segist gæti 

hugsað sér að ganga með hópi, hann hafi reynt slíkt og það sé gaman, því það myndist 

sérstök tengsl. Þetta sama kemur fram hjá Önnu Dóru: „Það er þversagnarkennt að sum 

gögnin sýndu löngun til að styrkja félagsleg tengsl og njóta góðrar samveru. Jákvæðar 

athugasemdir um félagsskap voru algengar, eins og göngumaðurinn sem sagði: „... allir 

verða vinir á hálendinu“...“39 (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010, bls. 346). Gaman er að 

tengja þetta þeirri skemmtilegu hefð að fólk heilsast á göngu. Mark Rowe (2015) veltir 

þessu fyrir sér: „Einvera er ofarlega á listanum yfir ástæður þess að við göngum úti í 

náttúrunni. Af hverju þá þessi venja að við verðum að heilsa einhverjum sem kemur úr 

hinni áttinni?“40 (Rowe, 2015, bls. 159). Hann bendir á að á göngu hverfi félags- og 

stéttaskipting og samskiptareglur hins daglega lífs, allir séu jafnir úti í náttúrunni, 

afslappaðri og  njóti sameiginlegrar ánægju augnabliksins.  

 

Allir telja nauðsynlegt og sjálfsagt að ganga með leiðsögumanni sé farið á jökul. Þetta 

                                                 
39„Paradoxically some of the data showed the desire to reinforce social bonds and enjoy good commpany. 
Positive comments regarding companionship were frequent, like the hiker who said: "... all become 
friends in the Highlands“...“ 

40„Solitude is high on the list of the many reasons why we walk in the countryside. So why the 
convention that we must greet someone coming the other way?“ 
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gæti skapað atvinnutækifæri fyrir staðarleiðsögumenn en eins og við sáum í kafla 4.2.3  

hefur verið mikill vöxtur í litlum afþreyingarfyrirtækjum á svæðinu sem sérhæfa sig í 

jökla- og fjallgönguferðum. Sú staðreynd að ferðaþjónustufyriræki í Reykjavík sem 

starfar á erlendum markaði sér tækifæri í ferðum með hópa á svæðið og þá einnig utan 

háannar gefur góðar vonir um lengingu ferðatímabilsins á svæðinu. 

 

3.a. Ímynd, markaðs- og sölumál 

Það að Jöklaleiðin mun liggja alveg við mörk Vatnajökulsþjóðgarðs og á einhverjum 

hlutum fléttast inn í hann vekur upp spurninguna um hvort þessi nálægð skipti máli og 

ef svo er þá hversu miklu? Mun leiðin njóta góðs af návistinni eða hugsanlega öfugt? Er 

hægt að skilgreina og aðskilja náttúru innan marka þjóðgarðs sem landslag með 

útvöldum náttúrulegum gæðum (Katrín Anna Lund, 2013)? Og hvernig á að nota þetta í 

markaðslegu tilliti; byggja á nándinni eða draga úr henni? Mikilvægt er að hafa í huga 

að meirihluti gesta sem kemur í Vatnajökulsþjóðgarð fer í göngu þar (Gyða 

Þórhallsdóttir, 2012). 

 

Sýnt hefur verið fram á það í erlendum rannsóknum að verndunarstaða skiptir ferðafólk 

máli og hefur áhrif við val á því hvert er ferðast og einnig að af ýmsum tegundum 

verndarsvæða hafa þjóðgarðar mestu áhrifin í þessa veru (Reinius og Fredman, 2007) 

og sömu niðurstöður hafa fengist í öðrum rannsóknum (Manning, 2001; í Gyða 

Þórhallsdóttir, 2012). Þjóðgarðstitillinn hefur sterka tengingu við náttúrutengda 

ferðaþjónustu og ber með sér ímynd hágæða náttúrlegs umhverfis með tiltölulega háu  

þjónustustigi (Eagles, 2001; í Reinius og Fredman, 2007). Þessi rannsókn styður þó ekki 

þessa niðurstöðu, því enginn viðmælenda sagði þjóðgarð skipta það miklu máli að hann 

yrði frekar fyrir valinu ef landslagið væri það sama, þótt vissulega þætti flestum gaman 

að koma inn í þjóðgarð einhvern tíma á leiðinni. Sama kemur fram í könnun Gyðu 

Þórhallsdóttur í Vatnajökulsþjóðgarði, þ.e. að þjóðgarðstitillinn hefur ekki mikil áhrif á 

gesti í garðinum og eins og kom fram í annarri eldri rannsókn á sama þjóðgarði (Sigrún 

Inga Sigurgeirsdóttir og Þorvarður Árnason, 2008). Reinius og Fredman (2007) benda á 

að svo virðist sem í löndum þar sem aðgengi almennings að náttúrunni er takmarkað 

skipti þjóðgarðar meira máli. Almannarétturinn á Ísland tryggir opið aðgengi að 

náttúrunni og er svar eins viðmælanda dæmi um það. Hann var á hringferð í bíl og ekki 
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að ganga en sagðist sjá svo mikla náttúru úr bílnum að honum þætti það nægjanlegt. 

