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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Rögnvaldur Þorbjarnarson 
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Ágrip 

Í ritgerð þessari eru tekin saman flest öll ferðaþjónustubú á Vesturlandi, staðsetning 

þeirra greind út frá vegakerfi og áhrif staðsetningar á rekstur. 

Samkvæmt ábúendum á ferðaþjónustubúum hætta ferðamenn oft við að 

heimsækja bú er standa lengra frá þjóðvegi vegna vegalengdar eða ástands vegar. 

Að hafa skilti sem vísar á búið, staðsett við þjóðveg er samkvæmt greiningum í 

þessu riti góð auglýsing og hefur mikil áhrif á að draga ferðamanninn að. 

Þeir bæir sem standa nær þjóðvegi og hafa sterkari tengingar við aðra 

ferðaþjónustu í nálægð við sig virðast standa betur að vígi en önnur bú þegar kemur að 

því að draga ferðamenn að búinu.  

Er það eina ástæðan fyrir því að rekstur ferðaþjónustubúa á þessum svæðum 

virðist ganga betur? Staðsetning virðist vera mikilvæg þegar kemur að ferðaþjónustu, 

sama hvaða mynd sú þjónusta tekur á sig og þá virðist tengingar við annarskonar 

þjónustu í nálægð vera mikilvægar.  

Hvaða atriði eru það við staðsetningu sem skiptir mestu máli?  

Eftir greiningarvinnu við rit þetta virðist svarið vera aðgengi að 

ferðaþjónustustað og tengingar við aðra þjónustu í nágreninu. 

 

Lykilorð; Ferðaþjónustubú, Ferðaþjónusta bænda, Opinn Landbúnaður, Aðkoma og 

tenging, Vesturland. 
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins 
Áhugi fyrir umræðuefni þessa rits varð til hjá höfundi á fyrstu námsdögum við 

umhverfisskipulag  í Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Höfundur er fæddur og uppalinn að Háafelli í Hvítársíðu, þar sem stofnað var 

Geitfjársetur Íslands árið 2012 (Jóhanna B Þorvaldsdóttir munnleg heimild. 4 Apríl 

2016) en þar hafði verið starfrækt mótaka fyrir ferðamenn frá árinu 2009.  

Er höfundur og hans fjölskylda ákváðu að fara út í mótöku ferðamanna var 

margt sem þurfti að skoða og gera ráð fyrir. Upplýsingaöflun fyrir verðandi 

ferðaþjónustubændur var vandræðasöm og lítið af upplýsingum að hafa um 

ferðaþjónustubú og starfsemi þeirra.  

Meining orðsins ferðaþjónustubú eru bú sem staðsett eru í dreifbýli þar sem aðal 

innkoma kemur frá landbúnaðartengdum rekstri, á einkalandi. Þar hafa ábúendur einnig 

ákveðið að bjóða upp á einhverja þjónustu fyrir ferðamenn erlenda sem og innlenda.  

Í ritgerð þessari hefur höfundur ákveðið að fjalla um ferðaþjónustubú á Vesturlandi. 

Dreifingu, þjónustu og tengingar búanna við aðra ferðaþjónustu í nágreni sínu auk 

aðkomu að öllum þeim búum sem staðsett eru innan landfræðilegra marka Vesturlands. 

Þróun ferðaþjónustu hjá bændum á sér ekki langa sögu á Vesturlandi en hefur 

ferðaþjónusta blómstrað síðan árið 2000. Margir bændur hafa ákveðið að fara út í að 

þjónusta ferðamenn með einum eða öðrum hætti, til að auka innkomu með tiltölulega 

lágum upphafskostnaði. 

 

1.2 Markmið  
Í þessari ritgerð mun höfundur reyna að draga saman og greina alla þá þætti sem virðast 

skipta máli við vegalagningu í nágreni ferðaþjónustubúa líkt og var nefnt hér að ofan. 

Er það von höfundar að með lestri á ritgerð þessari öðlist lesandi skilning og þekkingu 

á dreifingu ferðaþjónustubúa og hvernig uppbygging á starfsgrein þessari hefur verið á 

Vesturlandi í gegnum tíðina. Þær spurningar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni 

eru margslungnar en á sama tíma einfaldar.  

Hvar eru ferðaþjónustubú staðsett á Vesturlandi? Hver er dreifing búa á milli 

svæða? Hverjar eru ástæður fyrir þessari dreifingu? Er ákjósanlegra að hefja 

ferðaþjónusturekstur á einu svæði frekar en öðru svæði á Vesturlandi? Hefur 
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vegalagning og tengingar sem myndast vegna hennar áhrif á rekstur ferðaþjónustubúa 

og þá hversu mikil áhrif?  

