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Abstract 

Tourism in Iceland has grown rapidly and is predicted to grow even more in the coming 

years. Tourists are coming to Iceland all year round and sometimes they are not familiar 

with the country's quick weather changes which could land them in trouble. Because of 

this, and the tourism growth, work for the resuce teams is increasing. 

First, theoretical material was reviewed on voluntary work in tourism, adventure 

tourism and the work of Slysavarnarfélagið Landsbjörg presented.  

Qualitative methods were used and interviews taken with five rescue team member 

who have all been part of a rescue team for many years. The goal of the interview was to 

find out how rescue team members are experiencing this tourism growth in Iceland and 

how their work is increasing and changing.  

The results of the interviews are that rescue team members are effected immensely by 

tourism growths and how their work is changing.  They believe that delivery of information 

to tourists has been increasing but we must do better to prevent that 

they get into trouble when travelling in Iceland. 

 

Keywords: Volunteer, voluntary work in tourism, risk management, adventure tourism, 

experience. 

 

 

 

 

 

 

 



Útdráttur 

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið síðustu ár og spáð er áframhaldandi fjölgun á næstu 

árum. Með þeirri fjölgun hefur einnig fjölgað útköllum hjá björgunarsveitum í 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörg. Ferðamenn eru að koma hingað til lands allt árið um kring 

og hafa oft ekki þekkingu á landinu eða veðráttu hér á landi og geta því komið sér í 

vandræði. 

Byrjað var á að skoða fræðilegt efni um sjálfboðaliðastörf, ævintýraferðamennsku og 

starf Slysavarnarfélagsins Landsbjargar kynnt.  

Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferð og tekin voru viðtöl við fimm 

björgunarsveitarmenn sem eiga það sameiginlegt að hafa verið í björgunarsveit í fleiri ár. 

Markmið viðtalanna var að komast að því hvernig björgunarsveitarmenn eru að upplifa 

fjölgun ferðamanna hér á landi og hvernig starf þeirra er að aukast og breytast með fjölgun 

ferðamanna.  

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að björgunarsveitarmenn finna mikið fyrir 

fjölgun ferðamanna og hvernig starf þeirra er að aukast. Þeir telja að upplýsingagjöf til 

ferðamanna hefur verið að aukast en það þurfi að gera betur til að koma í veg fyrir það að 

ferðamenn komi sér í vandræði er þeir ferðast á Íslandi. 

 

Hugtök: Sjálfboðaliðar, sjálfboðaliðastörf í ferðaþjónustu, áhættustjórnun, 

ævintýraferðamennska, upplifun. 
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1 Inngangur 
 

Í byrjun nóvember 2014 stóðu björgunarsveitarmenn á öllu landinu vaktina við að selja 

neyðarkallinn eins og þeir gera á hverju ári. Höfundur keypti neyðarkallinn eins og á ári 

hverju og fékk þá hugmyndina að þessu ritgerðarefni, þar sem björgunarsveitin og fjölgun 

ferðamanna síðustu ár hefur mikið verið í umræðunni. 

Ísland hefur síðustu ár orðið vinsæll ferðamannastaður og fjölgun ferðamanna hefur 

farið framúr björtustu vonum. Eins og sést á töflu 1 þá hefur ferðamönnum hingað til lands 

fjölgað mikið og hratt á 

síðustu árum. Á árinu 2015 

komu hingað tæplega 1,3 

milljónir erlendir ferðamenn 

og er það tæplega 300.000 

fleiri en komu til landsins 

árið 2014 og tæpri hálfri 

milljón fleiri en árið 2013   

(Ferðamálastofa, á.á).  

   

       

 

  Ferðaþjónustan aflar nú meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegurinn og álframleiðsla. 

Hlutur ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum er nú 27,9% samkvæmt mælingum um útflutning 

vöru og þjónustu og hefur það hækkað úr 18.8% á árinu 2010 (Ferðamálastofa, 2015b:2). 

  Til að minnka árstíðarsveiflur í komum ferðamanna hingað til lands var ákveðið að 

fara af stað með herferðina Ísland allt árið í byrjun árs 2011, undir vörumerki Inspired by 

Iceland (Íslandsstofa, á.á). Langflestir ferðamenn voru að koma hingað yfir 

sumarmánuðina, júní, júlí og ágúst og markmiðið með Ísland allt árið herferðinni var að 

styrkja ímynd Íslands og fjölga ferðamönnum til landsins frá september til maí 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson, 2011).  Á árinu 2014 var hlutfall gesta sem komu 

Tafla 1. Fjöldi ferðamanna til Íslands (Ferðamálastofa, á.á) 
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hingað yfir sumarmánuðina 42% og er það töluvert lægra hlutfall af heildarfjölda gesta en 

þegar litið er aftur til ársins 2012, þar sem gestir yfir sumarmánuðina voru 46,6%. Að vori 

og hausti komu um 29% og að vetri til komu 28,9 en sú tala hafði hækkað úr 23,5% af 

heildarfjölda gesta árið 2012 og er hlutfallslega meiri en aukning að vori, sumri og hausti 

(Ferðamálastofa, 2015b:6-7). Greiningardeild Arion banka spáir því að ferðamönnum haldi 

áfram að fjölga þó það muni draga úr hlutfallslegri fjölgun á árunum 2016 og 2017. 

Greiningadeild Arion banka spáir því að á næstu árum verði aukning á ferðamönnum 

hlutfallslega mest yfir vetrarmánuðina, þar sem enn er svigrúm til að minnka 

árstíðasveifluna, þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins (Arion banki, 2015 ). 

Með fjölgun ferðamanna að vetri til fjölgar einnig útköllum björgunarsveitanna. 

Ferðamenn, bæði innlendir og erlendir, á illa búnum bílum lenda í ýmsum vandræðum til 

dæmis þegar mikill snjór er. Þeir vilja sumir fara í ævintýraferðir uppá jökul á vanbúnum 

bílum eða eru að keyra yfir fjallavegi í skafrenningi og þannig veðuraðstæðum að fara þarf 

varlega. Þarf því oftar að kalla út björgunarsveit til að aðstoða þessa ferðamenn þar sem 

margir gera sér ekki grein fyrir hversu fljótt veður getur breyst á Íslandi. Eru þeir margir 

hverjir ekki vanir að keyra í þeim aðstæðum sem geta myndast hér vegna snjó og hálku og 

geta því orðið mjög skelkaðir ef þeir lenda í vanda. 

 Tilgangur þesssarar rannsóknar er að skoða hvernig björgunarsveitamenn upplifa 

þessa gríðarlegu aukningu á ferðamönnum hér á landi og hvaða áhrif þessi fjölgun 

ferðamanna hefur á björgunarsveitir – þeirra starf og upplifun. Til að svara þessari 

spurningu tók höfundur viðtal við 5 björgunarsveitamenn sem hafa það sameiginlegt að 

hafa verið í björgunarsveit í mörg ár og hafa því getað fylgst með hvernig starf þeirra hefur 

breyst síðustu árin. 
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2 Fræðilegur kafli 

 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður efni ritgerðarinnar sett í fræðilegt samhengi. Fyrst 

verður fjallað um sjálfboðastörf og það sem tilheyrir því eins hvað sjálfboðastarf er, 

hvernig því er háttað á Íslandi, hverjir það eru sem gerast sjálfboðaliðar og af hverju. Næst 

verður fjallað um ævintýraferðamennsku og að lokum um Slysavarnafélagið Landsbjörg og 

vinnu hennar með Safe Travel heimasíðuna og hálendisvaktina. 

2.1 Sjálfboðastarf 

Hugtakið sjálfboðastarf er yfirleitt notað um sjálfboðavinnu, mannúðar- og góðgerðastörf. 

Það nær einnig til starfa fyrir íþróttafélög, þjónustuklúbba og mannréttindastarfa. 

Sjálfboðastörf eru einnig oft kölluð þriðji geirinn, hugsjónageirinn og „nonprofit 

organization“ (Sigrún Júlíusdóttir, 1997:20). Á Norðurlöndunum er hugtakið þriðji geirinn 

mikið notaður. Með því hugtaki er vísað til að það sé viðbót við opinbera þjónustu annars 

vegar og einkarekinni atvinnustarfsemi hins vegar (Sigrún Júlíusdóttir, 1997:20; Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006b:46-47). Skilgreining á hugtökunum sjálfboðastarf og sjálfboðaliði 

getur verið mismunandi og fer yfirleitt eftir því hver er að verki og hvaða hvatning sé að 

baki. Einnig getur skilgreiningin verið mismunandi eftir hverju landi og einfaldlega 

skoðunum fræðafólksins sem á í hlut, en flestir eru sammála um það að með hugtakinu 

sjálfboðaliði sé verið að bjóða fram aðstoð sína án þess að fá laun fyrir. Einnig eru aðrir 

sem leggja áherslu á það að með því að sinna sjálfboðastarfi er ekki eingöngu verið að 

aðstoða aðra heldur getur það einnig gagnast þeim sem er að bjóða fram aðstoð sína. Á það 

til dæmis við þegar sjálfboðastörf ungmenna eru skoðuð þar sem þeir sinna starfi sem gæti 

verið þroskaverkefni fyrir þau (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2011:97; Sigrún Júlíusdóttir, 1997:20; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006b:46). Margar 

skilgreiningar á hugtakinu sjálfboðaliði eru til en Rauði kross Íslands lýsir þeim sem:  

Fólk sem vill láta gott af sér leiða og koma samborgurum sínum nær og fjær til hjálpar 

þegar á þarf að halda. Fólk sem býður fram tíma sinn, krafta og þekkingu í þágu mannúðar 

án þess að gera kröfu um annað endurgjald en þá ánægju sem felst í því að rétta öðrum 

hjálparhönd (Rauði kross Íslands, 1992:66). 
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Samkvæmt íslenskri orðabók (2002:1289) er sjálfboðaliði maður sem býður sig sjálfur 

fram til einhverrar vinnu eða herþjónustu og sjálfboðið starf er þá starf sjálfboðaliða.  

Löng hefð er fyrir sjálfboðaliðastörfum á Norðurlöndunum, í Bretlandi, 

Bandaríkjunum og víðar. Fer það þó eftir menningargerð þjóðarinnar hversu stóran sess 

sjálfboðaliðastörf skipa. Góðgerðastarf blómstraði sérstaklega í þeim löndum sem ekki var 

viðurkenning á skyldum hins opinbera gagnvart þeim íbúum sem ekki gátu séð um sig 

sjálfir. Á 18. öld náði góðgerðastarf yfir mikið fleiri þætti en það gerir nú, enda voru 

afskipti ríkis af þeim íbúum sem áttu hvað erfiðast í algjöru lágmarki. Algengt var að 

skólar og spítalar væru borgaðir af sjálfboðaliðasamtökum en einnig voru til dæmis gerðar 

endurbætur á fangelsum og geðveikraspítölum. Þá var umönnun í boði fyrir 

munaðarleysingja, fátækra og aldraðra (Sigrún Júlíusdóttir, 1997:10). 

2.2 Sjálfboðaliðastarf á Íslandi 

Sjálfboðaliðastarf byrjaði að þróast á Íslandi á seinni hluta 19. aldar og höfðu félagasamtök 

og sjálfboðaliðar mikil áhrif á uppbyggingu velferðarþjónustu. Embættismenn og efri 

stéttamenn voru þeir einu sem voru félagar í fyrstu félögunum sem stofnuð voru en 

almenningur hafði ekki aðgang að þeim. Í lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar byrjuðu að 

koma fram fjöldahreyfingar eins og til dæmis góðtemplarareglan, samvinnuhreyfingin, 

ýmis kvennafélög og fleira. Á þeim tíma tengdust flest félög sem stofnuð voru menningu, 

tómstundum og góðgerðarmálum og byggðist starf þeirra á sjálfboðaliðum (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006b:49). Allt fram á fjórða áratug 20. aldar voru flestar stofnanir og 

starfsemi á sviði félags- og heilbrigðismála rekið af frjálsum félagasamtökum. Voru það 

fyrst og fremst konur sem byggðu upp félags- og heilbrigðisþjónustu á þeim tíma (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2006b:49-50).  

