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Abstract 

Tourism in Iceland is growing every year and the main attraction is the country’s 

nature.  Following this growth, the strain on the country’s biggest attractions like Gullfoss 

waterfall and the Geysir hot spring area, is becoming problematic.  Natural resources are 

delicate and it is really important that we treat them well when they are used to service the 

tourism industry. In this study I will examine the attraction Hengifoss waterfall in terms of 

it’s resources, and find out how it should be developed as a sustainable destination.  I will 

analyse the available data and use information obtained during a field trip to the waterfall 

and compare to the carrying capacity concepts and Butlers circle about development of 

destinations.  

In the discussions, suggestions will be made for improvements and thoughts put forth 

about which direction the destination is headed for. Whether it is the right path and how to 

react and take action if the conclusions suggest the opposite.  A conclusion will be made 

based on the concepts of sustainability and resource management which indicate that the 

destination is not just the waterfall itself, but consista of its surroundings, the chasm and 

the footpath. Together these aspects form a great attraction.  To protect the natural 

resources of the destination, its development should be focused towards providing a quality 

experience rather than trying to accommodate mass tourism.  

 

Keywords: Destination, carrying capacity, sustainable development, sustainable tourism 

and resourch management.  

  

 

  



 

 

Útdráttur 

Fjölgun ferðamanna til landsins eykst með hverju ári og þar er það náttúran sem heillar hvað 

mest.  Af þessu leiðir að ágangur ferðamanna á vinsælustu stöðum landsins svo sem Gullfoss  

og Geysi er mikill. Þar sem náttúruauðlindir eru viðkvæmar skiptir miklu máli hvernig 

umgengni og nýting á þeim er háttað í þjónustu við ferðamenn. Í þessari ritgerð verður 

áfangastaðurinn Hengifoss greindur út frá auðlindum hans og skoðað hvernig þróun hans 

sem sjálfbærs áfangastaðar ætti að vera.  Unnin er greinin út frá fyrirliggjandi gögnum og 

vettvangsferð og  áfangastaðurinn metinn út frá þolmarka hugtökum og líftímakúrfu Butlers 

um þróun áfangastaða.   

Í umræðum verða settar fram tillögur að úrbótum og vangaveltur varðandi það á hvaða leið 

þróun áfangastaðarins er og hvort hún sé á réttri leið.  Einnig bent á hvaða leiðir eru til að 

bregðast við því ástandi sem niðurstöður leiða í ljós. Lögð fram niðurstaða út frá 

hugmyndafræði sjálfbærni og auðlindastjórnunar sem gefur til kynna að auðlindin Hengifoss 

er ekki bara fossin heldur samanstendur einnig af umhverfinu  og myndar þannig áfangastað 

sem hefur mikið aðdráttarafl. Til verndunar náttúruauðlindarinnar ætti þróun hans sem 

sjálfbær áfangastaður að vera í átt að virði frekar en magni.  

Lykilhugtök: Áfangastaður, þolmörk, sjálfbær þróun, sjálfbær ferðaþjónusta, 

auðlindstjórnun. 
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1 Inngangur 

Náttúra Íslands er og verður líklega áfram helsta ástæða ferðalaga til Íslands og margt við 

hana sem laðar að og fossar eru þar eitt fyrirbæri sem heillar margan ferðalanginn.  Hengifoss 

í Fljótsdal er þar enginn undantekning og spilar stórt hlutverk í ferðaþjónustu á Austurlandi 

sem einn af fjölsóttustu ferðamannastöðum svæðisins.  Hann er annar hæsti foss  Íslands og 

merkilegur fyrir margar hluta sakir, umvafinn einstöku umhverfi og fallegri náttúru.  Slíkar 

náttúruauðlindir skipta miklu sem aðdráttarafl fyrir svæðið og landið í heild og skiptir miklu 

máli hvernig umgengni um slík svæði og nýting á þeim til þjónustu við ferðamenn er háttað. 

Náttúruauðlindir eru viðkvæmar og huga þarf að þeim þar sem  ágangur ferðamanna á Íslandi 

er að verða sífellt meiri í takt við árlega fjölgun ferðamanna. Í dag er fjöldi gesta hingað til 

lands orðin um 1,3 milljón manna samkvæmt talningu Ferðamálastofu (2016).  Svo vernda 

megi auðlindir og aðdráttaröfl landsins líkt og svæði á borð við Hengifoss er mikilvægt að 

huga að umhverfismálum, þolmörkum, hafa sjálfbærni að leiðarljósi ásamt því að ástunda 

ábyrga auðlindastjórnun.  

Ég hef búið á Austurlandi síðan árið 2003 og starfað mest við að leiðbeina ferðamönnum um 

Austurland á einn eða annan hátt.  Ég starfa í dag á ferðaskrifstofu við að selja ferðir og 

þjónustu á Austurlandi og er Hengifoss einn af þeim stöðum sem koma reglulega inn í 

leiðarlýsingar og meðal annars fyrir farþega skemmtiferðaskipa.  Ég hef haft mikinn áhuga 

á uppbyggingu ferðaþjónustu á Austurlandi og Íslandi og setið ófáar ráðstefnur varðandi 

ferðaþjónustu og tengd málefni.  Á undanförnum árum hef ég lært um uppbyggingu 

áfangastaða, áhrif þolmarkarannsókna, sjálfbærni ásamt mýmörgu öðru, en hef rekið mig á 

að það sem helst virðist vanta uppá í ferðaþjónustu í dag sé að hugað sé að stefnumálum og 

skipulagningu af meiri þunga.  Ferðaþjónustan er að glíma við ákveðin vandamál  tengdum 

því að fjöldi ferðamanna er orðin mikill á hánnatíma á vinsælum stöðum eins og við Gullfoss 

og staðirnir þar af leiðandi farnir að láta á sjá og komnir að ákveðnum þolmörkum sem þyrfti 

að huga að (Umhverfisstofnun, e.d.).  Eftir að hafa fylgst með því sem er að gerast á 

fjölmennustu stöðunum og orðræðu sem er í gangi í dag varðandi mismunandi hættur og 

vandamál í sumar- og vetrarferðamennsku, vaknaði hugmyndin mín upp hvort ekki væri 
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hægt að nýta þau dæmi sem fyrir eru sem víti til varnaðar og byggja upp áfangastaðinn 

Hengifoss til framtíðar með skýrri stefnu og sjálfbærni að leiðarljósi. Ekki sér fyrir endann 

á straumi ferðamanna til Íslands og ljóst að áfangastaðir eins og Gullfoss með þeim 

takmörkuðu innviðum sem þar hefur verið komið upp anna varla þeim fjölda sem heimsækir 

hann allt árið. Slíkt getur á endanum komið niður á upplifun ferðamanna og auðlindinni 

sjálfri ef horft er út frá sjálfbærni hugtakinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014, 6).  Því velti ég 

fyrir mér hvort Hengifoss sé Gullfoss Austurlands, hvort við viljum að hann verði það, 

hafandi hugföst þau áhrif sem fylgja slíku aðdráttarafli með tilliti til aukningar í 

ferðamannafjölda og þeim vandamálum og áskorunum sem því fylgja árið um kring. Er hægt 

að byggja upp í sátt við umhverfið og samfélagið, heilsársáfangastað sem við gætum verið 

stolt af og drægi að ferðamenn án þess að ganga á auðlindir staðarins.  Ég mun í eigindlegri 

rannsókn skoða það út frá því hvort sjálfbær uppbygging og ábyrg auðlindastjórnun til 

framtíðar sé það sem til þarf með því að fara yfir fyrirliggjandi gögn, taka viðtöl og bera 

saman við fræðin.   

Rannsóknarspurninginn er: Hver er auðlindin Hengifoss og hver er æskileg þróun hennar 

sem sjálfbærs áfangastaðar?   

 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar:  

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA gráðu í ferðamálafræðum við Háskólann á Hólum. Það 

er  sett upp á nokkuð hefðbundinn  hátt þar sem í byrjun er fræðilegur kafli þar sem farið er 

yfir helstu þætti er tengjast viðfangsefninu. Á eftir því kemur lýsing á áfangastaðnum, 

Hengifossi, umhverfi, jarðfræði, sögu og deiliskipulagi svæðisins.  Eftir lýsingu á 

rannsóknaraðferð eru dregnar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar, umræða út frá 

niðurstöðum og lokaorð þar sem dregið er saman það helsta sem kemur fram í rannsókninni.   
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2 Yfirlit þekkingar:  

2.1 Ferðaþjónusta á Íslandi  

Ferðaþjónusta á Íslandi í dag er í örum vexti og hefur fjölgun ferðamanna á síðustu árum 

ítrekað farið fram úr spám og árið 2014 fór fjöldi ferðamanna að nálgast milljón þegar 

fjöldinn náði 969 þúsund en árið 2015 varð sögulegt þegar fjöldi ferðamanna fór svo að 

lokum yfir eina milljón og vel það eða upp í 1,3 milljónir ferðamanna samkvæmt talingu á 

ferðamönnum sem koma í gegnum Keflavík (Ferðamálastofa, 2016). Spár um frekari fjölgun 

næstu ára gera ráð fyrir áframhaldandi fjölgun og samkvæmt greiningu Íslandsbanka er gert 

ráð fyrir 29% aukningu árið 2016 og að ferðamenn sem koma til landsins um 

Keflavíkurflugvöll verði 1,6 milljón það ár. Í sömu skýrslu er reiknað út að ferðamenn sem 

hlutfall af íbúum landsins sé með því hæsta í heiminum en þrátt fyrir það er hlutfall 

ferðamanna miðað við landrými nokkuð lágt miðað við það sem gerist annars staðar í 

heiminum.  Nóg pláss ætti að vera fyrir ferðamennina ef við næðum að dreifa þeim um landið 

þar sem Íslandbanki hefur reiknað út frá þeirra spám um fjölda ferðamanna að það séu um 

16 ferðamenn á hvern ferkílómetra (Íslandsbanki, 2016).    

Í Ferðaþjónustuúttekt Greiningardeildar Arion banka (2015) er spáð að tveimur milljónum 

ferðamanna verið náð árið 2018, spurning hvort þessar spár muni standast eða fjöldi 

ferðamanna muni eins og síðustu ár fara fram úr spám þar sem síðustu ár hefur fjölgun 

ferðamanna ítrekað verið vanspáð og til dæmis var sá fjöldi ferðamanna sem náðist árið 2015 

spáð af Boston Conculting Group að yrði náð árið 2025 eða spurning hvort við séum komin 

að einhverjum mörkum og að þessi hraða fölgun sé minnkandi (Arionbanki, 2015).   

Þeir ferðamenn sem hvað mest sækja Ísland heim í gegnum Keflavík eru Bretar og 

Bandaríkjamenn en þeir eru lang fjölmennastir eða um þriðjungur allra ferðamanna og þar á 

eftir koma ferðamenn frá Þýsklalandi, Frakklandi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Kanada, 

Hollandi og Kína.   Stærsti hluti þeirra ferðamanna sem koma í gegnum Seyðisfjörð til 

landsins með ferju eru Þjóðverjar (Ferðamálastofa, 2014).   

Það sem er og hefur í gegnum árin verið megin aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar er 

náttúra landsins.  Samkvæmt skoðunarkönnun sem gerð var meðal ferðamanna hjá 

Ferðamálastofu (2014) þá hefur náttúran mikil áhrif á að Ísland varð fyrir valinu eða um 
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80% nefna hana sem megin ástæðu fyrir heimsókn sinni og einnig var hún það sem var 

minnistæðast við ferðalagið.  Í könnuninni kemur einnig fram að það sem heillaði mest við 

náttúruna var fegurð hennar, sérstaða, eldfjöll, jöklar, jarðhiti, að hún er óspillt síðan voru  

fossar nefndir og á eftir þeim dýra- og náttúrulíf.   

Þessi einstaka náttúra sem laðar að og heillar er mis aðgengileg og ekki allir sammála hvort 

uppbygging á og við helstu ferðamannastaði landsins hafi náð að byggjast upp í takt við 

þessa fjölgun sem hefur átt sér stað og eða þá hvernig henni og stýringu ferðamanna ætti að 

vera háttað.  Fjármunum hefur verið veitt í uppbyggingu á ferðamannastöðum í gegnum 

uppbyggingarsjóði og fleira. Þótt við séum með mikið landrými fyrir ferðamenn eru lang 

vinsælustu ferðamannastaðir landsins  á litlu afmörkuðu svæði eða suðvestur horni landsins, 

Gullfoss og Þingvellir. Þetta eru þeir staðir sem laðar að sér mikinn fjölda ferðamanna og 

áætlað að um 70% ferðamanna sem heimsækja Ísland heimsæki svæðið samkvæmt 

upplýsingum frá Umhverfisstofnun (e.d).  Bláa Lónið er þar efst á lista en þangað fara um 

80% þeirra ferðamanna sem  heimsækja landið okkar samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu 

(2015).  Eru þessir áfangastaðir stórir þættir af auðlind landsins sem áfangastaðar og 

aðdráttarafli landsins í heild og ber að huga að verndun þeirra fyrir ágangi ferðamanna.  

Sífellt fleiri ferðamenn koma til landsins allt árið og aukning ferðamanna sem heimsækja 

landið yfir veturinn sífellt að verða fleiri og stærra hlutfall af heildarfjölda ferðamanna sem 

koma til landsins.  Samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu (2015) er hlutfallið milli sumar- og 

vetrarferðamennsku alltaf að minnka og ferðamenn dreifast meira yfir allt árið og stærsti 

hluti þeirra ferðamanna sem koma yfir veturinn eru Bretar (Ferðamálastofa, 2016).   Í kjölfar 

á þessari fjölgun yfir vetrartímanna hefur orðræðan um ferðamál á Íslandi orðið nokkuð 

neikvæð og margar fréttir varðandi ferðamenn sem lenda í ógöngum í íslenskri náttúru og 

íslensku vetrarveðri og má þar nefna dæmi við Gullfoss, Reynisfjöru og þjóðvegi landsins 

aðstæður tengdra veðri og náttúruöflum. Yfirskriftir eins og  

 „Ferðamenn beinbrotna við Gullfoss“ (RÚV, 3. mars 2016).  

 „Veðurbarðir ferðamenn hittu veturinn í Reynisfjöru“  (Mbl.is, 30. janúar 2016). 

 „Fastir á Ísjaka í Jökulsárlóni“ (Mbl.is, 18. febrúar 2016).   

 „Ferðafólki att á klakann við Gullfoss“ (Vísir, 11. mars 2016). 

 „Farþegar strand vegna vorhrets“ (RÚV, 2016 28. apríl 2016).  
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eru tíðar í fjölmiðlum á Íslandi.  Þessar yfirskriftir eru lýsandi fyrir ástandið sem blasir við 

okkur þegar erlendum ferðamönnum yfir vetrartímann fjölgar og aðbúnaði eða upplýsingum 

á þeim stöðum sem þeir heimsækja ábótavant og ætla má að staðirnir séu ekki  nægilega vel 

búnir eða ferðamenn virða ekki þær hættur sem eru til staðar.  