Leitast verður við að svara öllum þessum spurningum í riti þessu. 

 

1.3 Fyrri rannsóknir / önnur sambærileg verkefni  
Eins og fram kom hér á undan er mjög lítil þekking til staðar hvað varðar aðstæður og 

aðkomu að ferðaþjónustubúum á Íslandi. Þó eru til staðar fyrirtæki og samtök sem halda 

utan um sína félagsmenn og þá bæi sem eru á skrá hjá þeim, eru það oft á tíðum 

eingöngusérhæfð býli, til dæmis einungis býli sem eru skráð með opinn landbúnað. 

Opinn landbúnaður er þegar ábúendur á bænum bjóða ferðamönnum að koma í þau 

húsakynni sem hýsa búfénaðinn eða plönturnar og kynnast aðbúnaði sem og 

starfseminni. Einnig eru hópar þar sem einungis þau býli sem bjóða upp á gistiaðstöðu 

eru skráð og fleiri sérhæfðir hópar eða félagasamtök. 

Þeir hópar er virðast standa hvað fremst í flokki, samkvæmt rannsóknum 

höfundar, þegar kemur að skráningu ferðaþjónustubúa eru samtökin Beint frá býli og 

verkefnið Opinn landbúnaður. Beint frá býli snýr að stærstum hluta að afurðasölu sem 

fer fram á býlinu sjálfu (www.Beintfrabyli.is).Opinn Landbúnaður (www.bondi.is) er 

á vegum bændasamtaka Íslands og snýr að þeim búum er bjóða upp á opinn landbúnað 

eins og útskýrt var hér að ofan. 

Vinna  félagsins Ferðaþjónustu bænda sem hefur unnið að skráningu 

ferðaþjónustubúa á Íslandi í 30 ár, aðstoðar ferðamenn við að skipuleggja sínar ferðir 

(www.sveit.is).  

Einnig hefur Markaðsstofa Vesturlands (www.West.is) unnið að skráningu á allri 

ferðaþjónustu á Vesturlandi og eru mörg ferðaþjónustubú komin þar á skrá, því miður 

er það verkefni stutt komið og á langt í land til að teljast tæmandi upplýsingaveita. Mörg 

bú vantar þar á lista en öll ferðaþjónustubú á vesturlandi geta sótt um að vera skráð þar 

og auglýst. 

Ekkert þessara verkefna nær yfir öll þau ferðaþjónustubúa sem staðsett eru á 

vesturlandi. Er þar þá helst vöntun á skráningu þeirra búa sem bjóða upp á hestatengda 

afþreyingu og fræðslu tengda hestum. Það er von höfundar að þessi ritgerð verði sú brú 

er sameinar öll ferðaþjónustubú á Vesturlandi á einum og sama staðnum. 
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1.4 Efnistök  
Í ritgerð þessari verður farið yfir staðsetningar ferðaþjónustubúa á Vesturlandi út frá 

vegalagningu. Hvernig þróun ferðamennsku á Vesturlandi hefur haft áhrif á 

ferðaþjónustubændur á svæðinu og hvort vegalagning í kringum ferðaþjónustubúin hafi 

áhrif á straum ferðamanna þangað. Teknir verða sérstaklega fyrir fjórir bæir sem 

höfundur valdi vegna staðsetningar þeirra þar sem vegalagning í kring og fjarlægð frá 

malbikuðum þjóðvegi er mismunandi. Gerð verður, út frá upplýsingum frá ábúendum, 

tillaga að breytingum, út frá upplýsingum sem fást við greiningu, á vegakerfi í kringum 

búið til að takmarka vandamál sem myndast vegna vegakerfis og haft geta áhrif á 

ferðamannastraum að búinu.  

  



4 

 

2. Gögn og aðferðir 

2.1 Vinnuferill  
Þegar vinnsla við þessa ritgerð hófst var fyrsta skrefið að afmarka svæði sem kanna átti. 

Svæðinu verður betur líst hér á eftir í kafla 3. Næst kom að því að viða að sér 

upplýsingum um þau ferðaþjónustubú sem staðsett eru á Vesturlandi.  

Lá þá beint við að nýta þau tengsl sem höfundur hafði fyrir. Fyrst var haft 

samband við þá ferðaþjónustubændur er höfundur þekkir vegna þeirra tengsla sem hafa 

myndast við uppbyggingu og rekstur Geitfjárseturs. Frá þeim bændum fengust síðan 

upplýsingar um hvar og hvort þeir voru skrásettir hjá einhverjum samtökum og þá 

hvaða samtökum ferðaþjónustubænda þeir tilheyrðu. 