Öðrum fannst allt Ísland vera vistvænt og svör sem þessi sýna að erlendir ferðamenn, 

eða a.m.k. sumir, upplifa Íslandsferðalagið sem algera náttúruupplifun (jafnvel þótt það 

sé bara út um bílglugga á þjóðvegi númer eitt) og þjóðgarður bæti ekki miklu við þá 

upplifun. 

 

Áhugavert er einnig að í Svíþjóð eru það frekar erlendir ferðamenn en innlendir sem 

velja þjóðgarða frekar en önnur landsvæði (Reinius og Fredman, 2007) og fleiri 

rannsóknir styðja þetta (Weiler og Seidl, 2004; í Reinius og Fredman, 2007). 

Íslendingunum í rannsókninni fannst öllum að þjóðgarðsstimpillinn skipti þá ekki máli 

en töldu hins vegar að hann hefði gildi fyrir útlendinga, sem er sama og hér kemur fram 

í ofangreindum rannsóknum. Þorvarður Árnason fékk sömu niðurstöður úr rannsókn þar 

sem spurt var hvort friðlýsing hefði áhrif á það hvort staðir væru heimsóttir og svöruðu 

tæp 60% útlendinga því jákvætt en tæp 30% Íslendinga (Þorvarður Árnason, 2013). 

Samt sem áður er það ekki niðurstaða þessarar rannsóknar að erlendum ferðamönnum á 

Íslandi finnist þjóðgarðsstimpillinn skipta afgerandi máli. Hér er þó vissulega aðeins um 

nokkur viðtöl að ræða þannig að ekki er hægt að alhæfa útfrá þeim. 

 

Fram kemur hjá söluaðila á svæðinu að hann telji að sömu reglur eigi að gilda á 

Jöklaleiðinni og í þjóðgarði. Unnið hefur verið að sameiginlegu merkingakerfi út frá 

þeirri sýn að göngumaðurinn eigi ekki að finna fyrir mun á því hvort leiðin er innan eða 

utan þjóðgarðs. Líklegt má telja að návistin við þjóðgarðinn sé til styrktar 

gönguleiðinni,  í það minnsta þegar um erlenda ferðamenn er að ræða, aðallega út frá 

jákvæðri ímynd þjóðgarða og þess vegna ætti að nýta tengslin sem mest og jafnvel 

markaðssetja saman. 

 

3.b. Umhverfisvottanir skipta máli, það er samdóma niðurstaða. Það liggur því beinast 

við að vinna að slíku en spurning er hvað hentar þar sem ekki er hægt að fá 

gönguleiðina sem slíka vottaða. Umgengnisreglur eru auðveldar og sjálfsagt að hafa þær 

áberandi og skýrar, t.d. birtar á öllu efni um leiðina (eins og bæklingum, kortum, 

o.s.frv.) og einnig við upphafsleggi. Hvetja ætti þau ferðaþjónustufyrirtæki sem tengjast 

gönguleiðinni til að afla sér umhverfisvottana og -viðurkenninga eða -verðlauna. Þar ber 
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helst að nefna umhverfisverðlaun Ferðamálastofu, Vakann og umhverfisvottun hans. 

Eins þyrfti sveitarfélagið Hornafjörður að vinna nánar í sjálfbærnismarkmiðum og 

hugsanlegum vottunum. Þjóðgarðurinn sjálfur er nokkurs konar gæðastimpill og einnig 

sú staðreynd að hann er hluti af Vakanum (þ.e. þó að það séu í raun einungis stofnunin 

og gestastofurnar) og þá þarf að vinna að því að öll leiðin sé með sama gæðastigið. 

 

3.c. Spurt var um viðhorf til aðgangseyris, að hluta til vegna þess að þegar 

viðtalsrannsóknin var gerð snerust umræður í ferðamálum á Íslandi mjög mikið um 

gjaldtöku á ferðamannastöðum, en einnig vegna þess að hugsanlegur aðgangseyrir getur 

haft með stjórnun leiðarinnar að gera. Það að viðtökur voru fremur jákvæðar ýtir undir 

þá hugsun að sé vilji fyrir hendi mætti útfæra leið til gjaldtöku en hún yrði að fela í sér 

annað hvort góðar upplýsingar fyrir ferðamanninn eða nýtingu innkomu í viðhald, 

hreinsun og uppbyggingu. Aðalatriðið er að þetta sé allt gagnsætt og skýrt. Hópur V-3 

gerir sér grein fyrir því að huga þurfi vel að því hver eigi að sjá um þessi atriði og það 

að hafa slíka innkomu gæti létt róðurinn. 