 Árið 1947 voru sett framfærslulög og tóku þá ríki og sveitarfélög við mörgum af 

þeim verkefnum sem sjálfboðaliðafélög höfðu áður hugsað um. Þó héldu einhver 

félagasamtök áfram með svipuðum hætti eða breyttri mynd. Mörgum fannst erfitt að þiggja 

opinbera aðstoð auk þess sem þeim fannst hún vera af skornum skammti. Á 6. áratugnum 

fjölgaði félagssamtökum sem börðust fyrir minnihlutahópum eins og fatlaðra og aldraðra 

og eftir 1980 hefur sjálfboðasamtökum á Íslandi fjölgað, sérstaklega sjálfshjálparhópum og 

samtökum sjúklinga (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006b:50).  
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Á árunum 2009-2010 tók um þriðjungur Íslendinga 18 ára og eldri einhvern þátt í 

sjálfboðastörfum. Flestir sinna sjálfboðastörfum sem kemur að íþrótta- og 

tómstundafélögum (Steinunn Hrafndóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og Ómar H. 

Kristmundsson, 2014:427). Í eldri rannsókn, frá árinu 2005, sögðust 40,3% hafa unnið við 

sjálfboðaliðastörf á síðustu 12 mánuðum og má sjá hvernig þau skiptast í töflu 2.  Þar eru 

hjálparsveitir, björgunar- og slysavarnarfélög í 4 sæti yfir algengustu sjálfboðaliðastörfin 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2005:223-224).  

 

 

Sjálfboðaliðasamtök sem unnið var 

fyrir á s.l 12 mánuðum 

% 

Íþróttafélög 18,0 

Foreldrafélög/skólar 14,5 

Góðgerðar- og líknarfélög 11,0 

Hjálpar/björgunar/slysavarnarfélög 7,7 

Kirkjur/trúarhópar 6,9 

Stjórnmálaflokkar/eða samtök 6,3 

Verkalýðsfélög/stéttarfélög 5,5 

Æskulýðsstarf 5,2 

Áhugahópar um listir og menningu 5,0 

Samtök sjúklinga og aðstandenda 4,2 

Friðarhreyfingar/mannréttindamál eða 

þróunarhjálp 

4,2 

Umhverfis og náttúruvernd 3,0 

 

Tafla 2. Þátttaka í sjálfboðaliðastarfi (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005:224) 
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Fyrir Slysavarnarfélagið Landsbjörg starfa nú þúsundir sjálfboðaliða í 99 

björgunarsveitum, 33 slysavarna- og kvennadeildum og 30 unglingadeildum um allt Ísland. 

Markmið Landsbjargar er að bjarga mannslífum og verðmætum og koma í veg fyrir slys. 

Til að ná því fram er til taks öflugur hópur sjálfboðaliða, á öllum tímum sólarhringsins, alla 

daga ársins ef út af bregður (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.a). 

 

Mynd 1. Svæði björgunarsveita á Íslandi (Slysavarnafélagið Landsbjörg, á.á.b) 

 

Eins og sést á mynd 1 hér fyrir ofan er landinu skipt upp í sjö svæði og hver sveit á hverju 

svæði hefur rétt á einum fulltrúa inní svæðisstjórn og í aðgerðum þar sem fleiri en ein 

björgunarsveit er kölluð til þá kemur svæðistjórn saman og samræmir aðgerðir. Sérhæfa 

þeir sig því meira í stjórnun frekar en björgunarstörfum (Davíð Rúnar, munnleg heimild 24. 

apríl 2015). 

2.3 Hvatar að sjálfboðastarfi 

Þegar skoðað er af hverju fólk vill vinna við sjálfboðastörf er yfirleitt fyrst og fremst talað 

um að það séu óeigingjarnar ástæður (e. altruism). Fólk hefur þörf fyrir að hjálpa öðrum án 

þess að fá eitthvað fyrir það. Oft vill fólk einnig vera hluti af hóp sem hefur sömu gildi og 

þau sjálf (Beigbeder, 1991:106; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a:237). Ekki er jafn algengt að 

einstaklingar séu að sækjast eftir félagsskap eða til að bæta atvinnumöguleika sína eða 

starfsframa en þær ástæður eru þó ekki óalgengar (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a:237). 
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 Þó algengast sé að tala um óeigingjarnar ástæður fyrir því að fólk ákveði að sinna 

sjálfboðavinnu þá eru líka aðrar ástæður sem þykja eigingjarnar, til dæmis vill 

einstaklingurinn öðlast skilning á sjálfum sér eða starfseminni þar sem hann er að bjóða 

fram aðstoð sína. Einnig líður honum vel með að finnast hann vera að gegna mikilvægu 

hlutverki (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a:237). Þegar verið er að rannsaka af hverju 

einstaklingar vinni sjálfboðaliðavinnu eiga þátttakendur það til að leggja of mikla áherslu á 

óeigingjarnar ástæður fyrir því að þeir séu að sinna sjálfboðastörfum frekar en eigingjarnar 

ástæður því það lítur betur út (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a:237). Ólíkt launaðri vinnu þar 

sem flestir geta ekki ráðið miklu varðandi vinnutíma þá er valið meira þegar kemur að 

sjálfboðaliðastarfi. Hægt er að velja hvernig sjálfboðaliðastarf einstaklingurinn hefur áhuga 

á og þá hvaða samtök hann vill bjóða vinnu sína og einnig getur hann í mörgum tilvikum 

ákveðið á hvaða tíma hann vill sinna sjálfboðastarfinu (Beigbeder, 1991:106).  

 Bakgrunnur einstaklinga sem sinna sjálfboðastörfum getur skipt miklu máli þegar 

skoðað er af hverju þeir vinna sjálfboðavinnu. Til dæmis aldur og er líklegra að yngra fólk 

stundi sjálfboðastörf til að bæta atvinnumöguleika sína á meðan eldra fólk er líklegra til að 

vera að sækjast eftir félagsskap. Einnig hefur fólk oft löngun til að hjálpa öðrum sem eru í 

svipuðum aðstæðum og þau sjálf. Þar má til dæmis nefna foreldra fatlaðra barna, þeir 

ákveða að fara í sjálfboðastarf sem tengist því að hjálpa öðrum foreldrum sem eru að ganga 

í gegnum það sama og fá jafnvel styrk sjálfir á sama tíma (Steinunn Hrafnsdóttir, 

2006a:238). Í rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur árið 2005 þar sem hún kannaði af hverju 

fólk stundar sjálfboðastörf sögðust 38,2% þátttakanda sinna sjálfboðastörfum vegna 

persónulegra ástæðna, sem voru þá tengdar eigin þörfum eða annarra í kringum þau. 23% 

sögðust vilja hjálpa fólki og 17% höfðu áhuga á málefninu sem það var að sinna. Það að 

læra nýja hluti eða fá þjálfun fyrir starf var ástæðan sem fæstir nefndu. Niðurstöður úr 

rannsókn Steinunnar falla vel við niðurstöður úr erlendum rannsóknum um sama efni 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2006a:239,243). 

 Aðrar ástæður fyrir því að fólk ákveði að vinna við sjálfboðastarf getur til dæmis 

verið: 

 Fólk hefur auka tíma, má þar nefna foreldra með börn sem er orðin fullorðin eða þeir 

sem eru nýkomnir á eftirlauna aldur. 

 Finna ný áhugamál 

 Þeir sem eru einmana og vilja félagskap og jafnvel kynnast nýjum vinum 
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 Læra eitthvað nýtt og fá reynslu 

 Til að hitta aðra sem hafa sömu skoðun á pólitík, trúarbrögðum eða öðru 

 Og fleira  

(Beigbeder, 1991:106). 

 

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2011:95,111) gerðu rannsókn á 

sjálfboðavinnu hjá ungmennum og ástæðum fyrir því að þau höfðu áhuga á að sinna 

sjálfboðastarfi. Þær tóku viðtöl við 5 ungmenni á aldrinum 14-20 ára sem höfðu unnið við 

sjálfboðastörf og kom þar fram að ungmennin vildu styrkja sig sem manneskjur og gefa af 

sér. Völdu þau sér sjálfboðavinnu sem vakti áhuga hjá þeim og vildu þau hafa gaman af því 

og njóta þátttökunnar og læra hvernig aðstæður hjá fólki getur verið mismunandi. 

 Þegar kemur að því að vinna sjálfboðastörf hjá hjálparsveitum eins og Landsbjörgu 

þá er félagsskapurinn stór ástæða eins og í öðru sjálfboðastarfi. En einnig hafa 

björgunarsveitarmenn áhuga á því að hjálpa öðrum þegar þeir þurfa á því að halda 

(Björgunarsveitin Suðurnes, 2015; Vísir, 2015). 

2.4 Hverjir gerast sjálfboðaliðar á Íslandi? 

Þegar skoðað er hverjir það eru sem sinna helst sjálfboðastörfum kemur í ljós að munur á 

kynjunum er ekki það mikill. Það er helst þegar kemur að íþrótta- og æskulýðsfélögum sem 

karlar eru mun líklegri til að sinna sjálfboðastörfum en í öðrum störfum er ekki mikill 

munur á kynjum (Steinunn Hrafnsdóttir og fleiri, 2014:427). Í áður nefndri rannsókn 

Steinunnar Hrafnsdóttur frá árinu 2005 kom í ljós að karlmenn unnu að meðaltali 249 

klukkustundir á ári á móti 178 klukkustundum hjá konum. Karlmenn eru líklegri til að 

vinna fyrir íþróttafélög og hjálpar- og björgunarsveitir en konur eru líklegri til að vinna 

sjálfboðastörf hjá góðgerðar- og líknarfélögum og einnig foreldrafélögum og skólum 

(Steinunn Hrafnsdóttir, 2005:223-225). Eldri en 50 ára eru í mörgum tilvikum líklegri til að 

stunda sjálfboðastarf og getur ástæðan fyrir því verið að þau eru ekki með ung börn lengur 

á heimilinu og hafa meiri tíma til að stunda sín áhugamál. Það á þó helst við um 

sjálfboðastörf hjá velferðarfélögum en þegar litið er á sjálfboðastörf á sviði menningarmála 

er algengara að yngra fólkið sé þar í sjálfboðastarfi. Einnig er yngra fólkið líklegra til að 

sinna sjálfboðastörfum hjá íþrótta- og æskulýðsfélögum (Steinunn Hrafnsdóttir og fleiri, 
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2014:427,434,438). Margar rannsóknir hafa einnig sýnt það að einstaklingar sem eru 

háskólamenntaðir, í vinnu og með hærri tekjur eru í meirihluta þegar kemur að 

sjálfboðastörfum fyrir utan velferðafélög, þar er ekki mikill munur. Þá er einnig algengara 

að fólk sem býr í dreifbýli sinni sjálfboðastörfum heldur en þeir sem eru í þéttbýli 

(Steinunn Hrafnsdóttir og fleiri:2014:434-435,440). 

2.5 Ævintýraferðamennska 

Ævintýraferðamennska hefur síðustu ár eða áratugi orðið vinsælli með hverju árinu og er 

orðin stór hluti af ferðaþjónustu. Hægt er að segja að ævintýraferðamennska tengi saman 

ferðaþjónustu, íþróttir og útiveru (Beedie, 2003:203; Neirotti, 2003:14). 