Skoðun á þeim samtökum fylgdi fast á eftir ásamt samskipti höfundar við 

stjórnarmenn hverra samtaka fyrir sig sem og samskiptum við ábúendur á hverju býli 

sem bættist í hópinn. Fengust þaðan upplýsingar um ferðaþjónustubú skrásett hjá 

samtökum og þau bú sem ekki eru skráð hjá neinum samtökum og standa sjálfir fyrir 

sínum auglýsingum.  

Þegar öllum þessum upplýsingum hafði verið safnað saman stóð eftir listi yfir 

ferðaþjónustubú á Vesturlandi. Listinn innihélt upplýsingar um hvert bú fyrir sig sem 

fengist höfðu með beinum samskiptum við ábúendur, á heimasíðum búanna og 

heimasíðum þeirra samtaka sem þeir tilheyra. 

Eftir að listi yfir öll bú á Vesturlandi var tilbúinn var komið að kortavinnslu og 

samsetningu allra þeirra gagna sem komin voru.  

Að lokum voru tekin ítarlegri viðtöl við ábúendur á þeim búum sem tekin verða 

sérstaklega fyrir þar sem upplifun ábúenda á vegtengingum við aðra ferðamannastaði í 

nágreninu var rædd. Hvernig nálægð við aðra ferðaþjónustustaði kom að ferðamennsku 

á búinu, kosti og galla vegakerfis á þeirra svæði og hvaða áhrif vegakerfið virðist hafa 

á þeirra rekstur. 

Aðkoma að þeim búum var svo greind sérstaklega. 

Að lokum voru teknar saman þær niðurstöður sem fengust við úrvinnslu þeirra 

gagna sem safnast höfðu og kenning um áhrif aðkomu á aðdráttarafl ferðaþjónustubúa 

lögð fram. 
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2.2 Gögn  
Þau gögn sem notast var við í gerð ritgerðar þessarar voru að miklum hluta munnlegar 

heimildir sem fengust frá ábúendum ferðaþjónustubúa sem og frá stjórnendum þeirra 

samtaka sem hafa tengsl við ferðaþjónustubú á Vesturlandi.  

Einnig var stuðst við þær upplýsingar sem fengust á heimasíðu félaga og 

ferðaþjónustubúa. 

Notaðir voru kortagrunnar, sem fengnir voru úr safni Landbúnaðarháskóla 

Íslands og vegkortsgrunnar frá Vegagerðinni, við gerð korta sem útskýra aðstæður og 

legu vegakerfis. 

Úttektir og mælingar, sem höfundur framkvæmdi sjálfur, á vegalengdum og ástandi 

vega voru einnig notaðar til kortagerðar ásamt ljósmyndum teknum af höfundi. 

2.3 Aðferðir  
Gagnaöflun frá ábúendum ferðaþjónustubúa á Vesturlandi fór að stærstum hluta í 

gegnum netpóst og síma. Farið var vel yfir allar þær heimasíður sem fundust sem og 

þau fyrirtæki eða samstarfsverkefni sem unnið hafa með einhverjum hætti að skráningu 

eða upplýsingaveitu um ferðaþjónustubú á Vesturlandi.  

Út frá þeim upplýsingum myndaðist gagnabanki í fórum höfundar sem nýttur 

var til gerðar töflu þar sem þessum upplýsingum var komið á auðskiljanlegt form.  

Gögn frá Vegagerðinni á Vesturlandi voru sameinuð gögnum frá Landbúnaðarháskóla 

Íslands.  

Út frá þeim gögnum voru unnin kort sem sýna vegalagninu á Vesturlandi og 

staðsetningu ferðaþjónustubúa út frá vegakerfum. 

Þegar litið er á tillögur um breytingar á veglagningu í nágrenni þeirra búa sem tekin 

voru sérstaklega fyrir var dregin saman reynsla ábúenda og Vegagerðarinnar til að finna 

út hvernig útfæra mætti vegakerfi á svæðinu til að betur myndi henta ferðaþjónustu á 

búunum.  
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3. Athugunarsvæði 

3.1 Mörk athugunarsvæðisins 
Er höfundur ákvað að vinna athuganir á Vesturlandi varð að ákveða nákvæma skiptingu 

á landinu, þar sem nákvæm svæðisskipting er nauðsynleg þegar tekin eru fyrir sérstök 

svæði. Landsskiptingin er varð fyrir valinu er sú skipting sem Ferðamálastofa Íslands 

notar til að skilgreina landshluta og uppsetningu á starfsstöðvum þeirra á landinu 

(Ferðamálastofa. á.á).Skiptingu þessa má sjá á mynd 1.  