 

3.d. Öllu sölufólkinu, bæði heima og erlendis, fannst svæðið tvímælalaust mjög 

áhugavert til uppbyggingar gönguferðaþjónustu og að helsta aðdráttaraflið væru 

náttúran og jöklarnir, sem það myndi aðallega nota í kynningu og sölu. Áherslan væri 

sem sé á náttúrutengda ferðaþjónustu sem væri vistvæn og jarðminjaleg 

ævintýraferðamennska sem aukin heldur býður uppá áhugavert náttúrulíf, sbr. 

skilgreiningar í kafla 3.2.3 (Newsome, Moore og Dowling, 2013). Góð kynning þarf þó 

að koma til, sérstaklega á mörgum óþekktum svæðum. Þannig gæti það orðið leið til að 

dreifa álagi um sýsluna en tölfræðin sýnir okkur að það eru örfáir staðir í sýslunni sem 

taka við öllum fjöldanum en aðrir staðir taka aðeins við mjög fáum. Jöklaleiðin á að 

geta dreift álaginu og einnig fært áherslupunktana austar, allt að Höfn og jafnvel lengra. 

Jöklasafn á Höfn sem tengdist hinu „lifandi jöklasafni“ sem upplifa má á gönguleiðinni 

er mjög mikilvægt í þessu tilliti, eykur fræðslugildi og möguleika á því að gestir komi 

austar í sýsluna og dvelji jafnvel lengur.  

 

Sölufólkið sér einnig aðra áhugaverða möguleika með tilkomu leiðarinnar, þ.e. að hún 

geti orðið til þess að dvöl gesta á svæðinu lengist og þar liggi mesti hagræni 
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ávinningurinn fyrir sveitarfélagið og ferðaþjónustuna. Í kafla 4.2.1 sáum við að einn af 

veikum punktum ferðaþjónustunnar á svæðinu er stutt dvöl eða að meðaltali 1,5 dagur 

og einnig að hlutfallið milli dag- og næturgesta yfir vetrartímann hefur versnað. Til þess 

að gönguleiðin geti stuðlað að lengri dvöl þarf hún að henta sem breiðustum hópi. 

Aðgengi að henni þarf að vera gott og leiðin skilgreind í hæfilega löngum bútum þannig 

að auðvelt sé t.d. að taka eina dagleið eða hluta hennar fyrir þá sem eru á hringferð um 

landið og gera þá stans hér, jafnvel með gistingu, frekar en að keyra í gegn. 

 

Mikilvægt er að upplýsingar um gönguleiðina séu haldbærar á erlendum markaði, því 

fram kemur hjá göngufólkinu að það hafi átt í erfiðleikum með að afla sér upplýsinga 

um gönguferðir á Íslandi þótt gangan hafi verið primus motor í ferðaplaninu. Það þarf 

því að huga að því að markaðssetning og kynning leiðarinnar nái út fyrir landsteinana 

og finna út hvaða aðferðir henta best til þess. 

 

4. Uppbygging og viðhald. Uppbygging leiðarinnar og í framhaldi af því viðhald eru 

auðvitað mikilvægar  spurningar en þessu verkefni er ekki ætlað að svara þeim. 

Sveitarfélagið þarf að spyrja sig hvað það vilji fá fram, bæði með ferðamönnum og með 

göngustígnum. Þegar þeim spurningum hefur verið svarað og ef ákvörðunin er að halda 

áfram uppbyggingu gönguleiðarinnar þá þarf að finna út hvaða aðilar eiga hagsmuna að 

gæta við leiðina og geta komið að uppbyggingu hennar en fram kom í rannsókninni að 

æskilegast væri að þetta væri samstarfsverkefni en yfirumsjónin skyldi þó vera á einum 

stað (sjá töflu 4).  Sú yfirumsjón ætti að vera hjá sveitarfélaginu Hornafirði þar sem 

greinileg eru þau jákvæðu áhrif sem uppbyggingin getur haft í för með sér, sé vel að 

henni staðið. 

 

 

Tafla 4: Mögulegir hagsmunaaðilar við uppbyggingu Jöklaleiðarinnar. 

Stjórnvöld: 

 Stjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar 

 Stofnanir og embættismenn sveitarfélagsins 

 Ferðamálayfirvöld landsins 

 Björgunarsveitir 

Stofnanir: 

 Vatnajökulsþjóðgarður 
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 Fagstofnanir á svæðinu 

 Vegagerðin 

 Rannsóknaaðilar 

 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 

Fyrirtæki: 

 Ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu sem tengjast leiðinni 

 Ferðaþjónustufyrir tæki á svæðinu sem tengjast ekki leiðinni 

 Önnur (ferðaþjónustu-)fyrirtæki á svæðinu 

 Söluaðilar og ferðaheildsalar á landsvísu og erlendis 

Félagasamtök: 

 Klasi ferðaþjónustunnar á svæðinu (Ríki Vatnajökuls) 

 Markaðsstofa Suðurlands 

 Sjálfboðaliðasamtök 

 Ferðafélög 

 Náttúruverndarsamtök 

Heimabyggð: 

 Landeigendur sem eiga land á leiðinni eða við hana 

 Íbúar í heimabyggð 

Ferðamenn: 

 Innlendir og erlendir ferðamenn 

 

 
Niðurstöðurnar svöruðu þeim spurningum sem ég lagði upp með. Þær sköpuðu í 

nokkrum tilfellum nýjar spurningar í huga mér sem áhugavert væri að rannsaka nánar 

og fram koma í næsta kafla. 