Ævintýraferðamennska hefur verið skilgreind á margan hátt en er þar verið að tala um 

ferðir með leiðsögn þar sem megin aðdráttaraflið er að stunda athafnir utandyra. Náttúran 

spilar þar stórt hlutverk. Í þessum ferðum þarf yfirleitt að vera með sérstakan útbúnað og 

eru viðskiptavinir mjög spenntir fyrir ferðinni  (Buckley, 2007:1428). 

Hægt er að skipta ævintýraferðamennsku í tvö erfiðleikastig þar sem dæmi um 

erfiðara gæti til dæmis verið flúðasiglingar, fjallahjólaferðir og köfun og til auðveldari 

ferðanna væri til dæmis hægt að nefna tjaldferðir, gönguferðir, hjólaferðir og hestaferðir. 

Ungir einhleypir karlmenn eru líklegastir til að fara í það sem telst til erfiðari 

ævintýraferðir. Eru þeir yfirleitt búnir með háskóla og með ágæt laun. Konur eru líklegri til 

að fara í til dæmis hestaferðir eða siglingarferðir. Þegar meðalaldurinn fyrir allar 

ævintýraferðir er skoðaður þá eru þeir sem eru yfir þrítugt algengastir til að fara í 

ævintýraferðir. Þeir sem fóru í erfiðari ferðirnar voru líklegra til að ferðast með vinum eða 

kunningjum eða jafnvel einir en þeir sem fara í auðveldari ferðarnar voru yfirleitt með 

maka og jafnvel börn með sér (Beedie, 2003:208; Neirotti, 2003:15-16). 

Fólk er frekar til í að taka áhættur í frítíma sínum en í sínu hversdagslega lífi eins og í 

vinnunni. Væntingar hjá þeim sem fara í ævintýraferðir eru yfirleitt mjög miklar, 

sérstaklega hjá þeim sem eru að borga ferðaskrifstofum eða leiðsögumönnum til að 

skipuleggja ferðir fyrir sig. Þessar ferðir eru yfirleitt mjög dýrar og vilja ferðamennirnir fá 

mikið fyrir peninginn (Beedie, 2003:208; Cater, 2006:318). Væntingar hjá ferðamönnum 

eru þó mismiklar og getur til dæmis fyrri reynsla haft áhrif á hversu miklar væntingar 

ferðamaðurinn hefur til ferðarinnar (Fluker og Turner, 2000:380). Ferðaskrifstofur þurfa að 

passa sig að auglýsa sig rétt, ekki búa til of miklar væntingar hjá ferðamönnunum sem þeir 
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geta svo ekki staðið við. Einnig er mikilvægt að ferðamennirnir viti hvað þeir eru að fara 

úti, hvaða hættur fylgja þeirri ferð sem þeir eru að fara í og svo framvegis.  Ef lítið er gert 

úr hættunni þegar ferð er auglýst fyrir ferðamanninum er hann ekki upplýstur um hvaða 

hættur fylgja ferðinni og gæti því haldið að hann sé ekki að setja sig í jafnmikla hættu og 

raun ber vitni (Beedie, 2003:208; Cater, 2006:322,324). Þeir sem fara í ævintýraferðir hafa 

oft ekki tíma, og stundum ekki kunnáttu eða löngun, til að skipuleggja ferðirnar sjálfir. 

Notast þeir því við ferðaskrifstofu til að skipuleggja fyrir sig og ætlast þá til að þeir sem 

vinna á þessum ferðaskrifstofum viti hvað þeir eru að gera þar sem þeir eru að setja hluta af 

ábyrgðinni á áhættustjórnuninni í þeirra hendur. Má því segja að þeir ferðamenn sem 

sækjast í ævintýraferðir eru ríkir peningalega en fátækir á tíma (Beedie, 2003:210-211; 

Cater, 2006:318). 

Á meðan margir sækjast eftir að fá ferðaskrifstofur og leiðsögumenn til að 

skipuleggja ferðir fyrir sig eru aðrir sem eru „free-spirit“ og vilja skipuleggja ferðina sjálfir. 

Má þar til dæmis nefna fjallagöngumenn sem notast þá við sína eigin reynslu. Þurfa þeir 

því að skipuleggja sig vel, ferðina sjálfa og hvernig þeir ætla að forðast hættur sem geta 

orðið á vegi þeirra (Beedie, 2003:213). Á fjöllum geta verið mjög krefjandi aðstæður og 

eins og þekkist vel á Íslandi getur veður breyst mjög hratt. Hér á landi eru það því þeir 

ferðamenn sem skipuleggja sínar ferðir sjálfir sem lenda oftar í vandræðum og þurfa aðstoð 

frá björgunarsveitum landsins. Mögulega voru þeir ekki búnir að skipuleggja ferðina nógu 

vel eða gera sér ekki grein fyrir því hversu snöggt veðrið getur breyst hér. Að bæta 

kunnáttu ferðamanna um veðurmunstur og veðurspá er því hluti af áhættustjórnun (Bentley 

og Page, 2008:865). 

Á meðan þeim fjölgar sem vilja stunda ævintýraferðamennsku er þörf fyrir 

ferðaskrifstofur sem setja upp ferðir fyrir viðskiptavinina. Þar er nauðsynlegt að vera með 

góða leiðsögumenn og aðra starfsmenn sem hafa góða kunnáttu (Cloutier, 2003:241,248). 

Þessar ferðaskrifstofur eru því yfirleitt reknar af fólki sem veit hvað það er að gera og er 

með mikla kunnáttu og reynslu í því sem það er að selja (Beedie, 2003:210-211). 

Leiðsögumenn í ævintýraferðum þurfa að vera tilbúnir að einbeita sér algjörlega að 

ferðamönnunum og veita þeim framúrskarandi þjónustu þar sem um hættulegt umhverfi 

getur verið að ræða (Cloutier, 2003:248). Passa þarf vel uppá öryggi þeirra sem eru með 

þér þegar ferðast er þar sem hætturnar leynast víða (Buckley, 2010:316). Dagarnir geta 

verið langir hjá leiðsögumönnum og eru þeir með misvana ferðamenn með sér. Mörgum 
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finnst mjög spennandi að starfa við slíka vinnu, eyða sem mestum tíma utandyra, lenda í 

hinum ýmsu ævintýrum og kynnast nýjum hlutum. Finnst þeim heillandi að vera partur af 

því að skipuleggja þessar ferðir og sjá spennuna hjá ferðamönnunum áður en lagt er af stað 

(Cloutier, 2003:248). Þeim sem gengur best að starfrækja ævintýraferðir hafa flestir náð 

árangri í að lágmarka hættuna í ferðum sínum án þess að taka spennuna úr ferðunum 

(Cater, 2006:317).  

Í ævintýraferðum þarf að passa vel uppá að öll samskipti séu í lagi, og getur þá átt 

við á milli leiðsögumanna ef það eru fleiri en einn, á milli leiðsögumanns og ferðamanns í 

báðar áttir og jafnvel á milli ferðamanna. Mikið traust þarf að vera til staðar þar sem 

ferðamenn vilja ekki taka þátt í ævintýraferðum ef þeir bera ekki traust til stjórnenda eða 

útkomuna af ferðinni. Leiðsögumenn þurfa að útskýra vel fyrir ferðamanninum hvers er 

ætlast til af honum, hvað hann þarf að passa sig á og hvernig hann á að nota þann búnað 

sem mögulega þarf í ferðina. Öll samskipti geta haft áhrif á það hvernig upplifunin verður 

hjá ferðamanninum. Tungumálaörðugleikar geta komið upp og ferðamaðurinn skilur ekki 

hvað átt er við en lætur eins jafnvel og hann skilur en leiðsögumaður þarf að vera tilbúin að 

umorða og ekki vera feiminn við að þurfa jafnvel að nota ýmsar æfingar til að leggja 

áherslu á það sem hann er að segja (Buckley, 2010:319.322,329; Cater, 2006:323).  

Markaðurinn fyrir ævintýraferðir stækkar í heiminum í dag þó reglulega heyrist 

fréttir af slysum í slíkum ferðum. En það er einmitt þessi áhætta sem ferðamönnum finnst 

spennandi og laðar þá að slíkum ferðum (Cater, 2006:317).  

Ekki eru til margar rannsóknir um áhættur og áhættustjórnun í 

ævintýraferðamennsku. Á meðan ferðaþjónusta stækkar í heiminum eru mörg 

ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa séð það nauðsynlegt að bæta áhættustjórnun til að vera 

samkeppnishæf og geta fullnægt löngunum ferðamannsins (Bentley and Page, 2008:858). 

Áhættustjórnunin liggur yfirleitt hjá ferðaþjónustuaðilanum og er því mjög mikilvægt að 

öll tilskilin leyfi séu til staðar og starfsmenn séu vel þjálfaðir til að takast á við krefjandi 

aðstæður. Þeir þurfa að vita hvar hætturnar leynast, hvernig á að takast á við þær en einnig 

að vera meðvitaðir um hæfni þátttakanda í ferðum þeirra (Bentley og Page, 2008:859; 

Cater, 2006:324).  Fleiri rannsókna er þó þörf á þessum málum til að skilja betur hvernig er 

hægt að koma í veg fyrir áhættur og hvernig á að bregðast við þeim, nú á meðan 

ferðamönnum í heiminum fjölgar (Cater, 2006;324).   
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2.6 Um Slysavarnarfélagið Landsbjörg 

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að fjalla um upplifun og áhrif fjölgunar ferðamanna á 

björgunarsveitarmenn þá er nauðsynlegt að byrja á því að fjalla um Slysavarnarfélagið 

Landsbjörgu og hvernig samtök þeirra í samstarfi við ferðaþjónustuna hafa nú þegar 

brugðist við þessari fjölgun ferðamanna með til dæmis Safe travel og hálendisvaktinni. 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg varð til með sameiningu Slysavarnarfélags Íslands og 

Landsbjargar árið 1999. Voru höfuðstöðvarnar sameinaðar í Stangarhyl 1, þar sem 

Landsbjörg hafði áður verið. Gunnar Tómasson, forseti Slysavarnarfélagsins sagði 

markmið sameiningar vera „að bæta slysavarnar- og björgunarstarf í landinu, 

landsmönnum öllum til hagsbóta“ (Einar S. Arnalds: 2001:445-446). Með sameiningunni 

Slysavarnarfélags Íslands og Landsbjargar urðu til ein stærstu samtök sjálfboðaliða með um 

18 þúsund félaga.   

2.6.1 Safe Travel 

Sumarið 2010 var heimasíðan www.safetravel.is opnuð af 16 aðilum sem með einum eða 

öðrum hætti komu að ferðaþjónustu. Auk Landsbjargar kom iðnaðarráðuneytið, 

Neyðarlínan, Vegagerðin, Ferðafélag Íslands, Veðurstofa Íslands, Samtök 

ferðaþjónustunnar, ríkislögreglustjóri, Íslandsspil, FÍB, Síminn, Sjóvá, Ferðafélagið Útivist, 

Umhverfisstofnun, 4x4 og Umferðastofa að opnun heimasíðunnar (Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg, 2010). Var hún opnuð svo upplýsingar um hvernig á að ferðast á sem 

öruggastan hátt um Ísland séu allar á einum stað. Erlendum ferðamönnum á Íslandi var að 

fjölga auk þess sem Íslendingar voru að ferðast mikið innanlands. Með þessari heimasíðu 

var von þeirra sem komu að henni að efla forvarnir og að ná til erlendra ferðamanna áður 

en þeir koma til landsins og kynna þeim fyrir öllum helstu öryggisatriðum áður en 

ferðalagið þeirra hefst og minnka þar með líkurnar að það yrðu banaslys eða minni slys á 

ferðamönnum hér á landi. Á heimasíðunni er hægt að fá upplýsingar um akstur á Íslandi og 

hvernig útbúnaður bílsins á að vera, ýmis konar ferðir um Ísland til dæmis gönguferðir, 

jöklaferðir, hestaferðir, skíðaferðir, hjólreiðaferðir og sleðaferðir. Þar er einnig hægt að 

nálgast sprungukort og tillögur af búnaðarlistum fyrir mismunandi ferðir 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2010).  