Það svæði er miðað verður við afmarkast af þeim sveitarfélögum sem falla að stærstum 

hluta eða alfarið innan þessara marka og farið verður nánar út í það hér á eftir. 

3.2 Lega athugunarsvæðisins 
Þau sveitarfélög sem teljast til svæðis þessa eru tíu talsins (Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi.á.á.) en vegna áhersluatriða ritgerðar var ákveðið að taka Akraneskaupstað 

ekki með. Sveitarfélögin sem tekin verða fyrir eru eftirfarandi: 

Borgarbyggð, Dalabyggð,  Eyja og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, 

Helgafellssveit, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Snæfellsbær og 

Stykkishólmsbær.   

*Mynd 1 Fengin frá Ferðamálastofu
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Valin voru þau sveitarfélög sem eru alfarið eða að mestum hluta innan þeirra marka er 

sett voru af Ferðamálastofu og sjá má á mynd 1 hér á undan (Ferðamálastofa.á.á.). Stærð 

athugunarsvæðis er um 10.000 km² en er flatarmálið reiknað af höfundi út frá 

kortagrunnum í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands. Athugunarsvæði og uppskiptingu 

þess má sjá á mynd 2. 

  
*Mynd 2. Gerð af höfundi út frá gögnum í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands
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4. Þróun á ferðamennsku á Vesturlandi 

Síðustu ár hefur straumur ferðamanna til Íslands aukist til muna og  hefur sú fjölgun 

farið fram úr öllum spám sem gerðar hafa verið (Ferðamálastofa 2015).  

Í meðfylgjandi töflu frá ferðamálastofu (Tafla 1) má sjá þá þróun sem orðið 

hefur í fjölda ferðamanna sem sóttu landið heim á árunum 1990 - 2015 og prósentu 

breytingar á fjölda frá liðnu ári.  

Samkvæmt ferðamálastofu komu árið 1949 5.312 ferðamenn til landsins(sjá 

töflu 1). 

Árið 2000 komu 302.900 ferðamenn til landsins (sjá töflu 1). 

Árið 2015 komu 1.289.140 ferðamenn til landsins (sjá töflu 1) (Ferðamálastofa, 

2015)  

Út frá þessum tölum Ferðamálastofu er greinilegt að stórkostleg aukning hefur átt sér 

stað í fjölda ferðamanna sem koma til landsins ár hvert og ef spár Ferðamálastofu 

reynast sannar mun fjöldi ferðamanna ná 2 milljónum árið 2018 (Ferðamálastofa, 

2015). Ef litið er til talna ferðamálastofu í ritinu Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum um 

gistinætur erlendra ferðamanna á landinu síðustu ár er Suðurlandið með mikla yfirburði 

í þeim efnum en um 58% erlendra ferðamanna gista á Suðurlandinu (Ferðamálastofa, 

2016).  

Árið 2015 var Vesturland valið sem einn af 10 áhugaverðustu áfangastöðum í 

heimi af leiðsögubókaútgefandanum Lonely planet og út frá því er búist við gríðarlegri 

aukningu ferðamanna sem sækja Vesturland heim á komandi árum (Lonely planet, 

2015).   

Samkvæmt tilkynningu Lonely planet er það nálægðin við náttúruna og saga 

svæðisins sem dregur fólk að. Það má túlka sem góða uppistöðu fyrir ferðaþjónustubú 

til að byggja á þeim grunni sem fyrir er á þeirra svæði, það er að mati höfundar fátt um 

ferðaþjónustu sem er nær náttúrunni en ferðaþjónustubú.  

Mikill undirbúningur er hafinn til að undirbúa fyrir fjölgun ferðamanna á 

Vesturlandi (Torfi Jóhannesson, 2009).  

Fyrirtæki sem og einstaklingar margir hverjir hafa ákveðið að fara út í 

ferðaþjónustu eða auka við þá þjónustu sem þeir bjóða uppá nú þegar. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á svæðinu, til dæmis við Deildartunguhver 

(Krauma, 2016), Húsafell (Húsafell, á.á.), og við Grundarfjörð (Grundarfjarðarbær 

2009)  
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*Tafla 1 fengin frá  Ferðamálastofu Íslands 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ómarktækar tölur vegna mistaka í talningu
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5. Ferðaþjónustubú á Vesturlandi 

5.1 Staðsetning búa og dreifing 
Þegar skoðuð er mynd 3  hér fyrir aftan er það fyrsta sem dregur augað hversu dreifð 

fjarlægð frá þjóðvegi er, 18 bú af 35 eru staðsett beint út af þjóðvegi. 