2.2 Áfangastaðir  

Í ferðaþjónustu eru það áfangastaðirnir sem skipta hvað mestu máli þar sem það eru þeir sem 

eru skilgreindir og markaðssetttir til að laða að ferðamenn.  Hugtakið áfangastaður er þó í 

raun nokkuð flókið þar sem til eru margar skilgreiningar og hugtakið er nokkuð víðtækt og 

merking þess þar af leiðandi ekki alltaf nógu skýr og afgerandi.  Áfangastaður getur verið af 

ýmsum stærðum og gerðum, um getur verið að ræða ákveðinn stað, svæði eða ferðaþjónustu, 

markað út frá stærð svæðis innan ákveðins lands, verið sveitafélag, ríki, álfa eða skiptist upp 

eftir öðrum stjórnfræðilegum þáttum eins og sýslur og annað þess háttar. Áfangastaður getur 

einnig verið vara sem er markaðssett eða ferðamannastaður.  Hugtakið gæti einnig átt við 

skilgreint svæði til að dvelja á áður en ferðamaðurinn heldur áfram för sinni á næsta stað 

(Page, 2009,19). 

Til að skilja hugtök og að hægt sé að rannsaka þau er mikilvægt að ákvarða hvað er 

áfangastaður og þá er ýmislegt sem ber að skoða sem getur haft áhrif á það hver 

skilgreiningin er og þá gott að skilja hvað myndar áfangastaði.  Myndun áfangstaða er  ekki 

einsleit og margt sem spilar þar inn í, ekki bara stærð hans eða landfræðileg staða eins og 

áður segir heldur er áfangastaður breyta í sífelldri þróun og myndun og fer eftir því með 

hvaða augum horft er á áfangastaðinn hverju sinni hvernig hann lítur út og hvernig fólk 

upplifir áfangastað og hver það er sem er að horfa (Edward Hákon Huijbens o.fl,  2013, 22-

24).    

Það má skipta gerð áfangastaða í tvennt líkt og Holloway leggur til (2002,7-8) það er annars 

vegar áfangastaðir sem eru náttúrulegir eða áfangastaðir sem eru tilbúnir.   Í flestum tilvikum 

er um að ræða staði sem eru að einhverju leiti tilbúnir hvað varðar aðgengi að þeim og 

lágmarksþjónustu.  Í fæstum tilvikum er um að ræða algjörlega náttúrulegan stað án alls 

manngerðs. 
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2.2.1 Hin þrjú A áfangastaðar 

Áfangastaðir eru almennt séð ólíkir og hver með sitt sérkenni en samkvæmt Holloway (2002, 

7) þá þurfa þeir að byggja á gæðum þriggja frumskilyrða sem hann telur nauðsynleg  til að 

þeir geti náð til sín ferðamönnum, byggst upp og þróast sem áfangastaður.  Kallar hann þessi 

frumskilyrði  A-in þrjú þ.e.:  

 Aðdráttarafl áfangastaða (e. attractions) 

Ákveðið aðdráttarafl þarf að vera til staðar sem  gefur auga leið að skiptir miklu 

máli og stjórnar því að einhverju leiti hversu vinsæll áfangastaðurinn verður eða 

getur orðið, því meira aðdráttarafl sem staðurinn hefur því fleiri laðar hann að og 

auðveldara er að markaðssetja hann (Holloway, 2002, 10).   

 Aðstaða á áfangastöðum (e. amenities) 

Það er ekki nóg að hafa stað sem býr yfir aðdráttarafli og laðar að það þarf að vera 

einhverskonar aðstaða og hún  skiptir líka miklu máli fyrir þróun staðarins og þar 

eru þættir sem snúa að því að komast að áfangastaðnum líkt og samgöngur, en 

einnig þjónusta í nær umhverfinu eins og gisting, veitingar og fleira (Holloway, 

2002, 11).  

 Aðgengi að og um áfangastaði (e. access). 

Að síðustu svo aðgengi að áfangastaðnum sjálfum en það þarf að vera í lagi svo að 

hægt sé að komast að staðnum án mikilla vandræða.  Lítill hluti ferðamanna ferðast 

til framandi staða þar sem aðgengi er af skornum skammti og eftir því sem aðstaðan 

er betri að áfangastaðnum því fleiri heimsækja hann.  Aðstaða og aðgengi þarf að 

vera til staðar en getur haft áhrif á hvernig staðurinn þróast. Því ef aðgengi er of 

gott og auðvelt að nálgast áfangastaðinn þá hefur það oft í för með sér að ásókn 

eykst mikið og hugsanlegt að ágangur ferðamanna verði of mikill.  Þetta getur 

skilað sér í neikvæðri  upplifun ferðamanna sem heimsækja staðinn (Holloway, 

2002,12).  Page (2009, 76) er á sama  máli og telur einn af þeim mikilvægustu 

þáttum sem skipta máli fyrir vel heppnaðan áfangastað er aðgengi að honum og 

hvernig gengur að byggja það upp hvort sem um er að ræða samgöngur að 

staðnum, göngustíga, þjónustu á stígum eða aðra þjónustu sem gerir aðgengi að 

honum gott. 
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2.2.2 Þróun og uppbygging áfangastaða 

Það mætti spyrja sig af hverju verða áfangastaðir vinsælir, hvað er það sem laðar ferðamenn 

að ákveðnum stöðum frekar en öðrum.  Sumir áfangastaðir myndast af eftirspurn þar sem 

fréttist af honum í gegnum markaðsstarf og munnmæli sem leiðir til þess að sífellt fleiri vilja 

heimsækja hann og sjá.  Það er svo samspil framboðs og eftirspurnar sem stýrir því hversu 

margir heimsækja staðinn og mikilvægt að þetta haldist í hendur og stjórnun sé á því hversu 

margir heimsækja staðinn og hversu marga þolir staðurinn áður en hann lætur á sjá.  Stjórnun 

og skipulag er það sem þarf í þróun til framtíðar en þá er mikilvægt að skilja hvernig 

áfangastaðir mótast og þróast til að geta haft stjórn á aðstæðum og skilja samspil milli þeirra 

þátta sem áfangastaðurinn er byggður upp af.  

 

 Mynd 1- Skipulagsþættir ferðamannastaða  (Mynd: Edward H. Huijbens, e.d).  

Þekkja þarf tengslin innbyrðis á milli þeirra þátta sem staðurinn byggist upp af og er það 

grundvöllur fyrir skipulag og framkvæmdir á staðnum.  Samkvæmt líkani Inskeeper   á mynd 

nr. 1 er listað upp myndrænt þeir þættir sem taldir eru skipta máli þegar kemur að skipulagi 

í ferðaþjónustu og lögð áhersla á mikilvægi þess að hafa góðan ramma utan um aðstæður 

sem grundvöll fyrir skipulaginu.  Miðjan í rammanum er það sem ferðaþjónusta byggir á þe. 

umhverfið bæði náttúran og samfélagið sem er staðsett í miðju hringsins og það sem 

ferðaþjónusta almennt snýst um.  Náttúran og samfélagið eru því kjarni skipulagsins og þarf 

að vinna út frá þeim þegar er hugað að öðrum þáttum líkansins (Edward H. Huijbens, e.d., 

64-65).  
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Ysti hringurinn eru svo innlendir og alþjóðlegir markhópar ferðafólks sem nýta sér 

þjónustuna sem er í hringnum fyrir innan, á leið sinni að innsta kjarnanum náttúrunni og 

samfélaginu eins og sjá má á mynd nr. 1.  Heimamenn  nýta sér sömu þætti afþreyingunnar 

og ferðamenn og nýta sér aðstöðuna sem er til staðar og aðra þætti í leið að kjarnanum.  

Þannig skarast að mörgu leiti notkun á þessum þáttum og ekki skýr lína þar á milli að öllu 

leiti hvaða þjónusta er fyrir heimamenn og hvað er fyrir ferðamenn.  Því þarf að huga að því 

þegar skoðað er þjónustuframboð og innviðir áfangastaða að það þarf að greina þá út frá 

þörfum, væntingum og upplifun bæði gesta og íbúa svæðisins (Inskeep, 1991, 38-40).    

Framboðið á áfangastöðunum skiptir einnig máli og talar Anna Dóra Sæþórsdóttir (2009, 5) 

í skýrslu sinni um þolmörk að mikilvægt sé að skoða hversu mörgum getur svæðið tekið við, 

en það er  samfélagið á staðnum sem ákvarðar framboð áfangastaðarins og hvaða einkenni 

eða adráttarafl er sett fram til að laða að og skapa eftirspurn.  Þetta er í takt við það sem 

Butler (1997, 8) heldur fram að aðal markmið áfangastaða ætti að vera einmitt það að gera 

áfangastaði hæfa til að mæta þeim fjölda sem sækir hann og jafnvel grípa til þess að takmarka 

umferð um hann. Því er það  nú bara þannig að þróun ferðaþjónustu er ekki alltaf bara jákvæð 

hún getur líka haft neikvæð áhrif á efnahaginn. Þá hvernig hún hefur verið skipulögð, en 

mikilvægt er að stefnur um ferðamál falli að samfélögunum eins og áður segir og sé hugsað 

til lengri tíma en ekki sem skammtímagróði.   

Það hvernig fólk upplifir áfangastaði er misjafnt og hefur  bakgrunnur og væntingar 

ferðamanna þar mikið að segja.  Ferðamenn hafa misjafnar  skoðanir á því hvernig aðstaða  

og uppbygging ætti að vera til staðar og það sem skiptir miklu máli fyrir einn hóp ferðamanna 

skiptir minna máli fyrir annan.  Það á ekki eitt við alla því það sem einum hóp finnst 

spennandi finnst öðrum hugsanlega ómerkilegt.  Fyrir ákveðinn hóp er það aðstaða á 

staðnum, skilti, salerni og fleira sem þarf að vera til staðar meðan þessir hlutir skipta ekki 

eins miklu máli fyrir aðra.   Munur getur verið á til dæmis á ferðatilhögun stórra hópa á ferð 

um landið þar sem væntingar um ákveðna þjónustu verða að vera til staðar á hverjum stað, 

aðgengi fyrir rútu, salerni og jafnvel veitingasala.  Meðan viðhorf og væntingar 

bakpokaferðamanns um landið er aðrar og ólíkar og kröfur þess markhóps mun minni en 

ofangreinds hóps.   Þannig getur það aðdráttarafl sem náttúruskoðunarstaðir hafa verið 

breytilegt eftir því um hvaða ferðamann ræðir (Buhalis, 2000).  
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2.3 Auðlindastjórnun 

Til að skilgreina hvað eru auðlindir í ferðaþjónustu og hvað ekki þá er mikilvægt að byrja á 

því að skilja orðið auðlind (e.resource). Á íslensku er orðið fremur gagnsætt og 

auðskiljanlegt þar sem auður merkir uppspretta einhvers og táknar að hægt sé að gera sér 

auð úr einhverju eða að hægt  sé að nota auðinn áfram til arðbærrar framleiðslu eða starfsemi.  

Auðlindir eru aðeins verðmætar í efnahagslegum skilningi ef að það er eftirspurn eftir þeim 

og framboðið á þeim takmarkað.  Auðlindin er nýtt til að skapa vöru eða þjónustu fyrir 

ákveðna kaupendur sem þurfa að vera til staðar.  Það getur þurft að fjármagna til að geta nýtt 

auðinn og sá sem fjármagnar og nýtir afurðina fer væntanlega ekki í þá framkvæmd nema 

að sjá hag í nýtingu á auðlindinni.  Auðlindir eru mismunandi í augum fólks og þótt ákveðið 

fyrirbæri sé auðlind fyrir ákveðin hóp er það ekki endilega auðlind fyrir annan og því  nokkuð 

huglægt og í raun matsatriði hvers og eins hvað er auðlind.  Því er ekki hægt að festa hendur 

á hvað er auðind þar sem hún er ekki í föstu formi og einnig fylgir hún ekki endilega tímanum 

þannig og virði hennar gæti breyst með tímanum og eftir aðstæðum (Þorsteinn Vilhjálmsson, 

2013).  

Miller og Spoolman (2013,10) skilgreina enska orðið auðlind (e. resource) þannig að ef horft 

er á það út frá mannhverfu viðhorfi er það  eitthvað úr umhverfinu sem við notum til að mæta 

þörfum okkar og vilja og frekar þá í skilgreiningunni uppruni efnis sem til er og hægt að 

nýta.   Í ferðaþjónustu horfum við hvað mest til náttúru auðlinda (e. natural resources) sem 

framleiða efni og orku í náttúrunni sem eru okkur manninum mikilvægt.  Náttúran getur 

bæði verið uppspretta þeirra hráefna og orku sem þarf til framleiðslunnar og fær einnig það 

hlutverk að  taka við þeim úrgangi sem framleiðslunni fylgir. Í raun má segja að allir þættir 

náttúrunar geti talist til náttúruuaðlinda.  Mikilvægt er að átta sig á og greina auðlindir út frá 

því hvort hægt sé að nýta þær áfram eða hvort gengið sé á birgðir þeirra með nýtingu á þeim 

einhvern hátt svo sem umgengni um hana eða neyslu eða notkun á henni og horfa á áhrifin 

til lengri tíma ef sjálfbærni er það sem stefnt er að.  Til að ganga ekki á náttúruauðlindir er 

gott að vita mörkin á þeim og hvenær er hættuástand eða þolmörkum náð með því að hafa 

stefnu eða stjórna notkun auðlindanna (Miller og Spoolman, 2013, 8).   

Í kjölfar breyttra lífshátta og tækni hafa kröfur efnahagsstarfseminnar til náttúrunnar stöðugt 

verið að breytast og hvernig við nýtum náttúruauðlindir í dag.  Í ferðaþjónustu má segja að 

náttúruauðlindir séu beinn þáttur í neyslu á auðlindinni og með auknum fjölda ferðamanna 
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verður að huga að því að margar náttúruauðlindir sem áður virtust ótakmarkaðar hafa hver 

af annarri orðið að takmörkuðum auðlindum en um leið og það gerist kemur upp sú hætta að 

frjáls aðgangur leiði til ofnýtingar og sóunar.  Gæti þurft að grípa til þess að takmarka aðgang 

að auðlindum til að ganga ekki of á þær og þegar takmarkanir eru komnar á verður það til 

þess að auðlindirnar fá markaðsverð. Nútímalífshættir með neyslu, þróun ásamt sexföldum 

mannfjölda á síðustu tveimur öldum hefur orðið til þess að aukin framleiðsla hefur gengið 

verulega á auðlindir jarðar.   Það er ekki til einfalt svar við því hvernig bregðast skal við 

slíkri þróun  þótt almennt séð ríki samkomulag um að tryggja verði vernd og hagkvæma 

nýtingu náttúruauðlinda.  Það samkomulag er hugsað bæði fyrir okkur sem lifum í dag og 

fyrir komandi kynslóðri svo þær fái að njóta þeirra auðlinda sem við höfum í dag.  Í 

hagkvæmri nýtingu felst yfirleitt verndun og sjálfbær nýting auðlindanna 

(Forsætisráðuneytið, 2000).  