Heimasíðan www.safetravel.is er í boði á sex tungumálum en auk íslensku og ensku 

er hægt að sjá síðuna á frönsku, þýsku, spænsku og ítölsku. Einnig er gefið út Safe Travel 



 

13 

 

blað á þremur tungumálum, ensku, frönsku og þýsku og er það aðgengilegt víða þar sem 

ferðamenn koma svosem Keflavíkurflugvelli, upplýsingarmiðstöðvum og fleiri stöðum 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2010). 

Á heimasíðunni er hægt að leigja neyðarsendi fyrir ferðir og skilja eftir ferðaáætlun. 

Með því að skilja eftir ferðaáætlun þegar farið er í ferðir er hægt að spara töluverðan tíma 

og fjármuni og jafnvel koma í veg fyrir frekari slys. Frá því að Safe Travel síðan fór í loftið 

þá hefur ferðaáætlunum sem skyldar eru eftir á síðunni fjölgað mikið eins og sjá má í töflu 

3. Á árinu 2015 hélt þeim þær áfram að fjölga og voru í byrjun september orðnar 903 

(Jónas Guðmundsson. tölvupóstur 11. september 2015). Einnig hefur fyrirspurnum í 

gegnum síðuna mikið fjölgað en árið 2014 komu 266 fyrirspurnir í gegnum síðuna á móti 

75 árið 2012. Í töluna fyrir árið 2014 er þó ekki taldar með fyrirspurnir sem komu fyrstu 

vikurnar sem gosið í Holuhrauni stóð en þá bárust um 1000 fyrirspurnir  

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2015a).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á árinu 2014 nýttust ferðaáætlanir í um 5-10 skipti þar sem hægt var að finna viðkomandi 

hraðar, afstýra leit eða hjálpa lögreglu og björgunarsveitum við störf sín. Var þannig hægt 

að koma í veg fyrir frekari slys, spara tíma og vinnu viðbragðsaðila (Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg, 2015a:33).  

Einn liður í því að bæta upplýsingaflæði til ferðamanna var að koma 

skjáupplýsingakerfi á vegum Safe Travel upp á sem flesta staði á landinu. Á hverjum skjá 

má sjá færð á vegum og vegakort af nærliggjandi svæðum. Einnig eru þar veðurupplýsingar 

fyrir viðkomandi daga og spá næstu daga. Í lok 2014 var búið að koma upp 

upplýsingaskjáum á 19 staði á öllu landinu. Eru þeir til dæmis á bensínstöðvum, 
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Landsbjörg, 2015a:33) 
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upplýsingamiðstöðum, Keflavíkurflugvellli, bílaleigum og á fleiri stöðum 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2015a:39).  

2.6.2 Hálendisvaktin 

Á árunum 1996 – 2005 hélt Slysavarnarfélagið Landsbjörg úti öflugu starfi í 

umferðaforvörnum. Fyrstu árin var það undir nafni SVFÍ (Slysavarnarfélag Íslands) og 

Umferðarráðs en frá 1999 breyttist það í Slysavarnafélagið Landsbjörg og Umferðarstofu. 

Hlutverk þeirra var að fara í öll bæjarfélög á landinu og sjá hvort það væri þörf á 

einhverjum úrbótum og benda Vegagerðinni eða sveitarfélögunum sjálfum á ef eitthvað 

mátti betur fara. Misjafnt var hvernig tekið var í þessar ábendingar, annað hvort var strax 

farið í málið en í önnur skipti þurfti að fylgja málum eftir. Snemma árs 2005 var ákveðið 

að vera með umferðafulltrúa á hálendinu þá um sumarið. Þar hafði ferðamönnum fjölgað 

mikið og kom það oft á óvart hversu vanbúnum bílum margir voru á og voru í raun ekki 

tilbúnir í ferðir á hálendinu (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2006:3). Eftir sumarið var 

ákveðið að efla þurfti slysavarnir á hálendinu og virkja björgunarsveitir til að aðstoða við 

það. Sumarið 2006 byrjaði verkefnið Björgunarsveitir á hálendinu og var þar hálendinu 

skipt uppí fjögur svæði þar sem yrði starfað í sjö vikur yfir sumartímann. Voru þessi svæði 

Sprengisandur, Kjölur, Fjallabak og svæðið norðan Vatnajökuls. Vel gekk frá upphafi að fá 

björgunarsveitarmenn með í verkefnið og strax fyrsta sumarið voru mun fleiri sem tóku 

þátt en upphaflega var ákveðið vegna mikils áhuga hjá björgunarsveitarmönnum. Voru 30 

sveitir af öllu landinu sem skráðu sig til leiks eftir að sent var út boð um að taka þátt í 

verkefninu (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2006:3-4).  Eins og sést á töflu 4 þá hefur 

verkefnum fjölgað mjög mikið frá þessu fyrsta sumri árið 2006.  
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Tafla 4. Heildarfjöldi verkefna Hálendisvakta (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2009 og 2015a). 

 

Ef árið 2014 er skoðað þá má sjá að verkefnum fækkaði frá árinu 2013 en ástæðan fyrir því 

er að öllum líkindum sú að Kjölur var ekki með það sumarið.  Flest verkefni sumarið 2014 

er eins og árin á undan að Fjallabaki. Þar eru hafðir fleiri hópar en annars staðar vegna 

fjölda verkefna (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2015:37).   

Útköllum er skipt niður í F1, F2, F3 og F4 og fer það eftir alvarleika útkalla. Er það 

skilgreint með eftirfarandi hætti: 

F1 – Mesti hraði.  

F2 – Mikill hraði.  

F3 – Lítill hraði. 

F4 – Ekki forgangur (Ríkislögreglustjóri, á.á). 

Heildarfjöldi verkefna árið 2014 var 2047 en af þeim voru 457 útköll flokkuð sem F1, F2 

og F3. Útköllin sem eru eftir eru F4 útköll og er það til dæmis leiðbeiningar, og liðsinni við 

fólk í vanda. Hægt er að segja að land- og skálaverðir geti leyst F4 útköllin, en þar sem 

björgunarsveitin er á staðnum er leitað til þeirra (Slysavarnarfélagið Landsbjörg 2015a).  
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3 Aðferðafræði  

 

Þar sem verið er að fjalla um upplifun björgunarsveitarmanna taldi höfundur að við val á 

rannsóknaraðferð væri best að nota eigindlega rannsóknaraðferð og taka viðtöl við 

björgunarsveitameðlimi. Byrjað var á að hafa samband við þáverandi formann 

Landsbjargar Hörð Má Harðarson í gegnum tölvupóst til að kanna hvort þeir hjá 

Landsbjörgu væru tilbúnir að aðstoða við val á viðmælendum. Hörður Már tók vel í það og 

vísaði á Jónas Guðmundsson sem er verkefnastjóri slysavarna ferðamanna. Hefur Jónas 

verið tengiliður höfundar við Landsbjörgu.   

Viðtöl eru valin sem rannsóknaraðferð þegar afla á gagna með beinum orðaskiptum 

höfundar við viðmælanda og þegar leitast er eftir að ná dýpt í viðfangsefnið (Helga 

Jónsdóttir, 2013:143; Sigríður Halldórsdóttir, 2013:29). Ákveðið var að taka hálfopin 

viðtöl. Með því að taka hálfopin viðtöl þá er rannsakandi ekki eingöngu með fyrirfram 

ákveðnar spurningar heldur gerir ráð fyrir svigrúmi til að koma með aukaspurningar ef 

rannsakandi vill fara dýpra í einhver ákveðin málefni á meðan viðtali stendur (Berg, 

2007:93,95). Höfundur var tilbúin með 10 spurningar en umræður þróuðust þannig að 

stundum urðu þær fleiri og jafnvel færri ef viðmælandi hafði komið inná efni áður en 

spurningin var borin fram.  

Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem verkefnastjóri slysavarna ferðamanna, 

Jónas Guðmundsson, benti á. Eiga þeir það sameiginlegt að hafa allir verið í björgunarsveit 

í tugi ára og hafa því mikla reynslu og hafa séð hvernig björgunarsveitarstarfið hefur þróast 

í gegnum árin.   

3.1 Framkvæmd og úrvinnsla 

Höfundur hafði samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst til að kanna hvort þeir væru 

tilbúnir í stutt viðtal. Þeir voru allir tilbúnir í það og var ákveðin tími fyrir viðtalið. Þar sem 

þrír af þeim fimm sem tekið var viðtal við eru staðsettir út á landi en höfundur í 

höfuðborginni var ákveðið að nota samskiptaforritið Skype. Höfundur hitti hina 2 sem voru 

í Reykjavík í húsnæði Landsbjargar í Skógarhlíð 14. Viðtölin tóku frá 21 mínútu og uppí 

51 mínútu. Voru viðtölin öll tekin upp bæði á snjallsíma og upptökutæki. Eftir að viðtölum 
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lauk voru þau færð orðrétt yfir í ritvinnsluforritið Word. Var það gert til að hafa góða 

yfirsýn yfir viðtölin og geta borið þau saman og fundið ákveðin þemu. 

 

 

3.2 Viðmælendur  

 

Ingólfur Finnsson – Tekið var viðtal við Ingólf þann 7. apríl 2015 í gegnum 

samskiptaforritið Skype þar sem Ingólfur er staðsettur á Breiðdalsvík.  Ingólfur er í 

björgunarsveitinni Eining og hefur verið í björgunarsveit síðan árið 1987 þegar hann flutti 

til Breiðdalsvíkur. Hann var formaður sveitarinnar í 20 ár, eða frá 1990-2010 og gjaldkeri 

síðan þá. Í lítilli sveit eins og á Breiðdalsvík er enginn með ákveðin hlutverk.  

 

Hörður Már Harðarsson – Tekið var viðtal við þáverandi formann Landsbjargar, Hörð 

Má þann 8. apríl 2015 í húsnæði Landsbjargar í Skógarhlíð 14. Hörður Már hefur verið í 

björgunarsveit síðan árið 1983 og var formaður Landsbjargar frá 2011 og þar til í maí 2015. 

 

Jónas Guðmundsson – Tekið var viðtal við Jónas þann 8 apríl einnig í húsnæði 

Landsbjargar. Jónas er verkefnastjóri slysavarna ferðamanna. Jónas er búin að vera í 

björgunarsveit síðan 1986 en hefur starfað fyrir Landsbjörgu í tæp 5 ár.  

 

Smári Sigurðsson – Tekið var viðtal við Smára í gegnum Skype þann 16. apríl 2015. 

Smári er í björgunarsveitinni Súlum á Akureyri. Hann hefur verið í björgunarsveit síðan 

árið 1976. Í dag sér Smári mest um aðgerðarstjórnun. Hann hefur einnig setið í stjórn 

Landsbjargar. Þess má geta að á landsþingi Slysavarnarfélagsins Landsbjargar sem haldið 

var á Ísafirði í lok maí 2015 var Smári kjörinn formaður Landsbjargar og tekur þar við af 

Herði Má.    

 

Davíð Rúnar Gunnarsson – Tekið var viðtal við Davíð Rúnar þann 24. apríl 2015.  Davíð 

Rúnar er búsettur á Patreksfirði og var því einnig notast við Skype til að taka viðtal við 

hann.  Davíð Rúnar er í björgunarsveitinni Blakk  og hefur verið í björgunarsveit í um 30 ár 
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eða síðan hann var 14 ára gamall þegar hann byrjaði í unglingadeild og síðar í Kyndil í 

Mosfellsbæ áður en hann flutti svo til Ísafjarðar og hefur verið í sveitinni Blakk í 10 ár.  