 

 

7.3. Lærdómur rannsóknanna 
 
 

Þetta ferðalag sem verkefnið var hefur skilað gagnlegum vísbendingum um hvernig best 

sé að byggja Jöklaleiðina upp. Viðmælendur rannsóknanna ræddu hvort hugmyndin 

væri áhugaverð og „söluvænleg“ og hvernig best væri að hanna leiðina til að fá sem 

bestu „vöruna“ sem væri áhugaverð gönguleið sem skilaði sterkri upplifun. 

Mörgu sem fram kom í niðurstöðunum hafði ég búist við og á ýmsu sem ég hafði áður 

talið fékk ég staðfestingu. En öðru var á annan hátt farið og varð jafnvel til þess að 

viðhorf mín breyttust. Það á við um atriði sem komu fram í rannsóknunum en einnig 

eftir að hafa unnið kafla 2 um eðli og einkenni göngunnar og er eftirfarandi: 
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 Heitið Jöklavegur: Ég var ekki hlynnt því í upphafi en eftir að hafa séð 
hversu sterkir jöklarnir eru í ímynd viðmælenda af svæðinu og hversu mikið 
aðdráttarafl þeir hafa  tel ég núna að  rétt sé að nota tilvísun í jökla í heiti 
gönguleiðarinnar. Heitið Jöklavegur er þó ekki notað í þessu verkefni heldur 
Jöklaleið en hið síðarnefnda hefur verið almennt notað á meðan hið fyrra 
hefur horfið úr orðnotkun. 

 Fræðsluskilti og merkingar: Ég hafði talið það áhugavert að hafa fjölbreytileg 
fræðsluskilti á leggjunum en eftir að hafa heyrt ýmsar ástæður fyrir því að 
hafa þau ekki skipti ég um skoðun og finnst áhugaverðara að hafa leiðina sem 
mest „ósnerta“ fyrir utan auðvitað nauðsynlegar merkingar. 

 Snjallsímaforrit: Ég var algerlega mótfallin þeim fyrir verkefnið (sem sést 
best á því að þau eru ekki tekin með í umræðuna) en eftir að hafa heyrt rök 
fyrir því að með þeim megi spara skilti á leiðunum og séð það forrit sem 
unnið hefur verið er ég nú jákvæðari fyrir þeim, þ.e. fyrir þá sem þess óska. 

 Tjaldgistingu hafði ég alls ekki tekið með í reikninginn og hélt engan hafa 
áhuga á. Eftir að hafa rætt við göngufólkið í hópi II er greinilegt að þessi 
tegund gistingar verður að vera til staðar, eins og aðrir gistimöguleikar. 

 Upplifunin: Ég hafði ekki hugsað mikið né afmarkað um þá upplifun sem 
göngufólkið getur orðið fyrir á leiðinni. Við lestur um eðli göngunnar 
sannfærðist ég um að til að upplifunin verði sem sterkust er ákjósanlegt að 
leiðin bjóði upp á sem mest af einsemd, kyrrð, einfaldleika, að farið sé hægt 
og ósnert víðerni náttúrunnar njóti sín sem best. Hönnun stígsins þarf því að 
vera gerð með þetta í huga. 

 Í stuttu máli kýs ég nú að gönguleiðin sé mun einfaldari en ég hafði í huga 
við upphaf þessa verkefnis, þegar ég vildi að hún yrði hönnuð til sem mestra 
þæginda fyrir göngufólkið. Ég kýs að umhverfið sé sem mest óbreytt. 

 

Áhugavert væri að halda rannsóknum áfram, hvort tveggja varðandi Jöklaleiðina og 

hvernig hún á að byggjast upp en einnig varðandi gönguupplifunina almennt. Gagnlegt 

væri að setja saman tvo rýnihópa til stefnumótunar fyrir leiðina. Annar samanstæði af 

þeim sem þegar hafa unnið að leiðinni og hinn með sem flestum af hagsmunaaðilum á 

svæðinu.  

Birtingarmyndum göngunnar sem slíkrar og áhrif hennar í rannsóknunum er afar 

áhugavert viðfangsefni og mikilvægt að kanna mun betur í framtíðinni. Væri ég á 

upphafsreit við þetta verkefni í dag yrði gönguupplifuninn megininntak 

rannsóknarinnar.   
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8. Lokaorð 
 

Náttúrutengd ferðaþjónusta er sterkasta ímynd áfangastaðarins Íslands þar sem 80% 

allra ferðamanna sem hingað koma segja náttúruna aðalhvata ferðarinnar. Ferðaþjónusta 

sem byggir á náttúrugöngum eins og fjallað hefur verið um hér flokkast sem 

náttúrutengd ferðaþjónusta par exellance. Gönguferðaþjónusta í því umhverfi sem A-

Skaftafellssýsla býður upp á tekur til allra fjögurra megingreina náttúrutengdrar 

ferðaþjónustu og er visthæf jarðminjaferðaþjónusta, hæg ævintýraferðaþjónusta með 

náttúrulífsferðaþjónustu aukagildi. 