2.3.1 Markmið auðlindastjórnunar 

Markmið með náttúruauðlindastjórnun er að viðhalda og vernda getu vistkerfa til að viðhalda 

heilbrigði auðlinda.  Til að slíku sé stjórnað farsællega þarf að taka meðvitaðar ákvarðanir 

og gera rannsóknir á náttúrlegum, hagfræðilegum og félagslegum þáttum sem geta haft áhrif 

á þróunina.  Í gegnum tíðina hefur megin fókus auðlindastjórnunar verið á náttúruþáttinn.  

Þannig að auðlindastjórnun hefur af stóru leiti verið rannsökuð út frá náttúrulegum 

sjónarmiðum sem leiðir til kosta og galla. Einn helsti gallinn er að mannlega víddin hefur til 

dæmis ekki verið tekin með í reikninginn í náttúruauðlindastjórnun.  Þrátt fyrir að vitað sé 

að það er mannlegi þátturinn sem hefur mestu neikvæðu áhrifin á umhverfi og auðlindirnar.  

Fræðimenn hafa oft nefnt að það að ná ekki með markvissum hætti að tengja saman 

mannlega og náttúrlega þáttinn í náttúruaðlindastjórnun hefur hamlað þeim í að ná nægilega 

vel fram þeim áhrifum sem til staðar eru.  Rannsóknaraðferðarfræði og upplýsingar frá 

fjölbreyttum sjónarmiðum félagsvísindageina geta haft mikilvæga tengingu í 

náttúruauðlindastjórnunarmál.  Rannsóknir í félagsvísindum geta meðal annars gefið okkur 

mikilvægar greiningar á stærri félagslegum-, menningarlegum-, pólitískum- og 

efnahagslegum þáttum og svo í rannsóknum í minni kvarða rannsóknir á einstaklingum og 

viðhorfi hópa, gildi og hegðun einstaklinga (Robinson,  Genskow, Shaw og Shepard, 2012, 

998).  
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2.3.2 Leiðir til auðlindastjórnunar 

Í ferðaþjónustu er það oftast umhverfið, náttúran eða staðsetningin sem skapar einkenni 

auðlinda og með því að auka fjölda ferðamanna að þeim eykur það álagið á svæðið og við 

það geta komið upp ýmis vandamál og mikilvægt að geta stjórnað þessu álagi. Hvernig við 

stjórnum er svo spurning og víða hafa yfirvöld stígið inn til að koma fram með reglugerðir 

sem settar eru á ferðaþjónustuna og ferðaþjónustu fyrirtæki þar sem reynt er að hafa áhrif á 

umhverfisleg áhrif ferðaþjónustu með eignarréttarskipan eða leiðréttandi gjöldum og 

umbótum.  Með því að yfirvöld setji á kvaðir varðandi stjórnun auðlinda getur það leitt til 

þess að byggja þurfi upp ákveðna innviði til verndunar og hefur það skapað áhyggur meðal 

ferðaþjónustunnar vegna þess kostnaðar sem til verður og spurningar vakna um það hver 

ætti að greiða fyrir þann kostnað (Twan og  Bennet, 2003, 214).   

Náttúruauðlindir eru eins og hefur komið fram margvíslegar en til þess að skilja betur 

hlutverk náttúru í myndum áfangastaða skiptir Gunn (2002, 60) upp auðlindum náttúrulegra 

áfangastaða í fimm flokka, sem má sjá hér á mynd nr. 2.    

 
Tafla 1 - Auðlindir náttúrulegra áfangastaða. (Gunn, 2002: 60) 

Vatn Landslag Gróður Náttúru- og 

dýralíf 

Veðurfar/loftslag 

M.a. áfangastaðir 

tengdir sjó og 

ferskvatni, hafnir, 

fljótasiglingar, 

köfun 

vatnsskemmtigarðar.  

M.a. hálendis- og 

vetraráfangastaðir, 

fjallganga og 

fjallaklifur, ís og 

jöklaklifur, 

jarðmyndir, 

landslagsbreytingar, 

jarðvegseyðing 

M.a. 

þjóðgarðar, 

tjaldsvæði, 

plöntusvæði, 

laufskrúð, 

kjörlendi 

náttúrulífs 

M.a. náttúru- og 

gestastofur, 

veiðar, sérstök 

veiðisvæði, 

skoðun villtra 

dýra, 

ljósmyndasvæði 

M.a. sólarstendur, 

sumar- og 

vetrartengd 

afþreying, svæði 

sem tengd eru 

sérstakri upplifun 

sem byggist ma.a. á 

hitastigi og úrkomu 

 

Segja má að auðlindir Hengifoss sé að sækja í nokkra af þessum flokkum þótt sjá augljósasti 

hljóti að vera vatn þar sem um er að ræða foss.  En einnig er það  landslagið í kring sem 

spilar stóran þátt í auðlindinni umgjörðin við fossinn, gilið, jarðfræðin, jarðmyndun, 

fornleifar svæðisins sem eru merilegar og fleira mætti telja til en ljóst að þótt að um ræði 

foss mætti segja að Hengifoss falli að mestu í tvo flokka af fimm, vatn og landslag sem eru 

meginþættir auðlindarinnar Hengifoss.  

Gunn (2002, 20) nefnir einnig mikilvægi markmiðsins um sjálfbæra nýtingu auðlinda í öllu 

skipulagi og þróun ferðþjónustu.  Það hlýtur að vera það sem horfa þarf á sem aðferð ef nýta 
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á auðlindir til lengri tíma og mikilvægt sjónarmið í uppbyggingu áfangastaða í ferðaþjónustu 

þar sem auðlindir eru nýttar sem aðdráttarafl.  

Vegna þess að umhverfi og oftast náttúran er það sem skapar aðdráttaraflið fyrir ferðamenn 

og er lífsviðurværi ferðaþjónustunnar, hefur ferðaþjónustan skilning á því hversu mikilvægt 

er að vernda umhverfið fyrir hugsanlegum skemmdum af völdum ferðamanna. Í 

samkeppnisumhverfi ferðaþjónustunnar bæði innannlands og í samkeppni við aðra 

áfangastaði erlendis þá getur að mati Twan og Bennet (2003, 214) yfirburðarástand í 

umhverfismálum skapað mikið forskot.  Þar af leiðandi ætti það að vera hvetjandi fyrir 

ferðaþjónustuaðila að huga að umhverfismálum og vernda umhverfið sem fyrirtækið þeirra 

byggir sinn viðskiptagrunn á.   

2.4 Sjálfbærni 

2.4.1 Sjálfbær þróun 

Þegar hugsa á ferðaþjónustu til framtíðar og ná árangri með þróun hennar er sjálfbærni og 

sjálfbær þróun mikilvægt sjónarmið.  Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna, sem kennd er við Gro 

Halem Brundtland er skilgreiningin á sjálfbærri þróun útskýrð á þann hátt að  “þróun sem 

mætir þörfum fortíðar án þess að skaða möguleika til framtíðar” teljist sjálfbær þróun 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1987).  Finnski fræðimaðurinn Jarkko Saarinen (2006) telur hana eitt 

sterkasta innlegg til náttúruverndar og náttúruvitundar okkar tíma.  Sjálfbær þróun byggist á 

þremur megin þáttum þar sem horft er til efnahags, umhverfis og samfélagsins.  Oft er horft 

til þess að umhverfislegi þátturinn sé sá sterkasti af þessum þremur og horft helst til hans ef 

rætt er um sjálfbæra þróun þótt að efnahagslegi þátturinn sé það sem drífur á breytingar en 

má segja að mikilvægast sé að allir þessi þrír þættir spili vel saman og ef hægt er tala um 

einhvers konar jafnvægi milli þeirra er þróun í sjálfbærni náð (Edward Hákon Huijbens o.fl,  

2013,12).  

2.4.2 Sjálfbær ferðaþjónusta:  

Sjálfbær ferðamennska (e. sustainable tourism) er hugtak sem hefur verið til umræðu hjá 

fræðimönnum og umræður um hvernig skilgreiningu á því skal háttað til að eiga við 

ferðaþjónustu og hvort sjálfbær ferðaþjónusta sé í raun til. Einnig hefur sjálfbær 

ferðaþjónusta verið gagnrýnd fyrir að skorta heiðarleika og sé ekki unnið af heilum hug af 
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sjálfbærni í ferðaþjónustu heldur sé hún nýtt til markaðssetningar eingöngu en sjónarmiði 

hennar ekki fylgt eftir og þannig ekki samkvæm sjálfri sér (George ofl., 2009,187).    

Þegar talað er um sjálfbærni í ferðaþjónustu er markmiðið að ná jafnvægi milli umhverfis, 

efnahags og samfélagslegra þátta en ferðaþjónusta hefur mikil áhrif á umhverfið og 

samélögin þar sem hún þróast.  Ekki hefur gengið nógu vel að ná fram sjálfbærni í 

ferðaþjónustu á Íslandi þótt í heildina séu aðilar meðvitaðri um mikilvægi hennar og árið 

2008 fékk hún fyrst lögformlega viðurkenningu þegar sett var fram reglugerð um 

Vatnajökulsþjóðgarð og í 4 grein segir:  

 „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 fagurfræðliegum þörfum er 

fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, nausynlegum vistfræðilegum ferlum, 

líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum lífsskilyrðum“ (Edward Hákon Huijbens o.fl,  

2013, 12).  

Var þetta mikilvægt stökk í átt að frekari þróun sjálfbærni í ferðaþjónustu en öll  

framtíðarþróun í ferðaþjónustunni þarf að verða á sjálfbærum nótum og verður að breyta 

áherslunum í átt að virði frekar en að stefna að meira magni ferðamanna til að ná jöfnum 

vexti.  Ísland og íslensk náttúra er einstök og getur skapað landinu tækifæri til að verða 

öðrum fyrirmynd í sjálfbærnihugsun en þá þarf að nýta þá þekkingu sem nú þegar er til 

staðar, tæki og tól, vottanir viðmið og verkáætlanir (Íslandsstofa, 2013). 

Sjálfbærni hugsun í ferðaþjónustu hefur sennilega aldrei verið eins mikilvægt sjónarmið og 

núna þegar ferðamenn til landsins eru orðnir rúmlega fjórum sinnum fleiri en íbúar landsins 

(Ferðmálastofa, 2106) og víða eru ferðamannastaðir komnir að þolmörkum og hnignun á 

þeim yfirvofandi ef ekkert verður að gert.  Áfangastaður þar sem ekki er unnið með 

framtíðarstefnu í huga mun að lokum hnigna meðan staðir sem haldið er við og stefna til 

staðar um að byggjast upp í sátt við umhverfi, menningu og náttúruna munu lifa lengur.  

Alþjóðaferðamálasamtökin (e. World Tourism Organisation, UNWTO) settu fram 

skilgreiningu á sjálfbærri ferðaþjónustu árið 2004 þar sem komið var inn á umhverfisþátt 

hennar með áherslu á að nýta náttúruauðlindir á sem bestan og hagkvæmastan hátt en 

jafnframt ná að viðhalda nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum og aðstoða eins og hægt er 
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við verndun nátttúrarfs- og líffræðilegrar fjölbreytni. Það þurfi að virða félags- og 

menningarleg gildi samfélaga í þeim samfélögum þar sem ferðaþjónusta þróast og vernda 

menningararfinn og vinna í sátt við samfélögin og stuðla að góðu sambandi milli þess og 

ferðaþjónustunnar (Edward Hákon Huijbens o.fl,  2013,13). 

Ef neikvæðra áhrifa gætir þarf að skoða hvað þarf til að svæði nái sjálfbærni á ný og þarf að 

byrja á að finna út mörk ásættanlegra breytinga (Edward Hákon Huijbens o.fl,  2013,161).  

Sjálfbær ferðaþjónusta er ekki ferli sem endar heldur þarfnast stanslausar skoðunar og 

fylgjast þarf vel með áhrifum hennar og mæla til að halda ánægju stigi ferðamanna háu og 

tryggja jákvæða upplifun ferðamanna, vekja þá til umhugsunar um sjálfbær mál og kynna 

fyrir þeim hvernig sjálfbær ferðaþjónusta virkar (George ofl. 2009, 178).    

2.5 Þolmörk  

2.5.1 Þolmörk áfangastaða 

Þar sem markmiðið er að byggja upp þróun ferðaþjónustu með áherslu á sjálfbærni er 

lykilatriði að virða þolmörk staðarins og ekki fara yfir þolmörk ferðamennsku (Butler, 1980, 

7).   Í tengslum við hugtakið þolmörk ferðamennsku er miðað við að þau séu sá fjöldi gesta 

sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta á náttúrulegt umhverfi, 

upplifun ferðamanna og/eða viðhorf heimamanna (Martin og Uysal, 1990).    

Þolmörk hafa verið skoðuð og rannsökuð í fjölda ára og ýmsir fræðimenn komið fram með 

kenningar varðandi þau og þar sem það hefur verið notað í nokkurn tíma hafa skilgreiningar 

og aðferðir til að rannsaka þau breyst og þróast með tímanum.  Einn sá fyrsti sem kom fram 

með hugmyndir um hugtakið þolmörk (e.carrying capacity) var líffræðingurinn Lowell 

Sumner og samkvæmt honum þá hefðu náttúruverndarsvæði á einhverjum tímapunkti 

ákveðin þolmörk gagnvart því hversu margir geta heimsótt ferðamannastaðinn og að jafnvel 

þyrfti að takmarka aðgang til að vernda náttúruna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, 3).  

Lengi vel og fram á sjötta áratuginn var mat manna að ef fjöldi ferðamanna heimsóttu 

áfangastaði var það dæmi um velgengni og ekki hugsað um þær afleiðingar sem fjöldi 

ferðmanna hefði á staðinn.  Síðar fóru menn að gera sér grein fyrir því að of mikill fjöldi eða 

mikill ágangur á ákveðna staði leiddi til neikvæðra áhrifa á umhverfið og fóru menn að skoða 

þessi áhrif og rannsaka þau.  En þrátt fyrir þróun í rannsóknum og greiningum á hugtakinu 
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er misjafnt hvernig skilgreiningar á hugtakinu eru lagðar fram og rannsakaðar (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003, 2-3). 

Huga þarf vel að þolmörkunum ef svæði, áfangastaðir og ferðamannastaðir eiga að byggjast 

upp til framtíðar og gera sér grein fyrir hvar áfangastaðurinn er staddur á hverjum tíma.  

Richard Butler setti fram líkan yfir lífshlaup áfangastaða þar sem ferillinn er rakinn í 

áföngum frá því að vera óuppgötvaður og spennandi áfangastaður og ferlin fram að hnignun, 

þaðan sem aðeins verður ráðist í endurnýjun eða áfangastaðurinn hættir að þjóna sínum 

tilgangi (Butler, 1980, 7).  Líkan Butlers miðar út frá því að ferðamannastaðir gangi í gegnum 

nokkur stig á lífsferli sínum og fer á milli stiga eftir því hver þróunin á áfangastaðnum er 

hverju sinni og hver fjölgun og ágangur ferðamanna er hverju sinni.  Butler (1980:7) talar 

um að áfangastaðir og/eða ferðamannastaðir eigi bara ákveðin líftíma ef ekki er staðið vel 

að þróun staðanna og þeim ekki sinnt miðað við álag sem þeir verða fyrir hverju sinni og 

setti hann fram líkan til útskýringar.  