Hann starfar aðallega í svæðisstjórnun björgunarsveitanna núna, minna í 

björgunarsveitarstarfinu dags daglega. 
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4 Niðurstöður 

Ýmislegt athyglisvert kom fram úr viðtölunum sem tekin voru. Í þessum kafla verður 

fjallað um niðurstöður viðtalanna sem tekin voru við björgunarsveitarmennina fimm sem 

nefndir voru hér á undan. 

4.1 Ástæður þátttöku í björgunarsveit og 

persónulegur ávinningur? 

Höfundur byrjaði á því að spurja af hverju viðmælendurnir ákváðu að ganga í 

björgunarsveit og hvort þeim finnist þeir hafa ávinning af því að vera í björgunarsveit. Það 

sem kom oftast upp með ástæðuna fyrir að þeir gengu í björgunarsveit var félagsskapurinn, 

áhugi á ferðalögum, útiveru og fjallamennsku ásamt því að þetta sé ákveðinn lífstíll.  

Hörður Már sagðist hafa lent sjálfur í óhappi ásamt félögum sínum sem varð til þess að 

hann langaði að læra meira á þessu sviði. Jónas og Smári nefndu að þeir hefðu byrjað í 

skátum þegar þeir voru yngri og var þetta ákveðið framhald af því.  

Smári nefndi einnig að mögulega er þetta öðruvísi með minni björgunarsveitirnar í 

landinu og nefndi hann þar til dæmis sveitina í Mývatnssveit. Þar er þetta meira 

samfélagsverkefni heldur en félagsskapur þar sem einhver verður að sinna þessu. 

Davíð Rúnar kom inná að mjög margir sem vinna að hjálparstörfum hafi þetta í 

blóðinu, hvort sem þeir starfa í björgunarsveit, slökkviliði, sjúkraliði eða hjá Rauða 

krossinum. 

Með hvort þeir hefðu ávinning af því að vera í björgunarsveit voru þeir allir sammála 

um að þeir hefðu mikinn ávinning á þessu starfi. Þeir eru búnir að læra mikið sem nýtist 

þeim mikið innan og utan björgunarsveitarinnar. Einnig er stór kostur að þeir fá að ferðast 

um landið með góðum félögum. Þetta sé mjög skemmtilegt ef maður hefur áhuga á þessu 

alveg eins og hvert annað áhugamál. 

Jónas segir að þetta sé rauði þráðurinn í lífinu hjá sér en hann er menntaður 

ferðamálafræðingur og getur því nýtt námið sitt í sinni vinnu hjá Landsbjörgu. 
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Viðmælendur mínir voru nokkuð sammála um ástæður þess að þeir gengu í 

björgunarsveit. Þeir nefndu félagskapinn og áhuga á ferðalögum og útiveru. Þeim finnst 

öllum þeir hafi mikinn ávinning að vera í björgunarsveit og þeir hafa lært mikið af þessu. 

4.2 Samstarf  

Mikil samvinna og samstarf á sér stað hjá björgunarsveitum landsins.  

Björgunarsveitarmenn þurfa að hafa samskipti við marga aðila til dæmis sín á milli í 

sveitunum, við aðrar sveitir í landinu og utanað komandi aðila til dæmis lögreglu, 

slökkvilið og Vegagerð. Höfundur vildi því komast að því hvernig viðmælendum fannst 

það samstarf ganga.  

4.2.1 Innan björgunarsveitar 

Viðmælendurnir voru allir sammála að samstarf innan björgunarsveitarinnar er mjög gott 

en eins og annars staðar geta verið ágreiningur á milli sveita þó allir standi saman þegar á 

þarf að halda. Þeir eru sammála um að það getur verið einhver rígur á milli björgunarsveita 

og svæða og sveitum greinir til dæmis á um mismunandi aðferðir sem á að fara eftir. En 

þegar á reynir, til dæmis í útköllum, þá vinna allir saman sem ein björgunarsveit. Menn fá 

ákveðnum verkefnum úthlutað og allir vinna eins vel og þeir geta.  

Smári nefndi til dæmis óveðrið mikla í september 2012 þar sem snjóaði mikið og 

fennti fé og þúsundir kinda drápust og þegar eldgos var í Eyjafjallajökli sem góð dæmi um 

samvinnu þegar á þarf að halda og þá skiptir engu máli hvaðan menn koma. Það taki allir 

þátt í verkefninu og það er styrkur Landsbjargar.  

Ég held að í þessum áföllum sem hafa verið, það er að segja náttúruhamförum eins 

og, já ég segi nú náttúruhamfarir þegar hérna rollufárið var hérna um haustið þegar 

fennti fé hérna fyrir norðan sko. Og gosvaktin í kringum Eyjafjallajökul og svo bara 

stærri aðgerðir þar sem að menn hafa komið alls staðar að þá sýnir það bara úr 

hverju þetta félag er gert.    

Ingólfur er í björgunarsveitinni Eining á Breiðdalsvík og þar eru eingöngu 4-5 virkir 

félagar „3 eru hérna í fjölskyldunni innandyra hjá mér. En almennt er mjög gott samstarf á 

milli manna.“ 

Davíð Rúnar er einnig í frekar fámennri sveit á Patreksfirði en þeir eru meðvitaðir um 

sína getu, hvenær þeir geta sinnt sjálfir útköllum og þegar þeim vantar aðstoð. Ef upp koma 
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stærri mál þá hafa fámennu sveitirnar kraftinn til að sinna þeim fyrstu klukkutímana en 

eftir það þarf að fá aðstoð. Davíð Rúnar segir að það góða við Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg er að um leið og þessi stærri mál koma upp þá er hringt til Reykjavíkur þar sem 

er landstjórn sem samræmir allar svæðisstjórninar á landinu og því hægt að óska eftir 

aðstoð ef þarf.  

4.2.2 Við utanaðkomandi aðila 

Næst spurði höfundur um samstarf við aðra aðila og bað viðmælendur að nefna dæmi um 

aðila sem þau eru í samstarfi við. Þeir nefndu lögregluna, Vegagerðina, Landhelgisgæsluna 

og Neyðarlínuna. Þeir segja að það gangi alveg ágætlega og hefur batnað mikið á síðustu 

árum, hafi oft verið erfitt. Enn er hægt að bæta samstarfið en í flestum tilfellum gengur vel 

og þegar verið er að vinna í björgunaraðgerðum eða verkefnum þá vinna allir vel saman til 

að leysa verkefnið fljótt og vel.  

Jónas talar um að samstarf við til dæmis lögreglu hefur breyst mikið frá því fyrir 

nokkrum árum síðan. Ef einhver var týndur og leit sett af stað þá fengu 

björgunarsveitamenn ekki að vita nafnið á þeim týnda né hvernig hann var klæddur eða 

annað sem gæti hjálpað til við að finna viðkomandi. Í dag hefur þetta breyst og hafa þeir 

aðgang að lögreglukerfinu og fá að fara inná heimili viðkomanda og hitta jafnvel 

aðstandendur til að fara í ákveðna upplýsingaöflun í samvinnu við lögreglu. Þetta hefur því 

breyst til hins betra.  

 Ingólfur segir samstarf við lögreglu ganga mjög vel, en hann er sjálfur lögreglumaður 

og félagar hans sem hann vinnur með í lögreglunni á Fáskrúðsfiði eru 

björgunarsveitarmenn líka. Samstarf við Vegagerðina gengur aðeins verr og nefnir hann til 

dæmis merkingar á vegum. Þeir hafi reynt að vera í samstarfi við þá og benda þeim á 

ýmislegt sem er ábótavant. Það er sagt að vegurinn sé lokaður en það er ekki sagt hvert þú 

getur farið í staðinn. Þetta er illa merkt, björgunarsveitin búin að reyna að ræða við þá og 

koma með hugmyndir sem Vegagerð líst vel á, en lítið skeður. 

Ingólfur, Smári og Davíð Rúnar nefndu allir að þar sem þeir eru á litlum stöðum þá 

þekkjast allir mjög vel og því auðveldara að eiga samskipti við aðila sem þeir þurfa að eiga 

samstarf við. 

 



 

22 

 

Þegar kemur að samstarfi má sjá mikinn nokkurn mun á svörum þegar spurt er annars 

vegar um innan björgunarsveitarinnar og hins vegar við utanaðkomandi aðila. Samstarf 

innan björgunarsveita gangi mjög vel, allir vinna mjög vel saman þegar þarf á að halda þó 

það sé stundum rígur á milli sveita þá er það ekki alvarlegt. Þegar kemur að utanaðkomandi 

aðilum þá eru svörin ekki alveg jafn jákvæð. Þeir nefna þó að þegar á þarf að halda þá vinni 

allir vel saman og samstarf við lögreglu til dæmis gengur yfirleitt mjög vel fyrir sig. Það sé 

helst Vegagerðin sem gengur ekki jafn vel með, en hefur þó lagast mikið á síðustu árum.  

4.3 Upplýsingagjöf til ferðamanna 

Mikið hefur verið í umræðunni hvort ferðamenn séu nógu vel upplýstir um aðstæður hér á 

landi eða hvort þurfi að bæta það og því spurði höfundur viðmælendur næst að því hvernig 

þeir upplifðu upplýsingagjöf til ferðamanna. Þeir voru sammála um það að upplýsingargjöf 

til ferðamanna gangi vel, en mætti vera mikið betri samt sem áður og þar þurfa allir að 

vinna saman hvort sem það eru bílaleigurnar, gististaðirnir, bensínstöðvarnar eða bara hvar 

sem er. Það þarf að upplýsa ferðamenn um aðstæður, lokaða vegi eða annað slíkt, 

sérstaklega á landsbyggðinni að vetri til.  

 Jónas segist vera hlutdrægur þegar hann er spurður hvernig honum finnist 

upplýsingagjöf til ferðamanna ganga þar sem hann er líklega sá eini á Íslandi sem er í fullri 

vinnu við það sem tengist upplýsingagjöf og öryggismálum. Honum finnst upplýsingagjöf 

þurfa að vera betri en er klárlega á réttri leið: „Við erum með þennan Safe travel vef sem 

allir komu saman að og erum með þetta skjáupplýsingakerfi sem komnir eru núna um 30 

sjónvarspskjáir um allt land, sem er einstakt á heimsvísu.“  

Hann bendir einnig á að á meðan bláu skiltin sem sýna vindstyrk og vindhviður á 

Kjalarnesi og Hafnarfjalli til dæmis eru góð að þá eru þau eingöngu á íslensku og það eru 

þrisvar sinnum fleiri erlendir ferðamenn hér á landi en Íslendingar.  

Mikið var talað um að bílaleigurnar mega sumar standa sig betur. Ferðamennirnir fá 

bíla sem eru ekki endilega tilbúnir í akstur hér landi sérstaklega yfir vetrartímann.  Ingólfur 

talar einnig um að á Austfjörðunum væri mjög algengt að fólki sé bent á af bílaleigunum að 

halda sig við þjóðveg 1. En þjóðvegur 1 er lokaður á þessum slóðum í um 5 mánuði af 

árinu. Ferðamennirnir sjá svo skilti sem stendur að Breiðdalsheiði sé lokuð en þeir skilja 

ekki hvað stendur á skiltinu og halda áfram á þjóðvegi 1 eins og þeim var sagt að gera.  
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En ekki er hægt að kenna eingöngu bílaleigunum um heldur þurfa gististaðirnir að 

fræða sína gesti um stöðu mála í nágrenninu. Bendir Jónas á það að bílaleigur gera margar 

hverjar meira en flestir aðrir í því að upplýsa ferðamenn. Ekki endilega starfsmaðurinn í 

afgreiðslunni heldur er stýrisspjald frá þeim, komnir eru skjáir inná margar bílaleigur og 

fleira. Til dæmis nefnir hann að gististaðirnir megi ekki bara tala um allar náttúruperlurnar 

á svæðinu heldur verða þeir einnig að fræða ferðamennina um hvernig aðstæður eru á 

þessum stöðum, og þá hvort sem það er sumar eða vetur.  