Þegar talað er um að bú séu staðsett beint út af þjóðvegi er meining höfundar sú 

að farið sé beint út af malbikuðum þjóðveg og inn á heimreið tiltekins bús. 

Borgarfjörðurinn hefur greinilega forystu þegar litið er til fjölda og þéttleika 

ferðaþjónustubúa.  

Borgarfjörður er stærsta sveitarfélagið á svæðinu að flatarmáli eða tæpir 

5.000km² (Byggðarstofnun, 2009). Þó er athyglisvert að sjá að einungis 4 bæir eru 

staðsettir beint út af þjóðvegi 1 sem er fjölfarnasti vegur landsins og liggur um 

Borgarfjörðinn. Aðsókn að ferðaþjónustubúum er í mörgum tilfellum stjórnað af 

umferð framhjá heimreið, enda eru fáar merkingar sem benda ferðamönnum á búið 

staðsettar annarstaðar en við heimreið að búi. 

Ólöglegt er að setja upp skilti án samstarfs við Vegagerðina annarsstaðar en á 

einkalandi en skilti Vegagerðarinnar eru kostnaðarsöm. (Reglugerð um umferðarmerki 

og notkun þeirra. Nr. 289/1995) 

Margir ábúenda sem höfundur hafði samband við töldu að vegalengd og 

vegalagning hefði mikil áhrif á fjölda ferðamanna er sækja búið heim.  

Á mynd 3 eru sýndar staðsetningar allra ferðaþjónustubúa á Vesturlandi sem og 

vegalagningu á svæðinu. 

Í töflu 2 hér á eftir má sjá nöfn búa, þjónustu sem boðið er uppá, vegalengd frá 

þjóðvegi og ártal þegar hafin var ferðaþjónusta á búinu.  

Þegar litið er til þjónustu og upphafsárs ferðaþjónustunnar má sjá að gisting og 

hestaleiga eru með þeim fyrstu þjónustum sem bændur fóru að veita ferðamönnum. 

Gisting er enn þann dag í dag algengasta þjónusta sem boðið er uppá í ferðaþjónustu 

almennt (sjá töflu 2).  

Brennistaðir er það bú á Vesturlandi sem boðið hefur uppá þjónustu í lengstan 

tíma eða frá árinu 1970 (sjá töflu 2).  

Þar á eftir koma Neðri-Háls, 1982, og Skáney árið 1985.  

Skáney er það bú sem hefur verið lengst í ferðaþjónustu af þeim búum sem bjóða 

uppá hestatengda ferðaþjónustu (Sjá töflu 2). 
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Bær Vegalengd frá þjóðvegi Opnunarár
Opinn landbúnaður Hestaleiga Gisting Afurðasala

Álftavatn X X 2 Km 2010

Bjarteyjarsandur X X X Við Þjóðveg 2004

Brennistaðir X X 4.8 Km 1970

Brimsvöllur X Við Þjóðveg 2000

Erpsstaðir X X X Við Þjóðveg 2009

Eystri Leirárgarðar X X Við Þjóðveg 2010

Giljar X X X 10.2 Km 2012

Glitsstaðir X X 2 Km 2007

Grímsstaðir 2 X X Við Þjóðveg 2008

Gröf X 12 Km 2006

Hallkelsstaðarhlíð X X X 14.3 Km 2004

Háafell X X 8.7 Km 2009

Helgavatn  X X 11 Km 2011

Hrafnkelsstaðir X X 2.3 Km 2008

Hundastapi X X 9.2 Km 2007

Hvítidalur X  Við Þjóðveg 2014

Hömluholt X X Við Þjóðveg 2006

Kiðafell X X Við Þjóðveg 2005

Leirulækur X X 8.5 Km 2007

Litla Brekka X X Við Þjóðveg 2003

Lýsuhóll X X Við Þjóðveg 2001

Neðri Háls X X Við Þjóðveg 1983

Neðri Hóll X X Við Þjóðveg 2013

Norðtunga 3 X X 6 Km 2012

Oddstaðir X X 15.6 Km 1992

Skáney X Við Þjóðveg 1985

Snorrastaðir X X X Við Þjóðveg 1992

Staðarhús X X Við Þjóðveg 2013

Steindórsstaðir X 10 Km 2010

Stóri Kambur X X Við Þjóðveg 2013

Traðir X X 16 km 2015

Ystu Garðar X X Við Þjóðveg 2009

Þurranes X X 2.3 Km 2000

Ölvaldsstaðir X Við Þjóðveg 2003

Örnólfsdalur X X 14.5 Km 2013

Þjónusta

*Tafla 2. Upplýsingar um ferðaþjónustubú á Vesturlandi 
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5.2 Merkingar og vegalengdir 
Þegar litið er til vegalengdar að ferðaþjónustubúi frá þjóðvegi í töflu 2 má sjá eins og 

sagði hér að framan að um 18 bú af 35 eru staðsett beint út af þjóðvegi.  