2.5.2 Líkan Butlers  

 

 
Mynd 2 - Líkan Butlers (1980, 7) um lífshlaup vöru eða áfangastaða 

Líkanið skiptist í nokkur þrep eins og sjá má á mynd nr. 2 og sem breytast eftir fjölda 

ferðamanna og tíma sem líður. Í fyrstu er um að ræða upphaf áfangastaða þar sem þeir eru 

lítið þekktir í upphafi og fáir sem sækja þá og lítil eða engin aðstaða fyrir ferðamenn.  

Heimamenn eru jákvæðir, áhugsamir, vingjarnlegir forvitnir og taka vel á móti 
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ferðamönnum. Á þessu stigi er að finna ferðamenn sem eru ævintýragjarnir og eru að 

uppgvötva áfangastaðinn og því sem hann býr yfir hvort sem um er að ræða aðdráttaraflið 

sem menningin og samfélagið hefur eða náttúrúlegt adráttararfl.  Á þessu fyrsta stigi eru 

innviðir af skornum skammti og eða einfaldir og einföld ferðaþjónustu þar sem ferðamenn 

eru fáir.  Fyrir ákveðinn hóp ferðamanna er þetta mikilvægt aðdráttarafl að staðurinn sé 

einmitt svona.  Vinsældir áfangastaðarinns aukast og kallar á aukna uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar á svæðinu og byggja verður gistirými, veitingastaði og afþreying aukin 

auk þess sem aðgengi að svæðinu og samgöngur eru bættar.  Við það að bæta þessum þáttum 

við eykst straumur og álag á svæðið, umhverfið og ásýnd þessi breytist og getur haft áhrif á 

safmfélag þess.  Á þessu stigi eru líka annars konar ferðamenn sem  heimsækja staðinn.   

Síðan talar hann um þróunarstigið (e. involvement) þar sem enn gætir lítilla áhrifa 

ferðamanna og sú þjónusta sem er í boði fyrir þá er ásættanleg.  Á þessu stigi eru heimamenn 

farnir að taka þátt í þróun svæðisins í að byggja upp aðgengi og innviði fyrir staðinn og þar 

af leiðir að ferðamannafjöldinn eykst, breytingar verða á umhverfi og gæti jafnvel farið að 

láta á sjá og hugsanlega farið að bera á óánægju heimamanna.  Hér á þróunarstiginu er fjöldi 

ferðamanna og heimamanna nokkurn veginn jafn.  Samfara því verður samsetning þeirra 

gesta sem heimsækja staðinn önnur:  Ævintýragjarnir einstaklingar sem sóttu í hið „óspillta“, 

leita uppi nýja áfangastaði og fjöldaferðamennska tekur við á „gamla“ staðnum (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2014, 6).  

En þegar komið er á eflingarstigið (e. consolidation) þá erum við að tala um að 

áfangastaðurinn er orðinn vinsæll meðal ferðamanna og hefur breyst mikið frá upphaflegu 

myndinni.  Hér eru heimamenn orðnir þreyttir og jafnvel pirraðir gagnvart ferðamönnum.  

Aukning ferðamanna heldur samt áfram jafnt og þétt en ekki eins hratt og áður.  Þegar 

áfangastaðurinn hefur náð hámarki talar hann um stöðnungarstigið (e.stagnation)  og fjöldi 

ferðamanna og þolmörkum staðarins hefur verið náð eða farið yfir þau mörk hvað staðurinn 

þolir út frá náttúru eða samfélagi heimamanna.  Þarna er líklegt að ímynd áfangastaðarins 

hafi skaðast og hann ekki jafn vinsæll og áður.  Þá tekur við hnignunarstig (e.decline) þar 

sem staðurinn býr ekki lengur við það aðdráttarfl sem hann hafði í upphafi og þarna fer 

ferðamönnum að fækka til lengri tíma.  Þarna verða yfirvöld að grípa inn í og taka stjórnina 

á svæðinu, byggja hann upp sem áfangastað ef áframhaldandi hringnun á ekki að verða og 

til að komast á endurnýjunarstigið (e.rejuvination) (Butler, 1980, 7-8).  
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2.5.3 Þolmörk ferðamennsku  

Greiningar á þolmörkum ferðaþjónustu (e.tourism carrying capacity) hefur verið skilgreind 

sem fjöldi sem svæði eða áfangastaður getur tekið á móti án þess að náttúran eða umhverfi 

verði fyrir óásættanlegum og óafturkræfum breytingum og að fjöldi ferðamanna skerði ekki 

upplifun annara ferðamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014, 6).   

Þótt þetta hljómi nokkuð einfalt svona er ekki svo einfalt að vita hvenær við náum þessum 

mörkum þar sem hugtakið þolmörk er mjög huglægt og ekki augljóst hvenær  þeim mörkum 

er náð og svo er spurning hvernig það er metið, hver metur það og hvenær eru breytingar á 

áfangastöðum orðnar óásættanlegar eða óafturkræfar.  Það fer mikið eftir því hver það er 

sem metur mörkin, hvernig horft er á það hvenær þeim er náð, er það landeigandi, 

ferðamaðurinn sjálfur, yfirvöld eða aðrir sem skipta máli hvernig það er metið eða mælt.  Ef 

hugtak sem er huglægt er notað til að mæla áhrif er nokkuð ljóst að ekki verða allir sáttir 

með það mat hvenær er breytingin orðin óásættanleg og getur því verið erfitt að komast að 

niðurstöðu sem allir eru sáttir með (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014, 5-6).  

Einnig þarf að gera sér grein fyrir út frá hvaða viðhorfi þolmörkin eru skoðuð, ef við notum 

viðhorf ferðamanna þá er ekki nóg að sjá hvort þeir séu ánægðir með heimsóknina eða ekki 

og hvort að þeirra mati fjöldi ferðamanna sé innan marka því ef við skoðum mynd Butlers 

(1980, 7) þá með aukinni þróun og bættum aðstæðum á ferðamannastaðnum eykst fjöldi 

ferðamanna og ákveðnum hópi ferðamanna líkar þá ekki lengur staðurinn og hætta að koma 

þangað en annar markhópur kemur í staðinn sem hefur önnur og hærri þolmörk.  Þannig að 

ef þetta væri sjónarhornið yrði farið yfir þolmörk á mörgum stöðum en samsetning 

ferðamanna sem staðinn sækja myndi breytast.  Þessi staðir gætu ekki lengur staðið undir 

því að vera sjálfbærir.   

Einnig er oft ekki alveg hægt að sjá áhrif ferðamennsku á staðina þar sem með aukinni 

uppbyggingu er oft hægt að draga úr þeim áhrifum sem ágangur ferðamanna hefur á staðinn 

og með fjárfestingum í uppbyggingu á innviðum er hægt að draga úr áhrifunum.  En aftur á 

móti koma inn óafturkræf áhrif á umhverfið og ásýndin breytist og inn kemur manngert 

umhverfi og náttúrulegt yfirbragð getur minnkað og þannig breytist áfangastaðurinn og fer 

að höfða til annara ferðamanna líkt og líkan Butlers segir til um  (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2014, 6).    
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Mikilvægt er fyrir staði að vera með stefnu um það hvernig þróun ferðaþjónustu  skal vera 

háttað, hvers konar ferðamönnum er svæðið ætlað og hvaða upplifun er því ætlað að veita.  

Markmiðin þurfa að vera skýr, svo að það liggi fyrir hvað sé mikilvægt að varðveita, hvaða 

upplifun er verið að bjóða uppá og hver er markhópurinn svo hægt sé að horfa á þolmörkin 

út frá honum  Ákvarðanir þurfa hins vegar að byggja á staðreyndum, en þar kemur að framlag 

rannsakenda sem hafa það hlutverk að afla upplýsinga og staðreynda sem ákvarðanirnar 

þurfa að byggja á.  Sé þetta haft að leiðarljósi getur hugmyndin um þolmörk ferðamennsku 

stuðlað að sjálfbærri þróun greinarinnar.  Stundum er þó eina leiðin til að koma í veg fyrir 

hnignun áfangastaða að takmarka fjölda gesta (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014, 6).    

Í skýrslu Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2014, 19) þar sem hún er að fjalla um 

þolmarkarannsóknir á nokkrum stöðum á Suður- og Vesturlandi bendir hún á að samkvæmt 

erlendum rannsóknum getur ánægja ferðamanna minnkað eftir því sem fjöldi ferðamanna 

eykst og vitnar þá til hugtaksins þolmörk ferðaþjónustu (e. tourism carrying capacity).  Í 

rannsókn hennar kom fram að sömu sögu er að segja hér á landi að á þeim stöðum þar sem 

fjöldi ferðamanna er mikill eins og við Jökulsárlón og Geysir mælast neikvæð viðhorf.  Þótt 

þolmörk náttúrunnar séu það sem er mest í umræðunni og sýnilegast eru þeir þættir er snúa 

að upplifun ferðamanna, kallað félagsleg þolmörk það sem hefur verið mest rannsakað á 

Íslandi og þá sérstaklega á hálendinu.   

2.5.4 Áhættusvæði 

Þar sem ferðamönnum sem koma til Íslands fjölgar ört og uppbygging innviða er ekki í takt 

við þá þróun erum við að sjá dæmi um svæði á Íslandi þar sem neikvæðum áhrifa þolmarka 

gætir umhverfislega.  Gullfoss á Suðurlandi er til dæmis svæði sem er á svokölluðum 

appelsínugulum lista Umhverfisstofnunar sem eru svæði sem eru talin undir töluverðu álagi 

og nauðsynlegt að fylgjast með skemmdum á umhverfinu og bregðast við á viðeigandi hátt. 

Um tíma eða árið 2010 var ástandið það slæmt að fossinn var komin á rauðan lista yfir svæði 

sem eru í sérstakri hættu og þörf á tafarlausum viðbrögðum (Umhverfisstofnun, á.á).  

Gullfoss var friðlýstur árið 1979 skv. 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd, svæðið telst 

einstakt vegna náttúrufegurðar og lífríkis.  Þær ógnir sem steðja að við Gullfoss eru 

samkvæmt skilgreiningu frá Umhverfisstofnun margar en svæðið líður fyrir mikið álag af 

völdum ferðamannastraums og hefur mikið látið á sjá og nokkur mannvirki orðin þreytt.  

Gróðurþekja er á nokkrum stöðum rofin og tröppur anna ekki þeim fjölda ferðamanna sem 
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fara þar um.  Hætta skapast á vetrum vegna hálku sem myndast við mikla vetrarumferð 

ferðamanna og keðja sem á að stoppa þá umferð hefur ítrekað verið fjarlægð eða fólk hunsar 

hana.  Brekka ofan við stíg að Gullfoss er óstöðugur vegna berghruns og fleiri þætti mætti 

nefna og má horfa til þessar þátta sem dæmi um áfangastað sem byggist upp hratt og fer upp 

líftímakúrfuna og ákveðinna úrbóta þörf sem er spurning hvort verði leyst eða leiði til 

hnignunar (Umhverfisstofnun, e.d).    

Þótt Gullfoss sé tekið hér sem dæmi til að miða við er hann ekki eini staðurinn á Íslandi þar 

sem úrbóta í umhverfisþáttum er þörf vegna ágangs ferðamanna en þá þarf einnig að vera 

ljóst hvað áhrif úrbætur á ferðamannastöðum hafa þar sem aðdráttaraflið er náttúran og 

skoðun á henni.  Samkvæmt rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2014) finnst sumum 

ferðamönnum breytingar á náttúrskoðunarstöðum ekki neitt tiltökumál eins og byggingar 

eða framkvæmdir, eða aðrir manngerðir þættir svo sem gististaðir, vegir eða skilti.  En það 

sama á ekki við alla og ferðamenn sem sækja slíka staði eru ólíkir með ólíkan bakgrunn og 

skoðanir og það sem skiptir ekki máli fyrir einn ferðamann getur spillt fyrir upplifuna fyrir 

annan og jafnvel orðið til þess að þeir hætta að koma á staðinn.  Því er ekki hægt að ganga 

út frá því sem vísu að með uppbyggingu á ferðamanna stöðum, bættu aðgengi og 

uppbyggingu innviða sé verið að auka aðdráttarafl svæðisins, þótt að fyrir sum svæði skipti 

það meginmáli í þróun að sjálfbærni.  
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3 Hengifoss  

 

 

Mynd 3 - Staðsetning Hengifoss við enda Lagarfljótsins merkt inn í rauða hringinn (Ljósm: 

Fljótsdalshreppur, 2015). 

Hengifoss í Fljótsdal er einn af stóru seglum Austurlands þar sem hann hefur um 

áratugaskeið verið einn fjölfarnasti ferðamannastaður Austurlands og sífellt fleiri ferðamenn 

skoða hann ár hvert.  Hengifoss er staðsettur innan við Lagarfljótið (sjá mynd nr. 4)  eða um 

34 km frá Egilsstöðum sem er næsta þéttbýli við fossinn.  Hann er annar hæsti foss landsins, 

mælist samkvæmt nýjustu mælinum 128 metrar í einni fallbunu frá fossbrún og að botni 

gljúfursins en eldri gögn og meðal annars í bók Hjörleifs Guttormssonar (1987,59) sögðu 

hann vera 118 m háan samkvæmt mælingum sem áður voru gerðar og þar með þriðji hæsti 

foss landsins en ekki annar hæsti eins og nú hefur verið mælt og staðfest.  Vatnsmagn fossins 

er fremur lítið en umhverfi fossins og gilið er tilkomumikið og spilar stórt hlutverk í 

aðdráttarafli hans sem áfangastaðar.  Það hefur að geyma merkar upplýsingar um sögu 

jarðfræði og eru þó nokkuð sýnilegar þar sem gilveggirnir sem áin hefur myndað í hlíðinni 

eru fallegir ásýndar og litríkir sökum fjölbreyttra jarðlaga.  Lesa má jarðsöguna lag fyrir lag 

og eru sum fagurrauð að lit eins og sést á mynd nr. 4 þar sem bergveggirnir sýna ólík jarðlög 

frá eldgosum á tertíertíma jarðsögunnar þegar Ísland var að myndast (Fljótsdalshreppur, 

2013, 7).    
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Aftur á móti eru það stuðlabergsmyndanir 

sem einkenna umhverfi Litlanesfoss þar er að 

finna óvenju reglulegt stuðlaberg með háum 

beinum súlum, hæstu stuðlar eru meira en 10 

metra háir og er eitt það hæsta sem finnst á 

Íslandi (Náttúrumærskrá Fljótsdalshéraðs, 

e.d.).   

Ganga upp að fossinum sem er sunnan megin 

við gilið tekur um 50 mínútur og er um tveir 

kílómetrar frá bílastæðinu og niður í gilið 

fyrir neðan fossinn.  Hækkun er rúmir 300 

metrar á gönguleiðinni upp að fossinum sem 

er í um 450 metra hæð yfir sjávarmáli.  Á 

miðri leið eftir um 1,2 km er komið að 

Litlanesfossi, síðan er slóð sem myndast 

hefur með árunum og er víða meðfram 

gilbarminum.  Eftir um 2,2 km frá bílastæðinu kemur að uppýsingaskilti með útsýni yfir 

Hengifoss ef ganga á alveg að fossinum þarf að vaða yfir ánna (Hengifoss.is, e.d.).  