Smári bendir á að í markaðsherferðunum Ísland allt árið og Inspired by Iceland þá 

gleymdist til dæmis að benda ferðafólkinu að vegurinn að Dettifossi er lokaður á veturna, 

en samt sem áður er mynd af Dettifoss á bæklingi sem kynnir landið.  

Það var augljóst á svörum viðmælenda minna að upplýsingagjöf til ferðamanna er að 

batna en það þarf að gera betur og mikilvægt er að allir vinni vel saman í því að fræða 

ferðamennina um veður og aðstæður á ferðamannastöðum á landinu.  

4.4 Samskipti við ferðamenn eftir að þeir fá 
aðstoð 

Höfundi lék forvitni á að vita hvort ferðamenn hafi samband við þá í björgunarsveitunum 

eftir á ef þeir hafa þurft aðstoð og spurði því viðmælendur hvort þeir hefðu orðið varir við 

það. Allir sögðu þeir að það kæmi fyrir. Kannski ekki mjög oft á ári en það koma alltaf 

einhverjar kveðjur eða bréf og aðrir þakka fyrir sig á staðnum þar sem þau eru orðin 

dauðhrædd að bíða eftir hjálp. 

Ég man eftir þremur tilfellum í vetur bara, þegar við komum þá bara hágrét fólk. 

Dóttir mín hefur stundum farið með mér og í eitt skiptið þá hljóp stelpan í fangið á 

henni, hún ætlaði bara ekki að losna við hana aftur. Hún var bara búin. Þegar fólk 

lendir í vandræðum, þá er það sko oftast að kvöldi til eða seinni partinn. Komið 

myrkur, kannski snjókoma. Bíllinn fer útaf, hallar aðeins og fólk veit ekkert hvort það 

er bara... að detta langt fram þú veist. Þannig fólk er stundum skelfingu lostið bara. 

Stundum fara fyrstu 5 eða 10 mínúturnar bara í það að spjalla við fólk og róa það 

niður. Það er alveg gríðarlega þakklátt, það er eins og við séum bara að bjarga lífi 

þeirra, að þeirra mati(Ingólfur) 

Smári er með svipað dæmi þegar hans sveit þurfti að sækja hóp af fólki uppá Víkurskarð 

helgina áður en viðtalið var tekið.   
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Það var brjálað veður og meiri hlutinn túristar. Það er svolítið nýtt fyrir okkur að 

hérna við séum með túrista. Þannig þetta er það sem koma skal. Við sækjum hópinn 

og komum þeim til byggða og skyldum bílana eftir og þau voru náttúrulega nær 

dauða en lífi af hræðslu sko, „middle of nowhere“ í brjáluðu veðri. Flestir sýna 

þakklæti.  

Davíð Rúnar bendir höfundi á að þetta sé staðbundið, það eru nokkrar 

björgunarsveitir á landinu þar sem er stöðugt að gera en aðrar sem er minna að gera eins og 

hans sveit hefur ekki verið það mikið í að bjarga ferðamönnum, sérstaklega yfir 

vetrartímann. 

Hörður Már bendir á að ekki eru allir sem geri sér grein fyrir því að 

björgunarsveitirnar eru að vinna í sjálfboðavinnu, heldur halda að þetta sé þjónusta sem hið 

opinbera er að veita.  

4.5 Um ábyrgð ferðamanna? 

Næst spurði höfundur viðmælendur hvort þeim finnist að það eigi að rukka ferðamenn um 

greiðslu þegar þarf að aðstoða þá eða skylda þá að vera með tryggingar, þá kannski 

sérstaklega þá sem eru að koma hingað í einhverjar ævintýraferðir. Allir viðmælendurnir 

voru mjög efins með að taka uppá því að rukka fyrir björgun nema ef um væri að ræða 

vitleysisgang í þeim sjálfum. Færu ekki eftir ábendingum, fara framhjá lokunarskiltum, 

jafnvel tveimur og svo framvegis. Björgunarsveitirnar á Breiðdalsvík og Egilsstöðum hafa 

tekið uppá því að rukka ferðamenn ef þeir fara framhjá lokunum og lenda svo í 

vandræðum. En bent var á að ef á að taka uppá að rukka þá gætu ferðamenn beðið of lengi 

með að kalla á eftir aðstoð því þeir vilja sleppa við að fá sekt og reynt að bjarga sér sjálfir. 

Við gefum okkur út á fyrir að sinna leitar- og björgunarstarfi þegar mannslíf eða 

verðmæti er í húfi og þegar einhver er fastur af því hann var með einhvern 

vitleysisgang þá er spurning hvort það eigi ekki að ganga á einhvern annan en okkur 

og hann sé bara rukkaður. (Hörður Már) 

Hörður Már sér samt ekki að það sé lausn að fara að rukka alla, heldur vill hann reyna að 

fækka þessum tilfellum eins og mögulegt er með upplýsingum og forvörnum.  

Jónas segir að það þurfi að byrja á því að ganga þannig frá innviðunum að það sé ekki bara 

eitt skilti við veginn sem stendur að það sé lokað og jafnvel bara á íslensku:  
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Við þurfum að setja slá þvert yfir veginn þannig að það sé alveg ljóst að þetta sé brot. 

En ekki bara eitthvað skilti sem segir lokað og svo er skafrenningur og myrkur eða 

jafnvel rigning og það sést ekkert á skiltið. Áður en við förum í sektarleiðir þarf að 

klára það mál. 

 

Viðmælendurnir voru flestir sammála um að það væri ekki óeðlilegt að þeir ferðamenn sem 

koma hingað yfir erfiðustu vetrarmánuðina og ætla í einhverjar ævintýraferðir uppá jökul 

til dæmis væri með tryggingar. Einnig myndu þeir skilja eftir nákvæmar ferðaáætlanir og 

jafnvel sýna fram á að þeir hefðu einhverja kunnáttu.  

Smári bendir þó á að honum finnst nú ekki að það eigi að athuga tryggingar þegar 

ferðamennirnir koma til landsins heldur eigi þetta bara að vera í umræðunni að þeim dettur 

ekki í hug að koma hingað í svona ferðir nema vera með sínar tryggingar í lagi.  

Mér finnst það ekki spurning að við nýtum það að fá þennan kostnað greiddan ef fólk 

hefur tryggt sig. Það er alveg ljóst að í þeirra heimalandi þá fæ ég ekkert fríkeypis, 

einhverja aðstoð. En þetta hefur verið hálfgert tabú að ræða, að björgunarsveitirnar 

megi ekki rukka fyrir þennan kostnað. Æ við gerum allt frítt, samfélagið borgar. Ég 

vil fara að taka þessa umræðu á hærra plan og hérna það er ekki spurning að við 

eigum að nýta þetta tryggingarfé og láta þessi erlendu tryggingarfélög borga fyrir 

áfallinn kostnað sem fólkið tryggði sig fyrir sannanlega. En þetta hefur eiginlega ekki 

mátt hífa uppá yfirborðið, en að sama skapi þá ætlum við líka að aðstoða fólk sem er 

ekki tryggt. En vil setja hvatann til þessa ferðafólks – tryggðu þig áður en þú kemur. 

Tryggðu þig því þetta er land tækifæranna og hér getur allt gerst og líka það að þú 

getur verið fastur í skafli uppá heiði.  

 

Davíð Rúnar vill sjá betri verklagsreglur og þeir hafa verið að reyna að knýja það 

fram hjá lögreglu og Vegagerð að loka til dæmis vegum fyrr en hefur verið gert og hafa 

þessir aðilar tekið við sér í þessum málum. Með því má fækka útköllum frá fólki sem er 

fast uppá heiði eða hálendinu. 

Þegar kemur að því hvort rukka eigi ferðamennina þá virðist það vera nokkuð 

viðkvæmt mál. Mikið hefur verið kallað eftir því að rukka eigi ferðamenn, sérstaklega þá 

sem koma hingað til lands í einhverjar ævintýraferðir á eigin vegum og þurfa svo á aðstoð 

að halda. Má það vera en eins og viðmælendur mínir bentu á þá er nauðsynlegt að halda 

áfram að bæta upplýsingaflæði til ferðamanna, reyna að ná til þeirra áður en þeir koma til 



 

26 

 

landsins og einnig hér á landi. Einnig þarf að bæta innviðina og merkja vegi nógu vel, þá 

sérstaklega ef þarf að loka vegum. Það á að vera það stórt upplýsingaskilti að það getur 

ekki farið framhjá ferðamönnum en það er ábótavant eins og staðan er í dag.  

4.6 Samstarf við Vegagerðina 

Í byrjun árs 2014 gerði Vegagerðin samning við þær einingar Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar sem eru staðsettar nálægt helstu farartálmum að vetrarlagi. Markmiðið með 

þessum samning var að koma á forvörnum og fólst hann í því að björgunarsveitir mönnuðu 

lokunarpósta við þær heiðar sem eiga það til að lokast vegna fannfergis, ofsaveðurs og 

mikillar hálku. Voru skilgreind tvö stig lokana, annars vegar þar sem björgunarsveitir væru 

á staðnum til að gefa vegfarendum upplýsingar um komandi veður og komið með 

ábendingar ef bílarnir væru illa búnir. Hins vegar var björgunarsveitum falið að loka 

heiðum þegar ljóst var að þær voru orðnar ófærar. Björgunarsveitirnar fá greitt fyrir þessi 

verk (Slysavarnafélagið Landsbjörg, 2015a).  

Síðasti vetur, 2014-2015, var gríðarlega erfiður og var mikið í umræðunni hversu oft 

loka þurfti vegum vegna óveðurs og hálku. Var hann einn sá versti sem Vegagerðin hefur 

lent í að vetrarlagi. Þurftu þeir að sinna mokstri eða hálkuvörnum upp á hvern einasta dag 

sem er óvenjulegt hjá þeim. 50 sinnum var fjallvegum í nágrenni við stór 

höfuðborgarsvæðisins auk Reykjanesbrautar lokað vegna veðurs sem er mikið meira en 

áður hefur verið. Er þar verið að tala um Hellisheiði, Þrengsli, Mosfellsheiði og 

Lyngdalsheiði auk Reykjanesbrautar. Má nefna að þar af var Hellisheiði lokuð 20-21 sinni 

sem er töluvert meira en árin á undan, eða 3-5 sinnum veturinn 2013-2014 og aðeins 1 

sinni veturinn 2012-2013 (Vegagerðin, 2015). Vert er þó að nefna að ástæðan er þó ekki 

aðeins vegna verra veðurs heldur tók Vegagerðin upp breytt verklag sem felst í því að loka 

vegum fyrr en áður og reyna með því að komast hjá því að vegfarendur lendi í vandræðum 

á heiðum og fljótlegra sé að opna þær aftur eftir lokanir (Vegagerðin, 2015).  

Höfundur spurði því viðmælendur sína hvort þeim finndist það að loka vegum eigi að 

vera í þeirra verkahring.  Þeir voru flestir sammála um það að líklega væri þetta ekki í 

þeirra verkhring. Hörður Már aftur á móti sagði að:  

...þetta væri bara samkomulag sem við gerum og hefur reynst ágætlega. Mér finnst 

heilmikil slysavörn í því að loka og vera til staðar. En það er náttúrulega líka rétt að 

skoða ef þetta er farið að sko vera það mikil vinna, yfir helstu vetrarmánuðina, að 
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menn séu farnir að vera þarna í marga daga í röð. Þá náttúrulega gengur þetta þvert 

gegn okkar hugmyndafræði og sjálfboðaliðastarfi. 