Sú staðreynd að nálægt helming allra ferðaþjónustubúa á Vesturlandi séu staðsett beint 

út af þjóðvegi ýtir strax undir grunsemdir að auðveldara sé að reka ferðaþjónustu nálægt 

fjölförnum vegum. 

Fjöldi almennra búa, bú þar sem ábúendur starfa við landbúnaðartengdan 

rekstur án annars reksturs á búinu, við þjóðveg er mun lægri en fjöldi almennra búa 

annarsstaðar á Vesturlandi og því grunsamlegt að svo mikill fjöldi þeirra búa er farið 

hafa út í að bjóða uppá ferðaþjónustu séu við þjóðveg. 

Þegar litið er til þeirra ferðaþjónustubúa sem ekki eru staðsett við þjóðveg er 

meðalvegalengd frá þjóðvegi að búi 8,7 kílómetrar (sjá töflu 2).  

Lengsta vegalengdin er 15,6 km og er stysta vegalengd um 2 km (sjá töflu 2).  

Ef vegalengd var styttri og leiddi eingöngu að einum áfangastað ákvað höfundur 

að búið yrði talið sem við þjóðveg.  

Í samtölum höfundar við ábúendur á ferðaþjónustubúum var rætt um 

auglýsingar, þær aðferðir sem ábúendur nota til að auglýsa sig og sitt bú út á við. 

Við þessar samræður kom í ljós að langflestir auglýsa sig með aðstoð 

internetsins eða með sínum eigin auglýsingabæklingum.  

Merkingar við veginn virðast ekki vera notaðar í auglýsingarskyni nema í 

örfáum undantekningartilfellum, til dæmis við Hallkelsstaðarhlíð (Sigrún Ólafsdóttir, 

munnleg heimild, 5 apríl 2016), en er það þá í flestum tilfellum eingöngu þjónustuskilti 

sem vísar veg á alla þjónustu í nágreninu. Einu skiltin sem virðast notuð eru þau skilti 

sem standa við heimreið hvers bús og eru lögbundin til að merkja búið (Reglugerð um 

umferðarmerki og notkun þeirra. Nr. 289/1995. 12gr).  

Inn á þetta kemur sterklega hversu mikil umferð fer um veginn þar sem skiltið 

stendur og því er næst að því fleiri ferðamenn sem keyra framhjá skiltinu því meiri líkur 

eru á að einhver komi við.  

Út frá þessu má álykta að þau bú sem standa við fjölfarnari vegi standi betur að 

vígi þegar kemur að fjölda ferðamanna er sjá skiltin og þá beint þeirri „lausa-traffík“ 

(þeir ferðamenn sem gera ekki boð á undan sér heldur mæta á staðinn beint af götunni, 

oft minni hópar eða einstaklingar) sem sækja bæinn heim.  
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Það er þessi hluti greiningar sem kemur helst að notum þegar greina á áhrif 

vegalagningar á straum ferðamanna að ferðaþjónustubúum. 
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6. Háafell 

Háafell er staðsett í Hvítársíðu í Borgarfirði. Þar er stundaður opinn landbúnað og 

afurðarsala í tengslum við íslensku geitina.  

Ábúendur á Háafelli byrjuðu að taka á móti ferðamönnum árið 2009 en árið 

2012 var þar opnað Geitfjársetur Íslands og ferðaþjónustan aukin til muna. Að Háafelli 

koma um 6-7000 ferðamenn yfir árið og er haldið utan um fjölda með gestabók þannig 

einhver frávik gætu verið frá heildar fjölda gesta.  

Þjóðernisskipting ferðamanna sem sækja Háafell heim er um 70% íslendingar 

og 30% erlendir ferðamenn. 

Háafell auglýsir sig að stærstum hluta á internetinu og með 

auglýsingarbæklingum þar sem staðsetning búsins gefur ekki möguleika á því að 

auglýsa með skiltum og draga að „lausa-traffík“. 

 Háafell er staðsett með stóra ferðamannastaði í nálægð við sig, Húsafell, 

Hraunfossa og Deildartunguhver til að nefna nokkra. Nálægðin við þessa staði hjálpar 

Háafelli að draga til sín ferðamenn með dreifingu á auglýsingabæklingum á þessum 

stöðum (Jóhanna B Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 4 apríl 2016).  