Í raun er áfangastaðurinn Hengifoss gönguleiðin upp að fossinum ásamt fossinum sjálfum 

og gilinu sem er tilkomumikið ásamt umhverfinu í kring.  Staðurinn er vel aðgengilegur yfir 

sumartímann og þegar snjóa léttir og mælt er með göngu snemma dags vegna sólstöðu svo 

að birta nýtist sem best.  Ásamt fallegu umhverfi við gilið og ánna er á góðviðris dögum 

ágætt útsýni út og yfir Lagarfljótið og inn Fljótsdalinn.  Áfangastaðurinn er merkilegur fyrir 

margra hluta sakir og spilar þetta samspil umhverfissins við fossana þar miklum máli 

(Hjörleifur Guttormsson, 1987, 59-60).  

Ásamt þeirri náttúrufegurð sem svæðið hefur upp á að bjóða er þar að finna merkar 

fornminjar sem segja sögu búsetu á svæðinu og gefa upplýsingar um hvernig landið var nýtt 

og eru stór hluti af umgjörð svæðisins.  Árið 2015 var gerð skrá yfir fornminjar á svæðinu í 

kjölfar vinnu sem unnin var vegna deiliskipulags á svæðinu og í þeirri vinnu voru 19 minjar 

skráðar við vettvangsathugun.  Margar af þeim minjum sem finna má á svæðinu hafa verið 

vel varðveittar og eru sýnilegar gestum (Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga, 2015, 17).   

Mynd 4 - Jarðlög við Hengifoss eru sýnileg. 

(Ljósmynd: Hengifoss, e.d.) 
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Eignarhaldið á landi Hengifoss svæðisins skiptist á milli tveggja jarða og er það áin sjálf sem 

skiptir jörðunum í tvennt.  Annars vegar er það jörðin Melar sem er í einkaeign og hins vegar 

fyrir norðan er það Hjarðarból sem er ríkisjörð.  Svæðið heyrir undir Fljótsdalshrepp og er á 

sumrin í umsjón landvarða á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs  (Fljótsdalshreppur, 2013, 10).  

Það er margt áhugavert að finna í nágrenni Hengifoss og það sem einkennir næsta nágrenni 

fossins er Fljótsdalurinn sem er djúpur og breiður og einkennandi fyrir umhverfið er 

Lagarfljótið.  Veðursæld er mikil í dalnum vegna legu hans, lítil úrkoma og snjóalög með 

tiltölulega hlýjum sumrum.  Sveitin hefur lengi verið talin ein fegursta sveit á Ísland og að 

finna marga áhugaverða staði tengda sögu svæðisins, náttúru, menningu og þjónustu fyrir 

ferðamenn (Náttúrumæraskrá Fljótsdalshéraðs, e.d.).    

3.1.1 Innviðir 

Við upphaf gönguleiðar er bílastæði og 

lítið salernishús sem kostar ekkert að 

nota með tveimur vatnssalernum og 

vöskum sem sjá má á mynd 6.  Fjögur 

upplýsingaskilti eru við bílastæðið þar 

sem gert er grein fyrir jarðfræði og 

náttúru gljúfursins auk þess sem sýnt er 

á kortum hvar nálæga þjónustu er að 

finna og upplýsingar um 

Vatnajökulsþjóðgarð, sjá mynd 5.  

Upplýsingaskilti eru jafnframt á 

tveimur stöðum á gönguleiðinni upp að 

Hengifossi, fest á steina með stálbogum 

og eru öll á íslensku og ensku.  Tröppur 

eru á göngustíg í fyrstu brekkunni frá 

bílastæðinu, 27 metra langar með 10 

metra hækkun eða 37% halla.  Ofan við 

þær tekur við 500 metra langur 

malarborinn stígur, og eftir það stígur 

sem hefur myndast eftir göngufólk.  Bekkir með borðum eru við bílastæði og á tveimur 

Mynd 6 – Bílastæði og upplýsingaskilti við upphaf 

gönguleiðar 

Mynd 5 – Salernishús við bílastæði 
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stöðum á leiðinni upp að Hengifossi. Ruslafata er eingöngu við salernishús en síðustu sumur 

hefur verið komið fyrir stærri ruslagámi  hjá bílastæði og ruslið á staðnum er ekki flokkað 

(Fljótsdalshreppur, 2013, 6-7). 

3.1.2 Sagan 

Áfangastaðurinn Hengifoss hefur um áratugaskeið verið einn fjölfarnasti ferðamannastaður 

á Austurlandi og á hverju sumri hafa tugþúsundir ferðamanna heimsótt hann.  Árið 1973 var 

Hengifossárgil skráð af NAUST (Náttúruverndasamtökum Austurlands) og síðan sett á skrá 

hjá Náttúruverndaráði þe. gljúfri með Hengifossi og Litlanesfossi og sérstæð umgjörð um 

Hengifoss.  Á árunum 1973-75 var athugað um friðlýsingu en hún náði ekki fram að ganga 

(Náttúrumæraskrá Fljótsdalshéraðs, e.d.).  

Eins og fram kemur í skýrslu Fljótsdalshrepps (2013,3) hefur Hengifoss verið vinsæll 

áfangastaður í fjölda mörg ár og fyrir 20-30 árum mátti sjá rútur við upphaf gönguleiðarinnar 

með ferðamenn sem gengu upp að fossinum.  Vinsældir fossins hafa aukist síðustu ár og 

aðsóknin að verða sífellt meiri og samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið við fossinn 

er ekki óalgengt að um 3-4ooo manns fari upp að fossinum á hverjum degi á sumrin.  Mest 

hefur verið að gera yfir háönnina en ferðamannatímabilið er alltaf að lengjast og sífellt fleiri 

sem fara þar yfir árið. 

Lengi var lítil aðstaða fyrir ferðamenn aðeins lítið bílastæði og einn kamar með vatnssalerni.  

Leiðin sem gengin var upp með gilinu að fossinum var mótuð af göngu ferðamanna síðustu 

áratuga.  Árið 2002 var farið í það verkefni að laga aðstöðuna með því að stækka og malbika 

bílastæðið, sett voru upplýsingaskilti og betri salernishús.  Göngustígurinn var að hluta 

lagaður, byggðar tröppur í hann neðst og malarborinn áleiðis upp með gilinu.  Lengi var ekki 

unnið að frekari  úrbótum á svæðinu þar til í ár en farið verður í stækkun og endurbætur á 

salernisaðstöðu og bílastæði fyrir sumarið 2016.  Unnið var deiliskipulag fyrir svæðið en 

ekkert deiliskipulag var til staðar áður fyrir svæðið (Fljótsdalshreppur, 2015, 6).  

Fljótsdalshreppur hefur síðustu ár unnið að framtíðarsýn fyrir svæðið ásamt því að reyna að 

halda stígum í lagi með aðstoð sjálfboðaliða.  Síðustu tvö ár hefur verið samningur við 

Vatnajökulsþjóðgarð um landvörslu yfir hásumarið.  Framkvæmdir til að anna þeim mikla 

fjölda ferðamanna sem leggur leið sína að fossinum eru hafnar með lagningu rafmagns og 

vatns og stækkun bílastæðis.  Stærra þjónustuhús þarf að byggja og gera gagngerar 
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endurbætur á göngustíg og útsýnisstöðum.  Þær framkvæmdir sem ráðast þarf í á næstu 

tveimur árum kosta tugi milljóna króna.  Vonir sveitafélagsins eru bundnar við að 

fjárveitingar fáist úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til þeirra en 50% mótframlagskrafa 

gæti tafið fyrir.  Í minnisblaði um Hengifoss sem fylgiskjal með umsókn í Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða kemur fram að fjárveitingar til áfangastaðarins síðustu ár en árið 2012 voru 

2 milljónir veittar, árið 2014 4,2 milljónir og árið 2015 5 milljónir (Hengifoss minnisblað, 

2015).  

3.1.3 Náttúrminjar  

Hengifossárgljúfur (nr. 617) er á Náttúruminjaskrá sem er skrá yfir öll friðlýst svæði á Íslandi 

og önnur merkileg svæði sem hafa ekki enn verið friðlýst.  Það er á C‑hluta 

náttúruminjaskránnar sem fellur yfir mikilvægar náttúruminjar sem ástæða þykir til að 

friðlýsa eða friða.  Þeim svæðum skal forðast að raska nema almannahagsmunir krefjist þess 

og búið er að ganga úr skugga um að aðrar leiðir gangi ekki upp.  Fyrir framkvæmdir á 

slíkum svæðum þarf framkvæmdaleyfi eða byggingaleyfi sbr. skipulagslög og lög um 

mannvirki vegna slíkar framkvæmda (Skipulagsstofnun, 2016). Í  aðalskipulagi 

Fljótsdalshrepps 2002-2014 er svæðið hverfisverndað og skilgreint í umsjá sveitarfélags, 

landeigenda og náttúruverndaryfirvalda (Fljótsdalshreppur, 2013, 4).   

3.1.4 Skipulagsmál: 

Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2014 – 2030, er í gildi á svæðinu og þar er lögð áhersla á að 

styrkja stoðir og auka vægi ferðaþjónustu á svæðinu sem byggir á sérstöðu svæðisins.  Við 

Hengifossárgljúfur er skipulagt svæði fyrir verslun og þjónustu með möguleika á 

uppbyggingu fyrir minniháttar móttöku fyrir ferðamenn.  Lagt er upp með að þær byggingar 

sem verða settar upp falli vel að umhverfi og þær gönguleiðir sem eru á svæðinu verði 

merktar. Talað er sérstaklega um í aðalskipulagi um úrbætur á aðstöðu til móttöku 

ferðamanna á vinsælum áfangastöðum í sveitafélaginu eins og við Hengifoss.  Stærsti hluti 

deiliskipulagssvæðisins er skipulagður sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og nýtt sem 

beitarland. Það verður hægt að nýta það sem slíkt þrátt fyrir uppbyggingu göngustíga sem 

þegar eru til staðar (Fljótsdalshreppur, 2015, 5). 

Lagt var til árið 2013 að farið yrði í deiliskipulagsvinnu áður en farið yrði í framkvæmdir  á 

svæðinu en ekki var til deiliskipulag fyrir svæðið.  Tilgangur með slíku deiliskipulagi var að 
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vernda svæðið fyrir ágangi ferðamanna með skipulögðum stígum og öðrum mannvirkjum 

sem falla vel að umhverfinu og auðvelda aðgengi gesta til framtíðar (Fljótsdalshreppur, 

2013, 11).  Deiliskipulag var svo unnið fyrir svæðið árið 2015 með þeim markmiðum sem 

sett eru fram í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps sem nefnd eru hér að ofan.  

Í skýrslu sem unnin var um stöðuna við Hengifoss árið 2013  eru sett fram eftirfarandi 

markmið sem ná á fram í nýju deiliskipulagi:  

 Að tryggja verndun náttúru og náttúruminja á svæði sem er í C- flokki 

náttúruminjaskrár.   

 Að skapa framtíðarásýnd og skipulag svæðisins m.t.t. aðgengis og umferðar gesta.  

 Að afmarka umferð gesta um svæðið með stígum, brúm, leiðum og áningarstöðum.  

 Að staðsetja helstu útsýnisstaði, nauðsynlegar tröppur og brýr, upplýsinga- og 

fræðsluskilti, ílát fyrir flokkað sorp og fleira.  

 Að stuðla að því að hönnun og efnisval mannvirkja falli vel að umhverfi og sé í anda 

vistvænnar þróunar.  

 Að efla farsæla og vistvæna þróun ferðamennsku á svæðinu í anda sjálfbærni. 

(Fljótsdalshreppur, 2013, 11).  

Í deiliskipulaginu er áætlun um uppbyggingu á bílastæði og þjónustusvæði sem ætlað var að 

hafa óveruleg áhrif á umhverfið og að sjónræn áhrif verði tímabundin og óveruleg sé litið til 

lengri tíma.  Talið er að óveruleg áhrif verði á dýralíf og gróður þar sem áhrif á andrúmsloft 

og vatn verða óveruleg og því mun framkvæmdin ekki hafa áhrif nýtingu aðliggjandi 

landssvæðis (Fljótsdalshreppur, 2015, 14).  

Helstu áherslur í deiliskipulaginu eru að gönguleiðir verði bættar og haft í huga 

umhverfissjónarmið við gerð hans.  Hvíldarbekkjum verði komið fyrir með reglulegu 

millibili sem og upplýsingaskiltum þar sem þörf er á að upplýsa ferðamenn um hvað er 

markvert eða hættur.  Stækka bílastæði og gera stærri upplýsinga- og þjónustuskála með 

salernum, söluaðstöðu og lítt áberandi aðstöðu fyrir flokkun sorps.  Markmiðið að allt þetta 

að hafi jákvæð áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustu í nágrenninu með góðri upplýsingagjöf. 

Uppdrættir sýna 93 stæði fyrir einkabíla, 2 sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða og 5 rútustæði.  



26 

 

Tryggja hreinleika neysluvatns sem og frárennsli frá þjónustuhúsinu. Flokkun verði á sorpi 

er fellur til frá svæðinu og fólk hvatt til þess að flokka sorp.  Útlit og efnisval í öllu vandað 

með umhverfi svæðisins og stefnu skipulagsins í  huga og ákveðnar kvaðir á byggingum sem 

verða reistar. Fram kemur í stefnumótun áhugi fyrir að gera staðinn aðgengilegan fyrir alla 

en slíkt kostar mikla fjármuni en upp komu hugmyndir í tengslum við þá vinnu að gera slóða 

fyrir fjórhjól eða hestvagna upp að fossi til að ferja þá sem ekki komast þangað að 

sjálfsdáðum.  Fyrirhugaðar framkvæmdir eru á áætlun til 15 ára frá árinu 2013 en háðar 

fjármögnun og áætlað að kostnaður við framkvæmdir verði mikill (Fljótsdalshreppur, 2015, 

7-10).   
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4 Aðferðir og efnistök:   

Þetta er sjálfstæð rannsókn unnin samkvæmt eigindlegum rannsóknarhefðum og byggir á 

fyrirbærafræði.  Rannsóknin er lýsandi þar sem hún snýst um að afla gagna til þess að lýsa 

ákveðinni stöðu.  Til eru ýmis gögn, upplýsingar, skýrslur og kannanir um áfangastaðinn 

sem ég ákvað að taka saman og skoða og greina með eigindlegum rannsóknaraðferðum sem 

gefa tækifæri á að horfa á þær upplýsingar sem liggja fyrir og greina út frá rannsóknarefninu 

niðurstöður.  Um er að ræða aðleiðslu sem er þannig að valið er  rannsóknarefni og sett fram 

spurning í þeim tilgangi að finna út úr ákveðinni stöðu og í kjölfarið að afla upplýsinga sem 

lýsa stöðunni og flokka gögn  þar undir og greina þau atriði sem skipta viðfangsefnið máli.  