 

Þróun þessarar tegundar ferðaþjónustu á þessu svæði ætti ekki að hafa mikinn kostnað í 

för með sér fyrir utan lagningu stígsins sjálfs, því töluvert af nýtanlegum innviðum er 

þegar til staðar og best er ef hægt er að nýta þá sem mest. Sú uppbygging sem þarf að 

fara fram þarf að vera gerð með sjálfbærni í huga og þarf að ná til þeirra þriggja sviða 

sem nauðsynleg eru til þess að ferðaþjónusta teljist sjálfbær: svið umhverfis, samfélags 

og efnahags. 

 

Umhverfi: Hún á að nýta þær umhverfisauðlindir sem sterkastar eru í ferðaþjónustu 

svæðisins en á sama tíma að vernda náttúruarfinn. Þessi rannsókn sýnir að helsta 

umhverfisauðlindin hér er jöklalandslagið, bæði í huga ferðamanna og sölufólksins. 

Gangan sjálf er vistvæn og gengur ekki á auðlindir, svo framarlega sem ágangur er ekki 

það mikill að hann valdi skemmdum á landi. Til að svo verði ekki eru merkingar mjög 

mikilvægar, að skýrt séu merktar þær leiðir sem ganga má. Einnig að fræðimenn um 

svæðið komi að því að ákvarða staðsetningu leiðanna til að tryggja verndun viðkvæmra 

svæða og við það er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um umhverfisleg þolmörk lands 

og lífríkis. Eðli landslagsins og loftslagsbreytingar geta orðið uppspretta nýrra og 

áhugaverðra afþreyingarmöguleika, náttúruskoðunar og fræðandi ferðaþjónustu. Öll 

uppbygging hér þarf þó að snúast um það að hlutaðeigendur séu þess meðvitaðir að 

verið er að nýta náttúruna og að raunveruleg sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi.  

 

Samfélag: Hún getur stuðlað að verndun, viðhaldi og kynningu á menningararfi 
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svæðisins. Með því að miðla sögum og menningu fyrri tíma, sérstaklega hvað viðkemur 

lífi mannsins í nábýli við jökla dýpkar upplifun ferðamannsins af svæðinu, þekking 

hans og minningar. Þetta gæti orðið til þess að heimamenn eða aðrir sæju sér tækifæri í  

að vinna að því að safna þessari sögu og miðla henni; með sýningum, söfnum eða 

frásögnum og jafnvel mennta sig nánar í þessum greinum. Fyrirhuguð endurreisn 

Jöklasýningarinnar hefur gríðarlegt gildi varðandi þetta atriði og yrði til þess að halda 

utan um mikilvæga þekkingu, ekki bara fyrir landið heldur einnig á heimsmælikvarða. 

Aukið samstarf milli hagsmunaaðila, aukið samstarf við þjóðgarðinn og markviss 

sjálfbærniviðmið sem unnið væri að yrðu samfélaginu til góða. 

 

Efnahagur: Samkvæmt skilgreiningunni eiga allir hagsmunaaðilar að njóta hagræns og 

félagslegs ávinnings til langframa af efnahagslega sjálfbærri ferðaþjónustu. Við höfum 

séð að ferðaþjónustan í sveitarfélaginu Hornafirði er að svo til öllu leyti í höndum 

heimamanna og ávinningurinn ætti því að virkjast með beinum hætti í heimabyggð. 

Dreifing ferðaþjónustufyrirtækja (aðallega gististaða) um sveitirnar sem þrífast vel á 

þessari atvinnugrein skiptir miklu máli fyrir það að byggð haldist í sveitum. Þó má velta 

fyrir sér hver efnahagslegu þolmörkin eru hér, þ.e. hvort  sveitirnar séu þegar orðnar of 

háðar ferðaþjónustunni. Atvinnumöguleikar innan samfélags heimamanna aukast á 

þennan hátt með ýmis konar þjónustu eins og sölu á gistingu og mat, ferðum til og frá, 

með leiðsögn, sölu á fræðsluefni, o.s.frv. Hér má þó setja spurningarmerki við stöðuna í 

starfsmannamálum, því sveitarfélagið hefur alls ekki  nægjanlegan íbúafjölda til að anna 

ferðaþjónustunni, og hugsanlega þykja íbúum heldur ekki störf í greininni nógu 

áhugaverð. Eins og við sáum af könnun á samsetningu starfsmanna byggir greinin á 

utanaðkomandi vinnuafli og er því ekki sjálfbær að þessu leyti. Í kjölfarið fylgja ýmis 

ósjálfbær vandamál eins og húsnæðismál fyrir starfsfólk sem dvelur aðeins í nokkra 

mánuði. Erfitt gæti reynst að nálgast sjálfbærni á þessu sviði en við uppbyggingu 

ferðaþjónustu í sveitarfélaginu verður að leita leiða að lausnum. 