 

6.1 Núverandi vegalagning á svæðinu 
Vegalagning í kringum Háafell hefur þann stóra galla að tvær leiðir liggja inn dalinn og 

að þeim ferðamannastöðum er vinsælastir eru á svæðinu, Húsafell og Hraunfossar. Það 

myndar vandamál fyrir Háafell þar sem sú leið sem er malbikuð og í mun betra ástandi 

liggur ekki framhjá Háafelli og því velur meirihluti ferðamanna að aka veginn 

sunnanmegin árinnar. Vegalagningu á svæðinu má sjá á mynd 4. Vegna lélegs ástands 

vegar er liggur norðan við ánna og framhjá Háafelli eru fáir ferðamann er aka þá leið 

og samkvæmt ábúendum eru margir ferðamenn sem hætta við að sækja Háafell heim 

vegna slæms ástands vegar (Jóhanna B Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 4 apríl 2016) 

. 
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6.2 Endurgerð á vegalagningu 
Þegar litið er til möguleika á að endurbæta vegalagningu með það í huga að auka 

ferðamannastraum að Háafelli liggur beinast við að nýta þann straum ferðamanna er nú 

þegar eru á svæðinu. Mikil umferð ferðamanna er á svæðinu þar sem um 124.000 

ferðamenn sækja Hraunfossa heim á ári hverju (Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur 

Ólafsson, 2015). Þá er tillaga höfundar að beina ferðamannastraumnum frekar eftir 

þeim vegi er liggur norðan árinnar og framhjá Háafelli.  

Ef litið er til ástæðna vegna mismunar á umferð hvoru megin árinnar er það 

líklegt að ferðamenn fari frekar sunnanmegin vegna ástands vegar (Jóhanna B 

Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 4 apríl 2016).  

*Mynd 4, Vegalagning í kringum Háafell 
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Ef vegur norðan megin árinnar yrði malbikaður eru góðar líkur á að fjöldi 

ferðamanna sem velja að ferðast þá leið muni aukast og ferðamenn hætti ekki lengur 

við að sækja Háafell heim vegna lélegs vegar.  

Malbikun væri eina breytingin sem gera þyrfti á þar sem beinar tengingar með 

vegakerfi eru við aðra ferðamannastaði á svæðinu.  

Einnig ef sett yrðu niður skilti sem vísa á Háafell við þau vegamót sem standa næst 

Háafelli eru góðar líkur á að ferðamenn ákveði að koma þar við og myndi það þá virka 

á svipaðan hátt og það gerir á Hallkelsstaðarhlíð þar sem skiltanotkun er að skila góðum 

árangri (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016). Á mynd 5 má sjá þær 

breytingar sem höfundur leggur til á vegakerfi sem og staðsetningar skilta. 

 

 

*Mynd 5. Vegakerfi með tillögum um breytingar 
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7. Bjarteyjarsandur  

Bjarteyjarsandur er staðsettur við norðanverðan Hvalfjörð og býður uppá margskonar 

þjónustu, opinn landbúnað, gistingu og mismunandi afþreyingu fyrir ferðamenn.  

Bjarteyjarsandur hefur verið opinn fyrir ferðamenn síðan árið 2009 og er tekið 

á móti um 8000 ferðamönnum á ári. Þeir ferðamenn er sækja Bjarteyjarsand heim eru 

að stærstum hluta Íslendingar en um 60% gesta eru Íslendingar og er haldið utan um 

þessar tölur með pöntunum (Arnheiður Hjörleifsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016).  

Hvalfjörður hefur lengi vel verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna og spilar 

fossinn Glymur þar stórt hlutverk. Skilti var sett upp við upphaf gönguleiðar að Glym 

sem sýndi alla þá þjónustu sem boðið er uppá í Hvalfirði. Skiltið hafði lítil áhrif á fjölda 

ferðamanna að Bjarteyjarsandi og er það tilgáta höfundar að ferðamenn fari frekar í 

suðurátt á vegna margbreytilegs framboðs á þjónustu þar.  

Bústaðafólk í nálægð við Bjarteyjarsand er mikið að sækja staðinn heim sem og 

ferðamenn er verja lengri tíma á svæðinu.  

Bjarteyjarsandur auglýsir sig með aðstoð internetsins og með 

auglýsingarbæklingum, einu skiltin sem benda á Bjarteyjarsand eru staðsett við bæinn 

og við gönguleið að Glym (Arnheiður Hjörleifsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016).    