 

Smári var sammála Herði Má að þetta sé bara samningur sem var gerður við 

Vegagerðina þar sem Vegagerðin  er „ekki með kalla og kellingar útum allt“ og þeir hafi 

búnað og bíla til að sjá um þessa vinnu. Hann benti þó á að björgunarsveitin taki aldrei 

ákvörðun um þetta efni. Þeir ákveða ekki hvenær á að loka heiðum heldur er það 

Vegagerðin sem sendir þá björgunarsveitina af stað. Smári segir að umræðan eigi að snúast 

um hvenær á að vera lokað fyrir alla bíla og hvenær ekki: 

Íslendingar eru ekki alltaf sáttir við það að heiðinni skuli vera lokað, vegna þess að 

Vegagerðin segir sko að ef þeir auglýsa heiðina opna þá eigi allir bílar að komast 

yfir hana. Svo þegar það er orðið leiðindaveður eða þæfingsfærð þá auðvitað kemst 

þú ekkert á Yaris-num þínum en það getur vel verið að einhver komist á einhverjum 

alvöru jeppa. Þá finnst þessum jeppamanni eða konu fúlt að það sé búið að loka 

heiðinni með einhverju banni, þegar hann kemst alveg yfir. 

 

Jónas taldi þetta ekki vera hlutverk björgunarsveitarinnar en benti á að þetta væri 

bara ein fjáröflunarleið og þeir myndu líklega ekki gera þetta nema af því þeir fá greitt. 

Hann bendir á að: 

...þetta sé bara val og meira að segja að þá getum við sleppt þessu hverju sinni. Við 

getum sinnt þessu almennt en ákkúrat þennan dag á þessum tíma þá kemst enginn og 

það er bara ekkert að því. Björgunarsveitin gerir þetta eingöngu vegna þess að það 

vantar peninga til að setja í útköllin, það er bara þannig. Safna dósum og alls konar 

svoleiðis, þetta er bara svipað. Það er bara þannig. 

 

Ingólfur og Davíð Rúnar nefndu báðir að það væri eins og björgunarsveitirnar væru 

bara orðnar ódýrt vinnuafl fyrir ríkið. Oft er kallað björgunarsveitarmenn út í staðinn fyrir 

að kalla út lögreglumenn. Einnig hefur verið umræða um þetta innan lögreglunnar og nefnir 

Ingólfur dæmi um þegar eldgosið var í Holuhrauni:  

Björgunarsveitir tóku vakt vegna Holuhrauns. Í hvað 2-3 mánuði áður en þeir 

[lögreglan] taka við. Þeim var aldrei boðið, það var verið að borga okkur einhver 

laun lögreglumanna en þeim var ekki gefinn kostur á að fá aukavinnu við að sinna 

þessu. Þannig ég veit að... af hverju má ekki styrkja lögregluna og auka verkefni 

hennar eða Vegagerðarinnar frekar en að vera endalaust að kalla út fólk úr vinnu 
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sem fær ekkert, missir bara laun. Mér finnst sjálfsagt að aðstoða þegar þarf virkilega 

á því að halda, en mér finnst þetta farið að ganga svolítið langt.  

Davíð Rúnar nefnir annað dæmi þar sem björgunarsveitarmenn fara í hlutverk sem 

lögregla ætti líklega að fá: 

Þetta kom berlega í ljós, reyndar alveg óskylt, bruninn í Fákafeninu. Þegar 

björgunarsveitarmenn voru kallaðir til, alveg þónokkur slatti, til þess í raun og veru 

að aðstoða lögregluna á meðan sko lögreglumenn á frívakt voru ekki kallaðir til í 

eigin vinnu. Við getum farið og bjargað fólki en við verðum að gera greinarmun hvert 

er hlutverk lögreglu og hvert er hlutverk björgunarsveita. Það er mikill munur á því. 

Viðmælendur virtust almennt sammála um það að þetta ætti mögulega ekki að vera í 

verkahring björgunarsveitanna að sjá um að loka vegum og á slæmum vetri er orðið ansi 

oft sem björgunarsveitarmenn þurfa að stökkva frá vinnu og fjölskyldu til að loka vegum. 

Aftur á móti fá þeir greitt fyrir þetta og líta þeir því á þetta sem enn ein fjáröflunarleið sem 

þeir geta notað og ef þeir fengu ekki greitt fyrir þetta þá væru litlar líkur á því að þeir 

myndu samþykkja að sjá um þetta fyrir Vegagerðina. 

4.7 Áhrif á líf björgunarsveitamanna 

Viðmælendur mínir eru sammála um að þetta sé mikil vinna og fjölskylda 

björgunarsveitarmannsins og vinnuveitendur þurfa að vera mjög skilningsríkir. Í þeirra 

tilfellum þá tekur fjölskyldan þátt í þessu og skilja því hvernig þetta virkar. Einnig hafa þeir 

verið með góða vinnuveitendur.   

 Ingólfur hefur meira og minna verið sjálfstæður atvinnurekandi þannig hann hefur 

púslað sinni vinnu í samræmi við björgunarsveitarstarfið og segist vera búinn að „svína 

talsvert á minni vinnu í gegnum tíðina“.  

 Jónas segir það vera forréttindi að fá að vinna við áhugamálið, en þó hann vinni hjá 

Landsbjörgu kemst hann samt sem áður ekki í öll útköll. Stundum er bara vinna eins og hjá 

öðrum sem stoppar það.  

 Smári talar um að þar sem hann er í stórri sveit þá getur hann leyft sér að segjast ekki 

komast í ákveðið útkall ef hann er upptekinn. Þó segist hann flokka útköll niður, ef það er 

ekki lífshættulegt þá sé hægt að reyna að fá annan.  

En í Mývatnsveitinni svo ég nefni það sem dæmi aftur, þar sem er mesta álagið. Þar 

held ég að þanþolið sé komið alveg uppí mörk. Vegna þess að það koma stundum á 
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hverjum degi svona verkefni, þar sem þarf að slíta þig annað hvort úr fjölskyldulífinu 

eða vinnunni. Þetta hefur auðvitað alveg veruleg áhrif.“  

Smári nefnir einnig að hann myndi ekki vilja hafa marga björgunarsveitameðlimi í 

vinnu hjá sér. Það myndi færa álagið á hitt starfsfólkið.  

Davíð Rúnar tekur í sama streng og segir að ef björgunarsveitarmaðurinn er farin að 

vera marga daga í burtu í hverjum mánuði þá hlítur vinnuveitandinn að velta fyrir sér hvað 

hann getur fengið útúr þessum starfsmanni.  

 Augljóst er að það að vera í björgunarsveit hefur mikil áhrif á líf meðlima 

sveitarinnar. Útköll geta komið hvenær sem er, á öllum tímum sólarhrings alla daga ársins 

og getur því haft áhrif á bæði vinnutíma og fjölskyldulífið. Hefur þetta meiri áhrif á minni 

sveitirnar þar sem það er sama fólkið sem fer í útköllin en í stærri sveitunum er auðveldara 

að deila þessu betur niður. Hvar sem er á landinu er samt sem áður mikilvægt að hafa 

skilningsríka yfirmenn og fjölskyldu til að geta sinnt björgunarsveitarstarfinu. 

4.8 Hálendisvaktin 

Að lokum spurði ég þá Jónas og Hörð Má útí hálendisvaktina. Hvort útköllum hafi fækkað 

á hálendinu eftir að þeir byrjuðu með hálendisvaktina.  

Jónas og Hörður Már voru sammála um að hálendisvaktin hafi verið mjög jákvætt 

skref. Það að þeir séu alltaf á staðnum styttir viðbragðstíma verulega og hefur klárlega 

komið í veg fyrir alvarleg slys, jafnvel banaslys.  Að sama skapi nefna þeir báðir að í raun 

sé þetta í mörgum tilfellum misnotað, þeir hafi verið með of mikla þjónustulund og þurfi að 

skoða hvaða verkefni þeir eiga að sinna. Af því þeir eru á staðnum eru þeir kallaðir til að 

hjálpa fólki að skipta um dekk til dæmis, eða ef ferðamaður handleggsbrotnar þá er kallað í 

björgunarsveitina en annars hefði verið nóg að kalla til landvarðar eða leiðsögumanns.  En 

þetta verkefni hefur skilað góðu og þeir eru mikið í upplýsingagjöf til að gera ferðalög 

ferðalanga öruggari.  

 Hálendisvaktin er mjög vinsæl á meðal björgunarsveitamanna og eru alltaf mun færri 

sem komast að en vilja sérstaklega á ákveðin svæði sem eru vinsælli en önnur. Þetta er 

frábær leið fyrir björgunarsveitamenn til að kynnast landinu og eyða sumarfríinu sínu í 

þetta. Þeir læra á svæðin og svo sækist fólk í félagsskapinn.  
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5 Umræður 

 

Markmiðið með þessari rannsókn var að sjá hvernig björgunarsveitarmenn upplifa fjölgun 

ferðamanna og með því fjölgun verkefna í þeirra starfi. Fannst höfundi ýmislegt áhugavert 

koma fram í viðtölunum sem tekin voru við 5 björgunarsveitarmenn og er augljóst af þeirra 

orðum að ýmissa breytinga er þörf.  

 Byrjað var á að spyrja viðmælendur af hverju þeir gengu í björgunarsveit og hvort 

þeim finndist þeir hafa ávinning af því að vera í björgunarsveit. Félagsskapurinn og 

útiveran voru algengustu svörin við af hverju þeir gengu í björgunarsveit. Ekki kom á óvart 

að viðmælendur upplifa mikinn ávinning af því að vera í björgunarsveit. Þeir læra margt í 

starfinu og fá að ferðast um landið í góðum félagsskap.  

 Þegar spurt var um hvernig samstarfið gengur bæði innan björgunarsveitanna og við 

utanaðkomandi aðila voru viðmælendur nokkuð sammála. Björgunarsveitin er samheldinn 

hópur sem stendur saman þegar á þarf að halda þó það sé rígur öðru hvoru og menn ekki 

alltaf sammála. Samstarfið við utanaðkomandi aðila gengur líka ágætlega og hefur batnað 

mikið en oft má gera betur.  

 Upplýsingagjöf til ferðamanna er orðin betri en hún var en má klárlega vera betri og 

þar þurfa allir sem koma að ferðaþjónustu að vinna saman. Landsbjörg er að gera góða 

hluti með Safe Travel heimasíðunni þar sem þeir efla forvarnir með öllum þeim 

ferðaupplýsingum sem ferðamaðurinn kann að þurfa. Þar er einnig hægt að skilja eftir 

ferðaáætlanir og senda inn fyrirspurnir og hefur það virkað vel og fengið góð viðbrögð. 

Einnig hefur verið komið upp skjáupplýsingakerfi á hina ýmsu staði á landinu þar sem má 

sjá veður upplýsingar og færð á vegum meðal annars.  

 Gaman er að heyra að ferðamenn hafi samband við björgunarsveitina eftir að þeir 

hafa þurft aðstoð frá þeim. Þó það sé ekki stór hluti sem hefur samband þá eru alltaf 

einhverjir sem senda kort eða kveðjur fyrir utan það að fólk er mjög þakklát á staðnum. 