 

Til að hægt verði að tala um sjálfbæra ferðaþjónustu í raun þá þarf að vinna 

stefnumótun út frá ofangreindum sviðum öllum í senn og vinna síðan að framfylgni 

hennar. Sjálfbærnis- og umhverfisvottanir ásamt gæðaeftirliti þar sem þolmörk hafa 

verið skilgreind geta verið liður í sliku starfi; þau eru mikilvæg til langtíma litið og 
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rannsóknirnar sýna að bæði ferðamenn og sölufólk telur svo vera og að mikilvægi þess 

eigi eftir að aukast. 

 

Uppbygging sjálfbærrar gönguferðaþjónustu eins og hér hefur verið fjallað um þýddi 

betri nýtingu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu, einnig utan háannar, bætti 

forsendur fyrir lengri dvöl og létti af álagi á þéttsetnustu stöðunum með meiri dreifingu 

ferðamanna í sýslunni. Að byggja upp þessa áhugaverðu gönguleið yrði líka til þess að 

minnka álagið á hálendinu og yrði því einnig til hagsbóta fyrir ferðaþjónustu í landinu. 

 

Mikilvægt er að vinna að ímyndarsköpun leiðarinnar og spyrja sig fyrir hverja hún á að 

vera. Þó svo að fram komi aftur og aftur að leiðin eigi að vera þannig að hún henti sem 

flestum og að hægt sé að ganga stutta búta á þægilegan máta þá getur slík ímynd orðið 

til að hræða frá þá sem leita eftir sem mestri náttúruupplifun í einveru og kyrrð, þ.e. þá 

sem ganga alla leiðina. Ef hún er gerð of aðgengileg og einföld, þ.e. náttúran sviðsett of 

mikið (sbr. staged authenticity) þá er hætt við að hún höfði ekki til hins raunverulega 

göngufólks (eins og hóps V-2).   

 

Umhverfi göngunnar, þ.e. landslagið, skiptir mjög miklu máli fyrir göngumanninn. 

Jöklaleiðin býður upp á einstakt jöklalandslag með mikið fagurfræðilegt og fræðilegt 

gildi. Tilfinningin um að vera í landslagi sem á ekki eftir að verða svona lengi, þar sem 

hluti þess á jafnvel eftir að hverfa á okkar líftíma, er einstök upplifun. Jöklaleiðina á að 

byggja upp með það að markmiði að hún veki hin mörgu jákvæðu áhrif sem 

náttúrugangan hefur og eftir sitji jákvæð upplifun af landinu og sterkar minningar.  
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Viðauki B 
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Viðauki C 
 

 

Samantekt á rýnihópunum 

 
Samantekt á rýnihópnum heimamenn. 

Álit á hugmyndinni Áhugaverð, mörg sóknarfæri, getur lengt dvöl. Jökulárnar 
farartálmi, þyrfti að brúa. Hugmyndin ómótuð og 
verkefnið margþættara en það gæti virst.  

Erfiðleikastig Þannig að leiðin hæfi sem flestum, ekki of erfið. Ekki 
sammála um leið á jökli (hættur, erfið, erfitt að merkja), en 
ef farið yrði á jökul þá þyrfti líka hjáleið. Hugmyndir um 
há- / láglendisleið komu fram. 

Aðgengi Nauðsynlegt, leiðin sé skipulögð í leggjum (út frá skálum). 

Merkingar, stikun, viðhald Stikun krefst viðhalds, hver á að sjá um það? Útlendingar 
vanir góðum merkingum. 

Íslendingar / útlendingar Á að vera fyrir báða hópana en útlendingar annar 
markhópur. 

Gisting / þjónusta Hugsað útfrá skálagistingu (vistvænir) en hugmynd um 
gistingu í sveit vel tekið, sérstaklega vegna aukinna 
þjónustukrafna. 

Heitið Jöklavegur Flott, á að tengja jöklum en e.t.v. of sterkt. 

Þróun / framkvæmd Ekki ljóst hver eigi að halda utan um framkvæmdina, en 
samstarf opinberra aðila og einkaframtaks ákjósanlegt. 

Menningarsagan Reyna að tengja hana við leiðina. 

 
Önnur atriði umræðunnar: 

- Hugmyndin væri mikil nýjung, því hún fæli í sér göngu göngunnar vegna en 
áður hafi aðallega verið gengið hér í smalamennsku. Möguleiki á því að nota 
gamlar leiðir gangnamanna, bæði leiðirnar sjálfar en einnig tengsl við sögur og 
líf á fyrri tímum. 

 
 
Samantekt á erlenda rýnihópnum. 
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Álit á hugmyndinni Áhugi á gönguferðamennsku til staðar. Þarfnast þó góðrar 
kynningar til að fólk stansi, verður að vera söluvæn. 
Jöklarnir draga mjög að og sú einstaka sýn sem hér fæst. 