Til að hægt sé að vinna rannsókn á þennan hátt þá þarf að hafa aðgengi að upplýsingum og 

gögnum til að vinna úr og notaði ég þau sem viðmið fyrir rýnina í áfangastaðinn. Þau 

fyrirliggjandi gögn sem farið var yfir til að átta sig á stöðu mála og vinna rannsóknina voru 

eftirfarandi:   

 Fornleifaskráning vegna deiliskipulags við Hengifoss í Fljótsdal – 2015.   

 Hengifoss í Fljótsdal – Skýrsla um stefnumótun og framtíðarsýn  2013. Skýrsla 

unnin af Austurför í apríl og maí 2013 þar sem tekin voru viðtöl við hagsmunaðila 

og landeigendur. 

 Hengifoss í Fjótsdal – Skipulag – Hönnun – framtíðarsýn – Greinargerð sem unnin 

var vegna umsóknar í uppbyggingarsjóð ferðamanna árið 2011. 

 Áhættumat sem gert var vegna fyrirhugaðrar fræðslugöngu upp að fossinum.  

 Hengifoss minnisblað.  Með upplýsingum um fjárveitingar síðustu ára.  

 Hengifoss 128M – skýrsla unnin af Fljótsdalshrepp – 2013. Farið yfir stöðu mála 

og aðbúnað á svæðinu, framíðarsýn, deiliskipulag, 15 ára aðgerðaráætlun ofl.  

 Deiliskipulag – 2015 – nýtt deiliskipulag fyrir svæðið og greinargerð með henni.   

 Kannanir frá árunum 2006, 2012, 2014 og 2015. 

 Tölur um fjölda ferðamanna sem fara upp að fossinum árin 2010 – 2014.     

Einnig fór höfundur í vettvangsferð 4. apríl 2016 til að meta stöðuna eins og hún er í dag og 

rannsóknaraðferðin sem notuð var eru myndir sem voru notaðar til að greina ástandið og 

bera saman við stöðumat, áhættumat og skýrslur sem liggja fyrir.  Allar ljósmyndir í 

rannsókninni eru í eigu höfundar og teknar í vettvangsferð nema annað sé tekið fram.  Tekin 
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voru opin viðtöl við aðila til að fá dýpri sín inn í ákveðin málefni þar sem ekki voru 

fyrirliggjandi gögn á bak við.  

Vinna við ritgerðina hófst í desember 2015 þar sem viðfangsefni ritgerðar var valið.  

Heimildasöfnun hófst í janúar 2016 þar sem byrjað var á að leita eftir og safna saman 

fyrirliggjandi gögnum um viðfangsefnið.  Rýnt var í þau gögn sem fyrir lágu og þau borin 

saman við fræðin.  Kannanirnar bornar saman við fyrirliggjandi gögn og leitað eftir 

vísbendingum um hegðun ferðamanna er heimsækja fossinn og borið saman við upplýsingar 

um ferðaþjónustu almennt og gögn um áfangastaðinn. Talningar sem gerðar hafa verið við 

fossinn voru greindar og tölur um fjölda ferðamanna milli ára borin saman til að meta þróun 

ferðaþjónustu á staðnum.  Tekin voru viðtöl við einstaka aðila til að fá dýpri sýn inn í ákveðin 

mál svo sem  stöðuna varðandi skemmtiferðaskip og stöðu mála við fossinn.  Farin var 

vettvangsferð 4. apríl 2016  til að rýna frekar í stöðu mála í dag og hugsanleg vandamál sem 

blasa við ásamt því að teknar voru tugir mynda sem notaðar eru til að greina frá stöðu mála 

og bera saman við fyrirliggjandi gögn.  Niðurstöður vettvangsrannsóknar settar fram í 

myndrænum niðurstöðum og borið saman við fyrirliggjandi gögn svo sem stöðumat og 

áhættumat og dregin fram myndræn lýsing á stöðu mála.  Í lokin er svo sett fram niðurstaða 

og unnin greining úr þeim gögnum sem aflað var og tillögur um úrbætur á framtíðarskipulagi 

í umræðum.  
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5 Niðurstöður: 

Samkvæmt minnisblaði um Hengifoss sem unnið var fyrir umsókn í Framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða kemur fram að síðustu sex sumur hefur verið teljari á stígnum upp að 

Hengifossi og tölur úr honum styðja 10-30% fjölgun milli ára.  Tölur gera ráð fyrir að árið 

2015 hafi a.m.k. 50.00 manns fari upp að Hengifossi eða Litlanesfossi.  Einungis er um að 

ræða áætlaðar tölur því talning hefur ekki verið samanburðarhæf þar sem ekki hefur verið 

talið eins þau ár sem talning hefur farið fram og einnig komið upp bilanir í teljara og ekki 

verið talið yfir samskonar tímabil.  Þar er þó að finna vísbendingar um fjölgun ferðamanna 

á svæðinu og gefur mynd af greinilegum háannatíma sem er júlí og stærsti mánuðurinn, 

jafnframt er að finna vísbendingar um aukningu yfir jaðartímann.  Miðað við spár um fjölgun 

ferðamanna til landsins má ætla að fjölgun ferðamanna haldi áfram árið 2016.  

Einnig sýna myndir sem hægt er að nálgast á vefmiðlum af fólki að fara að fossinum að farið 

er í auknu mæli yfir vetrarmánuðina, ef skoðaðar eru myndir merktar með svokölluðu 

myllumerki (e.hashatag) og hægt að sjá dagsetningu á því hvenær myndin var tekin.  Talað 

er um á heimasíðu fossins að ef fólk vill ganga að vetri sé best að fara varlega og minnst á 

nokkra áhættuþætti eins og að stígar fyllist af ís og verða hálir og fallhætta meiri.  Einnig að 

mælt er með að gengið sé upp að fossinum með leiðsögn yfir veturinn (Hengifoss, e.d.).  

Kannanir sem gerðar hafa verið á svæðinu og unnið var úr við niðurstöður benda til þess að 

rúmlega 20% erlendra ferðamanna sem fara um Austurland heimsæki áfangastaðinn 

Hengifoss og tæp 10% innlendra ferðamanna.  Samkvæmt skoðunakönnununum kemur 

einnig fram að ferðamynstur er að breytast og fleiri ferðast á eigin vegum í dag og færri í 

hópum.  Farþegum skemmtiferðaskipa sem koma á Austurland er þó að fjölga og er fjöldinn 

kominn upp í tæplega 31 skip með um 18.000 farþega sem koma á Seyðisfjörð sumarið 2016. 

Í flestum stærri skipum sem stoppa á Seyðisfirði fara  um 100-150 manns í ferð upp að 

Hengifoss í tveimur til þremur rútum.  Um er að ræða vinsæla ferð og myndu oft fleiri vilja 

fara en hámarkið í ferðir á Hengifoss er um 150 manns.  Miðað við ferðavalið úr 

skemmtiferðaskipunum má gera ráð fyrir að um 3000 manns úr skemmtiferðaskipum fari í 

ferð að Hengifossi sumarið 2016 (Munnleg heimild, Díana Mjöll Sveinsdóttir, 4. apríl 2016).   
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5.1.1 Hvaða ferðamenn heimsækja Hengifoss  

Samkvæmt skoðunakönnunum sem gerðar hafa verið við Hengifoss kemur í ljós að 

samsetning þeirra gesta sem heimsækja fossinn er ekki í samræmi við samsetningu gesta 

sem heimsækja Ísland almennt.  Í könnunum sem gerðar voru við fossinn árin 2006, 2012, 

2014 og 2015 kemur fram að stærsti hluti þeirra þjóða sem heimsækja Hengifoss eru 

Þjóðverjar.  Í könnun árið 2006 voru 173 manns spurðir, erlendu gestirnir komu flestir frá 

Þýskalandi svo á eftir komu Hollandi, Sviss og Frakklandi. Yfir heildina séð voru 30% 

erlendra gesta þýskumælandi.  

Svipuð könnun var gerð árið 2012 þar sem 60 manns voru spurðir í júlí og þar var stærsti 

hluti gesta einnig Þjóðverjar eða um 37% næst á eftir eru Frakkar 13% og svo Holland með 

10% gesta.  Árið 2014 voru fleiri spurðir eða 414 aðilar þar sem hlutfall Þjóðverja var minna 

eða 26%, Frakkland 19% og Austuríki og svo Holland með 7% gesta sem heimsækja fossinn. 

Árið 2015 komu fram svipaðar niðurstöður þar sem hlutfall Þjóðverja var 22,5 %, Frakkland 

og Holland koma þar fast á eftir með tæplega 20%, þar má sjá greinilega aukningu frá 

þessum löndum.   

Þarna þarf að huga að því að um annan markhóp er að ræða en fjölmennasta hópinn sem  

heimsækir Ísland sem eru Bretar og Bandaríkjamenn sem eru samkvæmt Ferðamálastofu 

(2014) þriðjungur allra ferðamanna sem heimsækja Ísland, þeir virðast ekki vera að skila sér 

í náttúruskoðun á Austurland.  Samkvæmt Ferðamálastofu er stærsti hluti ferðamanna sem 

kemur til landsins í gegnum Seyðisfjörð Þjóðverjar og mætti því álykta að þar væri komin 

útskýring á þessum mun á samsetningu ferðamanna sem heimsækja Hengifoss, að þetta séu 

farþegar sem koma með ferjunni Norrænu.  Ekki virðist það vera alveg svo einfalt þar sem 

samkvæmt könnunum sem gerðar voru við Hengifoss kemur fram að árið 2014 var hlutfall 

farþega sem heimsækja fossinn og komu með ferju 12,8% en þeir sem komu til landsins með 

flugi voru 87,3 % og svipaða sögu er að segja árið 2015 þar sem 91 % svarenda segist hafa 

komið til landsins með flugi.  Því skýra tölur farþegar sem koma með ferjunni til 

Seyðisfjarðar ekki af hverju Þjóðverjar eru stærsti hópurinn sem heimsækir fossinn og 

gaman væri að kanna það betur. 
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5.1.2 Staða auðlindarinnar Hengifoss 

Það er náttúran og umhverfið sem skapar auðlindina Hengifoss.  Ef við greinum auðlindina 

Hengifoss út frá fræðunum og flokkagreiningu Gunn (2002:60) bls. 13 þá er þar sem um er 

að ræða foss og er vatn áberandi þáttur þó ásamt öðrum flokki landslaginu og umhverfinu 

sem er að finna í kringum vatnið þe. gilið, sýnileg jarðfræðin, fornleifar, náttúran og 

umhverfið í kring.  En þar stangast á hagsmunir að hluta þar sem stærsti hluti 

deiliskipulagssvæðisins er skipulagður sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi 

(Fljótsdalshreppur, 2015, 5) og nýtt sem beitarland og stefnt á að nýta það sem slíkt í 

framtíðinni. 

Hengifoss er vatnslítill en hár og umgjörð hans og umhverfi gera hann líklega að því 

aðdráttarafli sem hann er.  Þegar náttúran líkt og við Hengifoss hefur aðdráttarafl og skiptir 

máli fyrir þjónustuaðila á svæðinu og sveitafélagið og skapar þeim tekjur og skiptir máli 

fyrir svæðið efnahagslega getum við sagt að áfangastaðurinn Hengifoss sé náttúruauðlind út 

frá fræðunum.  Áfangastaðurinn hefur skapast út frá náttúruauðlindinni og byggst upp smám 

saman og ferðamönnum er hann sækja fjölgar milli ára.  Hann býr yfir flestum þeim þáttum 

sem áfangastaður þarf að búa yfir samkvæmt kenningu Holloway (2002) um áfangastaði.  

Hann hefur mikið aðdráttarafl þrátt fyrir litla uppbyggingu á innviðum á síðustu árum.  Hann 

hefur gott aðgengi, malbikaðir vegir að áfangastaðnum og úrbætur fyrirhugaðar á bílastæði 

og salernishúsi eins og fram kemur í skýrslu Fljótsdalshrepps.  Þó til að uppfylla þá þætti 

sem áfangastaður þarf vantar á aðgengi um svæðið eins og fram kemur í greiningu á 

umhverfi á staðnum.  Einnig samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og vettvangsferð þá er ástand 

gönguleiðar ekki gott og ekki nægilega vel til þess fallinn að anna miklum fjölda 

ferðamanna.  

5.1.3 Greining á innviðum   

Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Fljótsdalshrepp (2013, 6) þar sem ástand við fossinn 

var tekið út var aðstaðan við Hengifoss metin þannig að hún væri komin nokkuð til ára sinna 

og þyfti að endurnýja eða endurhanna hluta af henni og vankantar á áfangastaðum. Aðstaða 

sem er fyrir ferðamenn við Hengifoss eru bílastæði með malarklæðningu sem rúmar um 15 

bíla og 2 rútur og í skýrslunni talað um að stækka þurfi bílastæðin þar sem þau anni ekki 

þeim fjölda sem þangað kemur yfir háannatíma og þá leggja bílar þar sem þeim þykir 

hentugast og geti valdið skemmdum á umhverfi með því að leggja utan við bílastæðið.   
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Bílastæðið við Hengifoss sprakk nánast daglega  sumarið 2015 og þegar 

skemmtiferðaskipahópar komu myndaðist líka neyðarástand við salernin (Skúli Björn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 4. apríl 2016). 

Það er ekkert rafmagn í salernishúsinu og 

það er óupphitað sem leiðir til þess að 

salerni eru lokuð frá hausti og fram á vor 

þegar hættir að frjósa.  Vandamál geta 

orðið á sumrin varðandi það að leiða vatn 

að salernum og loka þarf stundum 

salernishúsinu vegna vatnsskorts.  Húsið 

er ekki tengt við viðurkennt vatnsból og 

þarf að nýtast við rafmagnsdælu sem 

virkar ekki alltaf.  Salernin eru síðan tengd 

við rotþró sem er tæmd reglulega (Fljótsdalshreppur, 2013, 6).   

Upplýsingaskilti við fossinn hafa ekki verið uppfærð lengi og eru farin að láta á sjá og  

upplýsingar á þeim að einhverju leiti 

úreltar.  Ofan við þær tekur við 500 metra 

langur malarborinn stígur sem er í 

þokkalegu ástandi en huga þarf að því að 

bæta í hann efni  sjá mynd 7.  Eftir að 

malarstígurinn endar taka við  mismiklir 

skorningar og sneiðingar í landinu þá 1400 

metra sem eru upp í gilið neðan við 

Hengifoss.  Víða hefur vatn grafið djúpa 

skorninga úr gengnum götum og hafa myndast 

stígar beggja vegna slíkra skorninga, sjá mynd 

nr.8. 

 

 

 

Mynd 7 - Viðhaldi víða ábótavant 

Mynd 8 – Djúpir skorningar hafa myndast í 

gönguleiðinni 
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Þá hafa á nokkrum stöðum orðið til tvær til 

þrjár leiðir að sömu stöðum og sumar þeirra 

liggja hættulega nærri brún gilsins.  Að vori 

gæti þurft að vaða yfir smálæki vegna 

leysingarvatns og ef fara á alla leið að rótum 

fossins þarf að vaða yfir ána sjálfa og meta 

þarf vatnsmagn í ánni áður en farið er yfir.  