Upplifa þeir því mikið þakklæti frá ferðamönnum sem þeir þurfa að aðstoða.  Hörður Már 

kom með áhugaverðan punkt þegar hann sagði að margir geri sér ekki grein fyrir því að 

björgunarsveitarmenn eru í sjálfboðavinnu því þeir halda að þetta sé þjónusta frá hinu 

opinbera.  
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Mikið hefur verið í umræðunni hvernig á að taka á þessum auknu útköllum hjá 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörg. Ein leið sem hefur verið í umræðunni er hvort það eigi 

rukka ferðamenn. Viðmælendur draga fram rök á móti því að rukka fyrir björgunarþjónustu 

því þeir gefa sig út fyrir að vera ókeypis og halda þeir að mögulega bíði ferðamenn of lengi 

með að kalla á eftir hjálp til að reyna að komast hjá því að fá sekt. Hins vegar ef ferðamenn 

fara framhjá lokunum, hunsa ábendingar frá björgunarsveitarmönnum og halda ferð sinni 

áfram þegar það er búið að mæla gegn því þá er ekkert að því að þeir fái að borga eins og 

viðmælendur sögðu. Gott dæmi um þetta er frá síðasta vetri þegar þrír göngumenn fóru í 

ferð á Vatnajökul. Björgunarsveitarmenn þurftu að fara og bjarga einum þeirra þar sem 

hann var uppgefinn og treysti sér ekki lengra. Björgunarsveitarmenn hvöttu hina tvo til að 

fara til baka þar sem slæm veðurspá var. Þeir voru harðákveðnir í því að vera áfram og 

hunsuðu það sem björgunarsveitarmenn sögðu. Björgunarsveit hefur ekki vald eins og 

lögregla til að skipa ferðamönnum að koma með sér og þeir urðu því eftir. Örfáum dögum 

síðar lentu þeir í vandræðum og þurfti að senda björgunarsveit úr tveimur áttum í mjög 

vondu veðri að leita að þeim (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2015b). Sagt er að þeir hafi 

borgað útkallið þó höfundur heyrði frá einum viðmælenda að það hafi verið mjög lítill hluti 

af útkallinu sem þeir borguðu.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hversu mikil áhrif það að vera í björgunarsveit hefur 

á líf þeirra voru þeir sammála um að þetta hafi veruleg áhrif á þeirra líf bæði á góðan og 

slæman hátt. Útköll geta komið hvenær sem er, dag sem nótt yfir allt árið. Fjölskyldur og 

vinnuveitendur þurfa að vera mjög skilningsríkir og ekki víst að vinnuveitendur væru 

tilbúnir að vera með marga björgunarsveitarmeðlimi í vinnu hjá sér því ef þeir eru alltaf í 

burtu hljóta þeir að velta fyrir sér hvað þeir fá úr þeim starfsmanni. Staðsetningin á landinu 

og um leið stærðin á björgunarsveitinni hefur mikil áhrif líka þar sem meira álag er á sömu 

mönnunum í minni sveitunum. Í stærri sveitunum geta meðlimir komist hjá því að fara í 

einhver útköll.  

Þegar farið er í herferðir eins og Ísland allt árið til að reyna að fá ferðamenn til 

landsins yfir vetrarmánuði þá verður að passa að allir innviðir séu til staðar. Hefur það 

verið ábótavant. Mikilvægt er að allir vinni saman að því að öll upplýsingagjöf og annað sé 

gott svo ferðamenn hafi greiðan aðgang að upplýsingum og komi sér því síður í hættur. 

Samvinna lögreglu, Vegagerðar og nú björgunarsveitanna, eftir að þeir gerðu samkomulag 

við Vegagerðina um lokun vega, þarf að vera betri yfir vetrartímann og þarf að vinna að því 
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að loka fjallvegum fyrr svo útköllum eftir aðstoð björgunarsveita fækki. Þarf að vera slá 

yfir veginn eða eitthvað annað sem fer ekki framhjá bílstjórum, hvort sem það eru íslenskir 

eða erlendir ferðamenn.  

Ferðamönnum sem vilja fara í einhvers konar ævintýraferðir hefur fjölgað. 

Áhættustjórnun í ævintýraferðum liggur yfirleitt hjá ferðaþjónustuaðilum og er því 

mikilvægt að hafa öll tilskilin leyfi og hafa starfsmenn sem eru vel þjálfaðir og vita hvar 

hætturnar leynast og hvernig á að bregðast við þeim. Gengur það yfirleitt vel í ferðum sem 

skipulagðar eru af ferðaþjónustaðilum sem vita hvað þeir eru að gera. En ekki eru allir sem 

vilja nota ferðaskrifstofur til að skipuleggja svoleiðis ferðir heldur fara margir á eigin 

vegum. Hér á landi eru margar ferðaskrifstofur sem bjóða uppá hinar ýmsu ævintýraferðir. 

Má þar til dæmis nefna Arctic Adventure, Mountaineers of Iceland og Extreme Iceland og 

eru þær að bjóða uppá flúðasiglingar, jeppaferðir, jöklagöngur, klettaklifur, snjósleðaferðir 

og margt fleira. Þó það séu margar ferðaskrifstofur sem bjóða uppá ævintýraferðir þá eru 

alltaf einhverjir sem vilja skipuleggja sína ferð sjálfir og erfitt er að halda utan um þá og 

stjórna þeim. Einungis er hægt að reyna að upplýsa þá eins vel og hægt er um aðstæður hér 

á landi, hvernig veðrið getur breyst á skömmum tíma og hvetja þau til að skilja eftir 

ferðaáætlanir.  

Rannsókn höfundar skoðaði hvernig björgunarsveitarmenn upplifa þessa gríðarlegu 

aukningu á ferðamönnum hér á landi og hvaða áhrif þessi fjölgun hefur á starf 

björgunarsveita. Eftir að hafa rætt við björgunarsveitarmenn er ljóst að þessi aukning 

ferðamanna hefur mikil áhrif á björgunarsveitirnar og finna meðlimir björgunarsveitanna 

mikið fyrir því. Fjölgun ferðamanna til Íslands þýðir fleiri verkefni fyrir björgunarsveitirnar 

og það er ýmislegt sem má betur fara til að reyna að koma í veg fyrir að ferðamenn lendi í 

vandræðum hér á landi. Upplýsingagjöf til ferðamanna hefur batnað mikið á síðustu árum 

með tilkomu til dæmis Safe Travel heimasíðunnar og skjáupplýsingakerfis víða um landið. 

Enn er þó hægt að bæta upplýsingagjöf og mikilvægt er að allir sem koma að ferðaþjónustu 

vinni þar saman, til að bæta megi öryggi ferðamanna á meðan þeir eru hér á landi. 

Mikilvægt er að bæta upplýsingagjöf og innviðina í landinu áður en hægt er að skoða aðra 

kosti eins og hvort eigi að rukka ferðamenn þegar þeir lenda í vandræðum. Það eiga alltaf 

eftir að koma ferðamenn hingað til lands á eigin vegum sem erfitt er að stjórna en með því 

að bæta upplýsingagjöf og innviði er mögulega hægt að fækka slysum og óhöppum sem 

ferðamenn lenda í hér á landi og þar með fækka útköllum hjá björgunarsveitum landsins.  
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6 Lokaorð 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig eru 

björgunarsveitamenn að upplifa þessa gríðarlegu aukningu á ferðamönnum hér á landi og 

hvaða áhrif hefur þessi fjölgun ferðamanna á björgunarsveitir – þeirra starf og upplifun.  

Augljóst er að björgunarsveitir landsins vinna verðugt og nauðsynlegt starf. Þeir 

björgunarsveitarmenn sem tóku þátt í rannsókninni voru einhuga um mikilvægi 

björgunarstarfins. Töldu þeir sig hafa mikinn ávinning af því að vera í björgunarsveit þó 

þetta sé oft á tíðum tímafrekt starf og hefur því áhrif á fjölskyldulíf og atvinnu.  

Margt hefur verið bætt á síðustu árum og má þar kannski sérstaklega nefna Safe 

Travel heimasíðuna þar sem markmiðið er að bæta upplýsingagjöf til ferðamanna og hvetja 

þá til að fara varlega hér á landi og skilja eftir ferðaáætlanir séu þeir að fara í ferðalög hér. 

Einnig hafa þeir sett upp upplýsingaskjái á ýmsa staði um allt land þar sem hægt er að sjá 

færð á vegum og veðurspá. 

Ævintýraferðir eru vinsælar á Íslandi og eru mörg fyrirtæki sem bjóða uppá hinar 

ýmsu ævintýraferðir. Þar er starfsfólk með í för sem nauðsynlegt er að séu vel þjálfað og 

vita hvar hætturnar leynast og geta haldið ferðamönnum frá þeim stöðum.  Stærra 

vandamál er að ná til þeirra sem koma hingað á eigin vegum og leggja upp í ferðir sjálfir 

jafnvel án þess að hafa þekkingu og reynslu í slíkum ferðum. Erfitt er að stjórna þeim 

ferðamönnum og því er mikilvægt að bæta upplýsingagjöf til ferðamanna bæði með því að 

reyna að ná til þeirra áður en þeir koma til landsins en einnig hér á landi, þar sem hótel, 

bílaleigur, upplýsingamiðstöðvar og aðrir sem koma að ferðaþjónustu vinna saman.  

Reynisfjara hefur mikið verið í umræðunni síðustu mánuði hér á landi og má segja að 

hún sé mögulega gott dæmi um svæði þar sem erfitt er að stjórna ferðamönnum. Banaslys 

varð þar í febrúar 2016 og eftir það voru fleiri skilti sett upp sem áttu að vara ferðamenn 

við  hættulegum öldum sem geta komið þar. Virðast þessi skilti fara framhjá mörgum 

ferðamönnum þar sem enn eru ferðamenn að lenda í vandræðum þar. Má þar nefna að 

höfundur þessa ritgerðar var stödd í Reynisfjöru nokkrum vikum eftir banaslysið í febrúar 

2016 og sá þar 4 ungar konur fá yfir sig öldu sem náði þeim hátt yfir mitti og brá þeim 

augljóslega en það varð samt ekki til þess að allir færðu sig hærra í fjörunni. 



 

34 

 

Áfram er spáð fjölgun ferðamanna hingað til lands auk þess sem Íslendingar eru að 

ferðast meira um sitt eigið land og því er augljóst að það má bæta ýmislegt til að koma í 

veg fyrir slys hjá ferðamönnum og fækka útköllum hjá björgunarsveitum landsins.  Verður 

spennandi að sjá hvernig þróunin verður á næstu árum hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg 

og starfi þeirra með áframhaldandi fjölgun ferðamanna.  
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Fylgiskjal A 

Spurningar fyrir viðtöl 

Fá leyfi til að taka upp. 

Byrja upptöku. 

 

Bakgrunnspurningar – Staðsetning, fjöldi ára í björgunarsveit og hlutverk.  

 

1. Hvað hefur þú verið lengi í björgunarsveit? 

2. Af hverju valdir þú að ganga í björgunarsveit? 

    - Finnst þér þú hafa ávinning af því að vera í björgunarsveit? 

3. Hvernig er samstarfið innan björgunarsveitameðlima? 

4. Hvaða samstarf á björgunarsveitin við aðra aðila – getur þú nefnt samstarfsaðila? 

5. Hvað finnst þér um upplýsingagjöf til ferðamanna?  

i. Þyrfti hún að vera betri? (Hvernig þá?) 

6. Hafa ferðamenn samband við ykkur eftir á (til að þakka fyrir sig til dæmis)? 

7. Finnst þér að ferðamenn eigi að vera rukkaðir þegar þarf að kalla út björgunarsveit 

þegar þeir eru í vanda.  

   - Hvað með ef þeir fara ekki eftir leiðbeiningum. Fara á staði sem er búið að segja    

      að séu hættulegir/vont veður í aðsigi. Eða hunsa lokanir á vegum/fara framhjá 

8. Finnst þér að björgunarsveitin eig að sjá um að loka vegum eða á það að vera í 

umsjón lögreglunnar? 

9. Hvernig hefur þátttaka þín í björgunarsveit áhrif á líf þitt, 

 

Auka spurning fyrir Jónas og Hörð 

Hvernig hefur Hálendisvaktin reynst ykkur – hefur útköllum fækkað 

 

 