Erfiðleikastig Ekki sammála um leið um jökul, sé ekki fyrir alla. Þarf að 
vera val. Ekki of erfitt og brúa. Þarf ekki að vera erfið til 
að vera áhugaverð.  

Merkingar, stikun Merkingar mikilvægar, ef þær eru ekki góðar þá verður að 
ganga með leiðsögumanni. 

Íslendingar / útlendingar Höfðar tvímælalaust til útlendinga. 

Gisting / þjónusta Skálar eru áhugaverðir, sérstaklega fyrir vant göngufólk, 
helst með þjónustu þó. Gisting í byggð góð hugmynd, 
gerir vöruna auðseljanlegri. 

Heitið Jöklavegur Flott og endurspeglar ímyndina, þó betra að það feli í sér 
sýn á jökla, ekki endilega göngu á jökli. 

 
Önnur atriði umræðunnar: 

- Styrkleikar felast í því að það eru tvö þekkt göngusvæði með mikið 
aðdráttarafl við sinn hvorn enda leiðarinnar (Skaftafell og Lónsöræfi) og að 
mjög áhugavert yrði að tengja þau með gönguleið, það auðveldar einnig 
markaðssetninguna að þessi tvö svæði eru þegar þekkt. 

- Það sem er sérstakt á þessu svæði er hversu auðvelt er að komast á jökul. Ekki 
þarf að ganga lengi né klífa hátt til þess og jafnvel er hægt að horfa niður á 
jökullón og ofan frá á skriðjökla. 
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Viðauki D 
 
Samantekt á viðtölum 
 
Samantekt á viðtalshópi 1(erlendir ferðamenn sem voru ekki að ganga). 
Hvað gerir gönguleið áhugaverða?  Landslagið, áhugaverðast ef það er ólíkast því 

sem maður á að venjast – frelsistilfinning í 
ósnertri náttúru.  

Lengd (tími / km)    20 km / átta tímar, einn nefndi fjóra tíma.
  
Erfiðleikastig  Létt / miðlungs, áhugaverðast ef um er að ræða 

mismunandi erfiðleikastig. 
Ein heildarleið eða leggir   Leggir.  
Aðgengi  Já, mikilvægt út af gistingu og til að geta 

gengið styttri leggi. 
Þjónusta  Gistihús / hótel með veitingastöðum 

nauðsynleg, annars gengju þau ekki leiðina, 
skálar í lagi ef þeir eru með góðri þjónustu.  

Merkingar  Mjög mikilvægar, með öllum upplýsingum, 
aðgengilegar fyrirfram, jafnvel með myndum.
  

Ganga einn / með hópi /með leiðs.m.   Ganga einir, með leiðsögumanni sé farið á 
jökul. Einn til í að fara í hópi. 

Innan / utan þjóðgarðs  Skiptir ekki máli ef landslagið er það sama. 
Helmingnum fannst þó gaman ef leiðin lægi 
um þjóðgarð við og við. 

Umhverfisvottun  Skiptir ekki máli, aðeins einn sagði að það 
myndi hafa áhrif á val sitt, annar taldi að hún 
myndi hafa meira vægi í framtíðinni. 

Aðgangseyrir  Frekar jákvæð afstaða, þó með þeim skilyrðum 
að innkomu sé varið til verndunar, þjónustu og 
þrifa á stígunum. 

 
Önnur atriði umræðunnar  Mikilvægt að leiðirnar endi á upphafspunkti. 

Góðar upplýsingar verða að vera til staðar, 
einnig erlendis áður en ferðin er skipulögð, svo 
hægt sé að púsla göngu inn í ferðaprógrammið.  
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Samantekt á viðtalshópi 2 (erlendir ferðamenn sem voru að ganga). 
Hvað gerir gönguleið áhugaverða?  Landslagið, að það sé öðru vísi en maður er 

vanur og sér annars staðar, umhverfið og 
náttúran, tilfinningin að vera langt í burtu og 
að vera hluti af ósnortinni náttúru. 

Hvernig á gönguleiðin að vera?  Ekki eingöngu á láglendi, komast í sem mest 
útsýni. Mikið aðdráttarafl jökuls þótt hann geti 
orðið erfiður yfirferðar, nauðsyn á léttari 
hjáleið. 

Lengd (tími / km)  20 km, sex tímar, gaman að hafa þriggja til 
fjögurra tíma dagleiðir í bland við lengri leggi, 
fer þó eftir erfiðleikastigi. 

Erfiðleikastig                           Miðlungs- eða blanda af léttu / erfiðu til 
skiptis, áhugaverðast ef um tvær leiðir er að 
velja, létta og erfiða á sömu dagleið. 

Ein heildarleið eða leggir Þarf ekki endilega að vera skipt í styttri leggi, 
þar sem þau vilja ganga alla leiðina. 

Aðgengi Ekki nauðsynlegt nema fyrir þá sem ganga 
bara hluta leiðarinnar eða hugsanlega til að 
nálgast vistir. 