Litlar brýr eru yfir læki á leiðinni en ekki alls 

staðar þar sem vatn rennur að vori meðan 

leysingar eru.  Í vettvangsferð kom í ljós að 

það getur að einhverju leiti útskýrt af hverju tvær til þrjár leiðir eru að sömu stöðunum er að 

stígurinn er ekki merktur né stikaður og á nokkrum stöðum óljóst hvaða leið ætti að fara sjá 

mynd 9.  

5.1.4 Áhættumat 

Samkvæmt áhættumati sem unnið var af 

landvörðum kemur fram að stígarnir sem 

eru orðnir lélegir geti skapað hættu fyrir þá 

sem um þá fara.  Þar er um að ræða hættur 

á að fólk hrasi og og einnig er á nokkrum 

stöðum eru stígar nálægt gilinu og aðstaða 

ekki góð að hætta er á að falla í gilið.  Er 

það hætta sem talin er í efsta flokki um 

hættur á svæðinu og geta valdið dauða.   

Samkvæmt áhættumatinu voru einnig nefnd atriði sem koma heim og saman við það sem 

var áberandi í vettvangsferð höfundar við gönguleiðina sunnan gils og eru það atriði eins og 

við malarstíginn neðarlega á gönguleiðinni þar sem búið er að koma fyrir þverbitum skammt 

ofan við tröppur og þar er of hátt fótstig til að geta gengið eðlilega og greinilegt að gengið 

er til hliðar við stíginn af þessum völdum eins og sést á  mynd nr. 10.   

Mynd 9 – Gönguleiðin ekki merkt og óljós á 

sumum stöðum 

Mynd 10 – Fótstig of hátt vegna bita í göngustíg 
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Nauðsynlegt er að viðhalda pöllum og brúm sem eru til staðar þar sem það getur safnast á 

þær lausamöl sem þarf að hreinsa annað slagið annars er hætta á að fólki skriki fótur.  Einnig 

kom fram í vettvangsferð að brýr, hlið og annað sem búið var að byggja er brotið eða að síga 

og viðhaldi ábótavant eins og sést á mynd 11og 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Stígurinn er hættulegur á nokkrum stöðum þar sem hann liggur við bratta gilbrún og 

þverhnípi eins og sést á mynd 13. Moldarstígar ofarlega á gönguleiðinni eru slóðar eftir 

ágang ferðamanna og samkvæmt áhættumati vaðast þeir upp í aur þegar rignir og á vorin 

þegar snjóa leysir eins og kom fram í vettvangsferðinni.   

 

Mynd 13 – Göngustígurinn nálægt gilsbrúninni og 

fallhætta mikil 

Mynd 11 – Brotið hlið sem ætlað er að halda fé frá 

ákveðnum stöðum 
Mynd 12 – Viðhaldi á innviðum ábótavant 
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Auk þess geta stígarnir orðið sleipir að ganga í og 

svæðið veðst en meira upp ef gengið er um í þegar 

blautt er.  Hætta er víða á að skrika fótur eða að 

misstíga sig.  Stígar eru víða þröngir og á 

nokkrum stöðum grjót á miðjum stígnum sem býr 

til hættur eins og mynd 14 sýnir. 

Í vettvangsferð var ljóst að ekki er varað við þeim 

hættum sem eru til staðar, einnig eykur það á 

áhættu að leiðin er ekkert merkt og engar stikur 

eða merkingar til að vísa leiðina sem er nokkuð 

augljós en þó ekki alltaf sérstaklega þegar ofar er 

komið og við taka melar.  Fram kemur í 

áhættumati að símasamband er víðast hvar en þó 

ekki alveg öruggt að það sé alls staðar uppá að 

geta kallað á hjálp ef eitthvað kemur fyrir.  Ekki 

var að finna í fyrirliggjandi gögnum tölur varðandi 

slys á fólki við fossinn og hversu oft þau verða en um að ræða eitt dauðaslys 1990 og svo 

frétt sem höfundur fann við leit af slysum við Hengifoss frá árinu 2015 þar sem 

björgunarsveit sótti mann að Hengifossi  þar sem talið var að um fótbrot væri að ræða 

(Mbl.is, 2015, 9. ágúst).  

Í skýrslu um öryggi á ferðamannastöðum sem gefin var út af  Ferðamálastofu, 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu og Umhverfisstofnun (2011) kom fram að Hengifoss var 

eitt af þeim svæðum á Austurlandi sem ætti að vera í forgangi þegar ráðist yrði í aðgerðir í 

að auka öryggi ferðamanna á ferðamannastöðum. Tilgangurinn var að gera ákveðna staði 

öruggari fyrir ferðamenn þar sem með auknum fjölda ferðamanna aukast slys og í sumum 

tilvikum er ábyrðin landeiganda en í flestum tilvikum er ábyrgðin á ferðamanninn sjálfan 

því samkvæmt lögum frá Alþingi (2013) nr. 60 10/2013  um náttúruvernd er för manna um 

landið ekki á ábyrgð eiganda lands eða rétthafa að öðru leyti en því sem leiðir af ákvæðum 

annarra laga og almennum skaðabótareglum. Því liggur höfuðábyrgðin á öryggismálum 

ferðamanna hjá ferðamanninum sjálfum.  

  

Mynd 14 – Þröngur stígur nálægt 

gilsbrúninni 
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5.1.5 Þolmörk og líftími 

Mikilvægt er að þeir sem standa að þróun og uppbyggingu á svæðinu setji sér mörk fyrir því 

hvenær þolmörkum er náð eða hvenær nálgast er hættumörk og hvenær þarf að bregðast við. 

Til að fá niðurstöður og átta sig á því hvernig staðan er í dag skoðaði ég skýrslu frá 2013 um 

ástand Hengifoss þar sem kemur fram að umhverfið er farið að láta á sjá og  eins og sjá má 

á mynd 16  úr vettvangsferð og til samanburðar mynd 15 frá Fljótsdalshreppi (2013) en þær 

eru teknar með þriggja ára millibili á svipuðum slóðum  og sést að  ástandið hefur versnað.   

 

 

Í skýrslunni síðan 2013 kemur fram að gróðurþekja og stígar eru víða illa farnir vegna mikils 

fjölda ferðamanna.  Bílastæði annar ekki umferðarþunga og biðraðir skapast við salernishús 

að sumri auk þess sem stundum þarf að loka því vegna vatnsleysis.  Af þessu má ráða að 

þolmörk mannvirkja eru sprungin en svæðið getur hæglega tekið við margföldum þeim 

fjölda sem kemur þar árlega ef mannvirki verði aðlöguð því (Fljótsdalshreppur, 2013, 10).   

Ef skoðuð eru viðhorf ferðamanna til áfangastaðarins út frá þeim könnunum sem gerðar voru 

má sjá eins og á töflu nr. 2 að töluverðar breytingar eru á milli ára á því hvað fólki finnst 

þurfa að bæta úr.  Stærsti hluti ferðamanna svarar að þeim þykir allt vera í lagi og fer þeim 

fjölgandi milli ára.  Árið 2006 er stór hluti sem nefnir aðstöðu fyrir nesti eða veitingar en sá 

fjöldi fer minnkandi eftir árum og krafa um stækkun á bílastæðum verður meiri.  Þessar 

kannanir eru litlar úttakið smátt en þó ætti að gera vísbendingu um  þolmörk ferðamann  en 

það kemur á óvart miðað við stöðumat og ástand á gönguleiðinni hversu fáir nefna að þar sé 

Mynd 15 – Mynd af gönguleiðinni árið 2013 

(Fljótsdalshreppur, 2013). 

Mynd 16 – Mynd af gönguleiðinni árið 2016 
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úrbóta þörf.  Það mætti spyrja sig af hverju svo sé en á þeim tíma sem spurt er um mitt sumar 

er öll aðstaða til staðar þe. salernihsúsið er virkt og stígar þurrir en ef spurt hefði verið á 

öðrum árstíma en sumri þá hefði svörun kannski verið önnur.  

 

Tafla 2 - Samanburður á könnunum við Hengifoss 

 

 

Ekki er búið að skilgreina í þeim gögnum sem liggja fyrir hversu mikill fjöldi sé æskilegur 

upp að fossinum í einu.  En ef horft er til stækkunar á bílastæði eins og kemur fram í 

deiliskipulagi Fljótsdalshrepps (2015, 9) þá má gera ráð fyrir að um 40 bílar geti  stoppað 

við fossinn eftir þær framkvæmdir sem verða gerðar vorið 2016. Samkvæmt 

framkvæmdastjóra Tanna Travel er farið nokkra daga á ári með um 150 manns í einu upp að 

fossi.  Það væru þrjár rútur sem er utan við aðra umferð sem er hugsanlega á sama tíma. 

Nokkuð ljóst er eftir greiningu, úttekt og áhættumat á göngustíg eða gönguleið upp að fossi 

að hún ber ekki vel allan þennan fjölda fólks og erfitt að tryggja öryggi allra.  Samkvæmt 

viðmælenda sem starfað hefur sem leiðsögumaður sem skipafarþega hafa ferðamenn stoppað 

og snúið við vegna hræðslu við að fara upp með gönguleiðinni vegna þess hversu brött hún 

er á köflum.  Því er erfitt að meta niðurstöður út frá fyrirliggjandi gögnum hvort þolmarka 

meðal ferðamanna sé náð og hvort við séum eingöngu að nálgast ákveðin þolmörk varðandi 

umhverfi og náttúru vegna ágangs ferðamanna.  Ekki er hægt að greina félagsleg þolmörk út 

frá gögnunum þar sem ekki liggja fyrir gögn um hvort þeir ferðamenn sem heimsækja 

áfangastaðinn hafi áhrif á samfélagið á staðnum sérstaklega, þó ber að hafa í huga að flestir 

ferðamenn sem koma að Hengifossi fara á einhverju tímapunkti í gegnum Egilsstaði sem er 
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næsti byggðarkjarni við áfangastaðinn. Ekki er þó hægt að greina þá ferðamenn frá öðrum 

sem eiga þar leið um en gæti gert vart við aukningu ferðamanna þar vegna aðdráttarafls 

fossins.  

Til að átta sig á stöðunni er hægt að velta fyrir sér 

hvar áfangastaðurinn er staddur samkvæmt 

líftímakúrfu Butlers sjá mynd 17, án þess þó að 

hægt sé að setja fram óyggjandi niðurstöður 

varðandi það hvar hann er staddur.  Miðað við 

það hvernig kúrfan er sett upp eins og sést á 

mynd 17 þá mætti ætla að staðurinn sé í efst í 

þróunarstiginu (e.involvement) þar sem 

heimamenn eða hagsmunaaðilar eins og hér um 

ræðir eru að taka þátt í þróun svæðisins og hyggja 

á að byggja upp betra aðgengi fyrir ferðamenn.  En það leiðir að því að fjöldinn getur aukist 

en frekar, þeir gestir sem heimsækja staðinn geta orðið aðrir en nú heimsækja fossinn og 

ásýnd staðarins breytist með auknum fjölda ferðamanna.  Síðustu ár virðist svipaður 

markhópur allavega sömu þjóðerni vera að heimsækja fossinn hvað mest en með auknu 

aðgengi og aukningu skemmtiferðaskipafarþega getur fjöldaferðamennska fljótt tekið við. 

Þá er stutt er í eflingarstigið (e.consolidation) sem er ofarlega í kúrfunni þar sem staðurinn 

er vinsæll en hefur þó lítið breyst frá sinni upphaflegu mynd nema hvað varðar ágang 

ferðamanna og þegar þær breytingar sem gerða verða með þjónustuhúsi og stækkun 

bílastæðis þá færist hann nær stöðnunarstiginu (e.stagnation) þar sem fjöldi ferðamanna og 

þolmörkum staðarins hefur verið náð eða farið yfir hvað hann þolir út frá náttúru eða 

samfélag og ímynd hans hefur skaðast.  Ef ekkert verður að gert á næstu árum í verndun eða 

uppbyggingu á svæðinu þá má leiðar líkur að því að hnignun (e.decline)  sé næsta skref og 

áfangastaðurinn mun hljóta skaða af og verður ekki lengur það aðdráttarafl sem hann var í 

upphafi og ferðamönnum fer að fækka til lengri tíma.  Þetta gerist ef í þessu tilviki 

sveitastjórn og landeigendur grípa ekki inn í og taka stjórnina, fjármagna og byggja upp 

áfangastaðinn til framtíðar til að komast á endurnýjunarstigið til að sporna við hnignun 

(e.decline) (Butler 1980, 7-8).  

Mynd 17 - Líftímakúrfa Butlers (1980,7). 
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Eins og sjá má á myndum 18-21 úr vettvangsferð þarfnast staðurinn frekari skipulagningar 

og þróunar ef hann á að byggjast upp sem áfangastaður til framtíðar.  Til að anna þeim fjölda 

sem  kemur að fossinum í dag og stefnt er að taka á móti og til að auka öryggi og jákvæða 

upplifun ferðamanna.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19 - Mannvirki þarfnast viðhalds víða á 

svæðinu 

Mynd 20 - Augljós áhrif af ágangi ferðamanna á 

gönguleið 

Mynd 21 - Stígur víða nálægt gilbarmi sem getur valdið 

fallhættu 

Mynd 18 - Þröngur stígur í brattri hlíð 
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6 Umræður:  

Samkvæmt því sem George ofl. (2009) rita varðandi ferðaþjónustu í dreifbýli þá telja þeir 

mikilvægt að hafa stefnu og sýn sem er í takt við það sem heimamenn og samfélagið á 

svæðinu vill, því annars mun þróun ferðaþjónustunnar aldrei ná árangri.  Hengifoss ætti að 

þróast sem áfangastaður sem hentar eðli og innviðum auðlindarinnar og um leið mögulega 

tryggja betri samfélagslegan og efnahagslegan ávinning heimabyggðar.  Í þróun 

áfangastaðarins ætti að þeirra mati alltaf að hafa þá sýn í huga og skoða út frá samfélaginu 

og þarfa þess ekki bara þarfa ferðamannsins.  Til að geta myndað sér sýn og stefnu þarf þá 

að þekkja þá þætti sem áfangastaðurinn byggist upp af og eins og kemur fram í líkani 

Inskeeper  mynd nr. 1 á bls.7, þá er miðjan það sem skiptir mestu máli og ferðaþjónustan 

byggir á og í þessu tilviki er það náttúran sem skipar stærsta þáttinn en einnig samfélagið.  

Mikilvægt er að hafa góða yfirsýn yfir það sem þróunina á að snúast um og hafa til 

grundvallar skipulaginu.  

Í umræðu um uppbyggingu áfangastaða þá kom fram að aðdráttarafl er huglægt og því ekki 

hægt að leggja hendur á hvað það er nákvæmlega sem býr til aðdráttaraflið.  Af hverju er 

Hengifoss svo vinsæll og hvar byrjar orðræðan um hann?  Hvað er það sem laðar að og gerir 

fossa að svo vinsælum áfangastöðum, þar sem fossar eru eins misjafnir og þeir eru margir 

þá virðast þeir sem eru aðgengilegir ferðamönnum vera hver öðrum vinsælli og meðal þess 

sem ferðamenn sækjast eftir að sjá í náttúru Íslands.  