Þjónusta Kjósa tjaldgistingu og tjaldstæðin mega vera 
einföld. Hugsanlega líka skálar en alls ekki 
hótel, þó kusu eldri viðmælendur  hótel.  

Merkingar Mikilvægar, aðallega við upphaf leggjanna og 
staðsetningarskilti á leiðinni. Stikur í lagi en 
verða að vera merktar. Andstæðar skoðanir á 
fræðsluskiltum, frá því sem mest af þeim yfir í 
sem fæst.  

Ganga einn / með hópi /með leiðs.m. Vilja eingöngu ganga sjálfir, bara með 
leiðsögumanni sé farið á jökul. 

Innan / utan þjóðgarðs Misjafnt, frá því að það skipti engu máli (þó 
áhugavert að koma þar við og við) yfir í að 
það sé mun áhugaverðara (verndaðari náttúra 
og að þú verður ábyrgðarfyllri). 

Umhverfisvottun Skiptir máli fyrir alla en það þarf að vera skýrt 
hvað vottunin ber með sér. 

Aðgangseyrir Ásættanlegt, jafnvel góð hugmynd en  bara ef 
maður fær góðar upplýsingar / kort með. 

 
Önnur atriði umræðunnar Áhugavert við leiðina að göngumaðurinn 

upplifi sig í afskekktu og ósnortnu víðerni en 
sé  samt nálægt byggð. Mikið göngufólk sem 
leitar að sem sterkastri náttúruupplifun og þarf 
ekki mikla þjónustu. Kvartað undan skorti á 
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upplýsingum um gönguleiðir á Íslandi við 
undirbúning ferðar. 

 
 
 
Samantekt á viðtalshópi 3 (íslenskir fjallaleiðsögumenn og ferðaskipuleggjendur /- 
heildsalar). 
Eru gönguleiðin og svæðið áhugaverð? Mörg svæði gríðarlega áhugaverð, fjöldi 

náttúruperla og miklir sölumöguleikar en lítt 
þekkt. Auðvelt að upplifa kyrrð. Lónsöræfi og 
svæði nálægt jöklum vannýtt en erfið 
yfirferðar. 

Hvernig á gönguleiðin að vera? Þannig að hún nýtist sem flestum. Liggi ekki 
mikið á jökli en þá séu einnig í boði   léttari 
hjáleiðir. 

Lengd ( tími / km ) 15 – 20/22 km, sex til sjö tíma virk ganga. 
Betra að hafa hana ekki of langa en hafa 
möguleika á að bæta við aukakrókum. 

Erfiðleikastig Þannig að hún henti sem flestum, miðlungsstig 
með erfiðari valmöguleikum. Brúun áa 
mikilvæg, annars verða margir staðir of erfiðir 
yfirferðar. 

Ein heildarleið eða leggir Leggir og dagleiðir séu hugsaðar út frá 
gistimöguleikum. 

Aðgengi Já, mikilvægt. 
Þjónusta Hafa valmöguleika, ef aðeins ein tegund 

gistingar býðst takmarkar það gestafjölda. 
Skálar æskilegasta gistingin og á óskalista. 

Merkingar Góð upphafsskilti við hvern legg mikilvæg, 
einnig prentað efni og e.t.v. fyrir snjallsíma. 
Álit á stikun ekki afgerandi, viðhaldsfrekar og 
því  nota bara þar sem nauðsyn krefur. 

Ganga einn / með hópi /með leiðs.m. Allir eiga að geta gengið sjálfir, með 
leiðsögumanni sé farið á jökul. Leiðsögn sé þó 
í boði.  

Innan / utan þjóðgarðs Skiptir í raun ekki máli því landslagið er það 
sama, gæti þó skipt útlendinga meira máli. Er 
sterkt í markaðssetningu. 

Umhverfisvottun Skiptir tvímælalaust máli, sérstaklega fyrir  
útlendinga að þeirra mati. 

Aðgangseyrir Þrír jákvæðir ef innkoman er nýtt í viðhald og 
að það komi fram, einn mótfallinn nema ef 
með fylgi góður upplýsingapakki. 

Uppbygging / viðhald Mikilvægt að skipuleggja viðhald, hreinsun og 
salerni. Lagt til að hópar geti fóstrað leggi og 
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að þetta sé samstarfsverkefni margra aðila en 
ábyrgð og stjórnun á einum stað. 

Sterkustu sölurökin Jökullinn og fjöllin, náttúran, kyrrð, að vera út 
úr fjöldanum. Litfögur líparítsvæði, sagan og 
menningin fylla myndina.  

          
 

Önnur atriði umræðunnar Stækkandi og yngri viðskiptavinahópar. Meiri 
notkunarmöguleikar ef mismunandi gisting er í 
boði, sérstaklega á jaðartímabilum, leiðin léttir 
einnig af hálendinu. Vinsælustu gönguferðir í 
Evrópu í dag eru í byggð. Möguleikar á 
ferðum fyrir hópa. 
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