Það er matsatriði hvað er auðlind og misjafnt eftir því hver metur,  það að staðurinn búi yfir 

aðdráttarafli eins og Hengifoss þar sem hann laðar að margar ferðamenn, gerir hann 

verðmætan.  Því auðlindir eru aðeins verðmætar í efnahagslegum skilningi ef eftirspurn er 

eftir þeim og framboðið á þeim takmarkað.  Ef auðlindin er gönguleiðin og umhverfið ekki 

síður en fossinn þá þarf að huga að ástandi gönguleiðarinnar sem og öðrum innviðum og 

eins og niðurstöður sína þá er því víða ábótavant og úrbætur þarfar.  Með því að horfa út frá 

hugtakinu ábyrg auðlindastjórnun þá er spurning hvernig ber að vernda svæðið og 

skipuleggja þannig að fólk njóti þess sem það kom til að sjá og upplifa en jafnframt stuðla 

að verndun auðlindarinnar til framtíðar. Ætti að dreifa ferðamönnunum á svæðinu og lausnin 

hugmyndir um stíg sem liggur norðan við gilið og brú yfir ánna til að ferðamenn geti gengið 

í nokkurs konar hring eða allavega komið að á fleiri en einum stað.  Það kemur ekki fram í 

gögnunum hvert hámarkið er sem staðurinn getur tekið við í dag og hverju er stefnt að 
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varðandi hámark inn á svæðið eða út frá hvaða fjölda er unnið heldur talað um fjölgun gest 

í óskilgreinda átt.   

Hver eru þá þolmörkin, hver ákveður þau og hvenær er þeim náð?  Það eru ekki dæmi í 

niðurstöðum varðandi það en þó talað um að þolmörkum gagnvart náttúrunni séð náð að 

einhverju leiti með ágangi ferðamanna og sýnilegum áhrifum af gangandi umferð og 

skemmdum af þeim völdum sem eru óafturkræfar  Skilgreiningar á þolmörkum 

ferðaþjónustu (e.tourism carrying capacity) er það hversu mikinn fjölda getur svæði eða 

áfangastaður tekið á móti án þess að náttúran eða umhverfi verði fyrir óásættanlegum og 

óafturkræfum breytingum og að fjöldi ferðamanna skerði ekki upplifun annara ferðamanna 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014, 6).   

Samkvæmt skýrslu Fljótsdalshrepps (2013, 6) var bílastæðið þá orðið of lítið og rúmaði ekki 

þann bílafjölda sem þar er lagt á háannatíma og sömuleiðis annaði salernishúsið ekki 

fjöldanum, hvað þá framtíðar fjölgun ferðamanna.  Getum við þá nokkuð sagt að staðurinn 

sé sjálfbær og ef við miðum við það sem kemur fram um sjálfbæra ferðmennsku að jafnvægi 

skuli vera á milli umhverfis, efnahags og samfélagslegra þátta?  Sjálfbær ferðaþjónusta skal 

mæta þörfum ferðamanna og heimamanna en í dag annar staðurinn ekki þeim fjölda sem 

hann sækir á háönn og því sjálfbærni ekki náð að því leiti og einnig ekki umhverfislega eins 

og kemur fram að ofan.  Með fyrirhugaðri uppbyggingu er ef til vill verið að stíga skref í 

rétta átt að þróun sjálfbærni með því að byggja upp innviði til verndunar umhverfinu og 

stjórnun á umferð ferðamanna.  

Hafa skal í huga að áhrif af uppbyggingu eru alltaf einhver þá hvað varðar gróður, lífríki og 

ásýnd staðarins, þótt samkvæmt deiliskipulagi segi að áhrif af framkvæmdum séu 

minniháttar á umhverfið (Fljótsdalshreppur, 2015,12).  Erfitt er að sjá og greina hvaða áhrif 

uppbyggingin kemur til með að hafa á upplifun ferðamanna því oft er ekki alveg hægt að sjá 

hvaða áhrif uppbygging hefur á ferðamennsku.  Þar sem dæmi eru um að aukin uppbygging 

dragi úr áhrifum af ágangi ferðamanna en þó eins og áður segir hefur uppbyggingin áhrif 

þótt sýnileiki ágangsins hverfi við bætta stíga eða stækkun bílastæðis.  Áfangastaðurinn gæti 

breyst og farið að höfða til annara ferðamanna líkt og líkan Butlers segir til um (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2014, 6).    
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Þrátt fyrir að sett hafi verið upp nýtt deiliskipulag og stefna fyrir svæðið þá veltur  

uppbyggingin á peningum og ekki var veitt fé í Hengifoss úr Uppbyggingasjóði ferðamanna 

sem úthlutað var á þessu ári og því verður ekkert um framkvæmdir eða uppbyggingu við 

stíginn á þessu ári og skemmdir halda áfram á honum (RÚV, 2016, 29. mars).  Einnig kemur 

fram í fylgiblaði með umsókn að þótt að styrkur hefði verið veittur þá gæti mótframlagið 

sem er skilyrði fyrir styrkúthlutun orðið vandamál. Sveitafélag og hagsmunaaðilar ættu því 

að leita leiða og skoða ávinning af því að byggja upp svæðið og skoða leiðir til að fjármagna 

slíka uppbyggingu án styrkja og skoða efnahagsleg áhrif til lengri tíma og hvort svæðið hljóti 

ekki frekari skaða á ímynd hans ef ekkert verður að gert við framkvæmdir á gönguleiðinni 

og ferðamönnum sem staðinn sækja er hætt á meiðslum eða neikvæðri upplifun.  

Ákveðnar hættur eru á svæðinu eins og fram kemur í niðurstöðum og samkvæmt þeim 

gögnum sem unnið var úr er staðurinn að einhverju leiti ekki talinn öruggur ferðamönnum 

og ekki liggur ljóst fyrir hvenær svo geti orðið vegna fjárskorts við uppbyggingu á gönguleið 

og innviðum.  Einnig er spurning hvernig áhættumat myndi líta út fyrir áfangastaðinn yfir 

vetrartímann en niðurstöður gefa vísbendingu um aukningu yfir jaðartímann og veturinn á 

svæðinu.  Gera má ráð fyrir því að stígar fyllist af snjó eða ís myndast ef að gangandi umferð 

er um vetur og gönguleiðin líklega hættuleg og áhætta á óhöppum eykst líkt og við sáum 

dæmi um við Gullfoss.  Óvíst hvort slíkar aðstæður stoppi ferðamanninn sem vill sjá fossinn, 

svipað og kom fram í orðræðu um vetrarferðaþjónustu á Íslandi þá virðast lokanir á svæðum 

ekki verða til þess að hindra ferðamenn í að fara og sjá það sem þeir ætla sér að sjá.  

Hugsanlega þarf innan fárra ára að skoða hvernig þessu ætti að vera háttað við Hengifoss 

miðað við tölur um fjölgun ferðamanna allt árið, loka yrði yfir ákveðin tíma eða innviðir 

byggðir upp með vetrartímann í huga og þjónusta allt árið með tilheyrandi kostnaði.  Til að 

staðurinn sé öruggari þarf að vinna að uppbyggingu innviða eða vara við þeim hættum við 

upphaf gönguleiðar sem eru til staðar þar sem ferðamaðurinn getur metið hvort hann treysti 

sér til göngunnar eða ekki því eins og kemur fram í niðurstöðum er ábyrgðin hans og 

mikilvægt að hann sé upplýstur.  

Með auknu aðgengi hvort sem það er um vetur með því að bæta þjónustuna yfir árið eða með 

stækkun bílastæðis eykst fjöldi ferðamanna.  Í nýju deiliskipulagi kom meðal annars fram 

hugmynd um að bæta aðgengi fyrir alla og hreyfihamlaðir fluttir með þjónustu fjórhjóla upp 

að fossinum eða upp að ákveðnum útsýnisstöðum.  Tel ég slíkar hugmyndir mjög 
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varhugaverðar og gæti haft mjög neikvæð áhrif á aðra að heyra í ökutækjum og getur skaðað 

upplifun gangandi ferðamanna og því þarf að skoða en og aftur hvað vill áfangaastaðurinn 

standa fyrir.   

Ef hópum fer fækkandi eins og niðurstöður sýna utan við komur skemmtiferðaskipafarþega 

þá hefur það áhrif á þörf á bílastæðum og salernisaðstöðu.  Að mati þeirra er koma að 

uppbyggingu við fossinn er talið að Hengifoss falli í  flokk fjölfarinna ferðamannastaða sem 

getur tekið við miklum fjölda en þó til að svo verði þarfnast áfangastaðurinn mikilla og vel 

ígrundaðra umbóta til að geta staðið undir væntingum í framtíðinni (Fljótsdalshreppur, 2013, 

11).  Sá hópur sem flokkast undir fjöldaferðamennsku og hópar sem ferðast í rútum eru oft 

eldra fólk sem almennt séð ekki jafnvel í stakk búinn til að ganga upp að fossinum og aðrir 

ferðamenn (Munnleg heimild, Díana Mjöll Sveinsdóttir, 9. apríl. 2016).  Slíkir ferðamenn 

þarfnast valinna staða sem bæði þola ágang margra og eru aðgengilegir og þurfa að vera 

þekktir og eins og aðstaðan er í dag getur verið að hann henti ekki þessum hópi ferðamanna 

miðað við aðstæður á gönguleið. Það að bæta aðstöðu við upphaf gönguleiðarinnar 

bílastæðið og salernishúsið gerir fjölda ferðamanna kleift að leggja við fossinn og hefja 

ferðina upp að honum en meðan önnur aðstaða og innviðir sem eru ekki síður mikilvægir 

stígarnir og leiðin upp að fossinum þá getur þetta gefið ranga mynd af því hversu mörgum 

staðurinn getur tekið á móti án vandræða og því sem bíður ferðamanna eftir að lagt er af stað 

í göngu að fossinum.   

Niðurstaðan er því sú að auðlindin Hengifoss er ekki bara fossinn heldur gilið, gönguleiðin 

og umhverfið í kring það sem einnig skapar aðdráttaraflið.  Æskileg þróun hans sem 

sjálfbærs áfangastaðar er ekki einfalt máli og að mörgu að huga.   Í skýrslu Fljótsdalshrepps 

(2013,11) segir að með vandaðri og markvissri uppbyggingu geti Hengifoss auðveldlega 

annað margföldum þeim fjölda sem nú heimsækir staðinn.  Spurning hvort það ætti að vera 

stefnan í blindni að auka fjölda frekar en að skoða þá þætti sem staðurinn stendur fyrir.  

Kanna hvað það er sem ferðamenn sækjast í og hvaða upplifun þeir vilja hafa af staðnum.  

Stefna um aukningu ferðamanna í átt til fjöldaferðamennsku án uppbyggingar nauðsynlegra 

innviða er ekki í takt við sjálfbæra þróun með tillit til verndunar auðlindinni.  Gera þarf grein 

fyrir þolmörkum staðarins og ákveða hver þau eru og hvað staðurinn vill standa fyrir til að 

geta unnið út frá þróun sjálfbærni og stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu þar sem 

náttúruauðlindir eru viðkæmar.  Því ætti æskileg þróun hans ekki að vera að stefna að 
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auknum fjölda ferðamanna eins og staðan er í dag heldur frekar að gæðum ferðamanna þ.e. 

vinna út frá því hvað staðurinn vill standa fyrir og hvers konar upplifun hann vill bjóða uppá 

og greina hvaða ferðamenn það eru sem henta auðlindinni. 
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7 Lokaorð:  

Ljóst er að Hengifoss líkt og Gullfoss hefur mikið aðdráttarafl og aukning í fjölda 

ferðamanna sem skoða fossinn á hverju ári eins og kemur fram í niðurstöðum. Fossar hafa 

þetta óhlutlæga aðdráttarafl sem erfitt er að útskýra og eru óhjákvæmilega ferðaþjónustunni 

mikilvæg náttúrauðlind.  Eins og fram kemur í niðurstöðum  og gögnum getur verið erfitt að 

vera vinsæll þar sem bæði við Gullfoss og Hengifoss gætir mikilla umhverfisáhrifa vegna 

ágangs ferðamanna í kjölfar aukningar og dreifingu yfir árið.  Það er vilji ferðaþjónustunnar 

á svæðinu við Hengifoss að byggja upp áfangastað sem svæðið getur verið stolt af en þó án 

þess að ganga á auðlindir hans.  

Ef byggja á upp í sátt við umhverfið og samfélagið áfangastað sem heimamenn eru stoltir af 

og dregur að ferðamenn án þess að ganga á auðlindir hans, þarf þróunin að vera með áherslu 

í átt að virði frekar en magni.  Þróun áfangastaðarins þarf að vera vel ígrunduð út frá því sem 

svæðið hefur til að geta horft til sjálfbærni á sama tíma og fjölgun ferðamanna er mikil og 

ágangur ferðamanna á náttúruauðlindir þar af leiðir.  Því getur takmörkun um svæðið verið 

nauðsynleg á einhverjum tímapunkti eða uppbygging innviða til verndunar 

náttúruauðlindinni eins og stefnt er að í þessu tilviki.  Oft er það þó vöntun á fjármagni sem 

verður til þess að slíkar framkvæmdir dragast á langinn eða af þeim verður ekki þar sem um 

mikinn kostnað er að ræða.  Einnig má ekki gleyma kostnaði og vinnu við viðhald sem hlýtur 

að vera þónokkur og í niðurstöðum vantar upp á viðhald á meðan stefnt er að nýrri 

uppbyggingu.  Hver á að standa straum af þessum kostnaði og hverra er hagurinn að aukinni 

uppbyggingu, eru það aðrir aðilar en sveitafélagið og ætti því kostnaður að deilast á fleiri 

aðila.   

Þrátt fyrir tal um peninga þá er mikilvægt að huga að sjálfbærri nýtingu auðlindanna og horfa 

til þess hvernig nýting á þeim til lengri tíma er háttað þar sem ekki er öll nýting afturkræf og 

hugsa verður til framtíðar með hag auðlindarinnar í huga.  Skoða verður efnahagslega áhrif 

af framkvæmdum fyrir samfélagið og hvað það er sem samfélagið vill í þróun ferðaþjónustu 

á svæðinu.  Þeir staðir sem hafa góða stefnu í ferðaþjónustu og í umhverfismálum hafa 

ákveðið forskot í samkeppnisumhverfi ferðaþjónustunnar og vert að huga vel að þeim málum 

og vinna vel að þeim til framtíðar.  Æskileg þróun áfangastaðarins ætti því að vinna í takt og 

sátt við umhverfi og samfélag þar sem oftast og eins og viðfangsefnið hér er um að ræða 
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áfangastað þar sem náttúran er það sem skapar aðdráttarfalið fyrir ferðamenn og er 

lífviðurværi ferðaþjónustunnar á svæðinu. 
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