 

7.1 Núverandi vegalagning á svæðinu 
Eins og kom fram hér að ofan stendur Bjarteyjarsandur við norðanverðan Hvalfjörð og 

er vegalagning að búinu í mjög góðu ásigkomulagi þar sem Bjarteyjarsandur stendur 

við þjóðveg 47. Margir ferðamenn gera sér ferð að fossinum Glym sem staðsettur er í 

Botnsdal innst í Hvalfirði. Grunur liggur á að ferðamenn sem koma frá Reykjavík keyri 

inn Hvalfjörðinn sunnanverðan og fari sömu leið til baka (Arnheiður Hjörleifsdóttir, 

munnleg heimild, 5 apríl 2016). Einnig er Bjarteyjarsandur staðsettur þannig að stutt er 

að koma þangað frá sumarbústaðalöndum bæði í Hvalfirði og Svínadal en malarvegur 

liggur skammt frá Bjarteyjarsandi og yfir í Svínadal. Á mynd 6 hér á næstu síðu má sjá 

legu vegakerfis í nálægð við Bjarteyjarsand. 
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7.2 Endurgerð á vegalagningu 
Þær einu endurbætur sem höfundur mælir með í Hvalfirði væru betri merkingar 

meðfram þjóðvegi, til að vísa ferðamönnum á Bjarteyjarsand, eins framarlega og hægt 

væri eða við öll nálæg vegamót til að auka lýkur á að ferðamenn komi að 

Bjarteyjarsandi sem „lausa-traffík“.  

Einnig er möguleiki á að bæta viðhald á malarvegi yfir í Svínadal til að setja 

upp betri tengingu við þau sumarbústaðalönd sem þar eru staðsettar. Viðhald á sama 

vegi myndi einnig bæta tengingu yfir í Skorradal og uppsveitir Borgarfjarðar og þar 

með tengingu í alla þá þjónustu er boðið er uppá þar. Tillögur fyrir staðsetningar skilta 

og hugmynd að gerð vegakerfis má sjá á mynd 7 hér á næstu síðu.  

 

*Mynd 6. Vegalagning í nálægð við Bjarteyjarsand eins og hún er í dag. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mynd 7. Breytingar á vegakerfi við Bjarteyjarsand 
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8. Hallkelsstaðahlíð 

Hallkelsstaðahlíð er staðsett í Helgafellssveit og er í um 15km fjarlægð frá þjóðvegi 54. 

Á Hallkelsstaðahlíð er boðið upp á opinn landbúnað og hestaleigu. Einnig hafa 

ábúendur haft umsjón með tjaldstæði í nágreninu og sölu á veiðileyfum í nálæg vötn.  

Ábúendur á Hallkelsstaðahlíð fara með um 240 manns í hestaleiguferðir á ári en engar 

tölur eru til um fjölda sem gistir á tjaldstæði.  

Hallkelsstaðahlíð hefur boðið upp á móttöku ferðamanna síðan árið 2004 en 

lengra er síðan hafið var að selja veiðileyfi á búinu (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 5 apríl 2016). Hallkelsstaðahlíð stendur mjög einangruð frá öðrum 

ferðamannastöðum og fjölförnum leiðum, það er helst vegna vegakerfis á svæðinu að 

tenging sé léleg, því landfræðilega er ekki langt á milli staða.  

Bæði Hótel Eldborg og mörg náttúruleg aðdráttaröfl eru í næsta nágreni við 

Hallkelsstaðahlíð en keyra þarf langa vegalengd á malarvegum til að ferðast á milli. 

 

8.1 Núverandi vegalagning á svæðinu 
Hallkelsstaðahlíð stendur í mikilli fjarlægð frá malbikuðum þjóðvegi eða um 15km og 

er mjög einangruð frá umferðarþungum akstursleiðum. Þessi vegalengd sem ferðamenn 

þurfa að keyra hefur dregið þó nokkuð úr ásókn á búið en notkun vegvísa við vegamót 

hjálpar mikið. Vegvísar eru staðsettir bæði við vegamót af þjóðvegi og við vegamót hjá 

heimreið til að aðstoða við að draga að ferðamenn.  

Þrátt fyrir að skiltin aðstoði við að draga ferðamenn að búinu kemur samt fyrir 

að ferðamenn hætti við að sækja búið heim vegna vegalengdar á malarvegi (Sigrún 

Ólafsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016).  

Fyrsti hluti leiðar að Hallkelsstaðahlíð eftir að farið er út af þjóðvegi 54 er 

malarvegur sem ber númerið 55 og nafnið Heydalsvegur. Heydalsvegur tengir saman 

Eyja- og Miklaholtshrepp við Helgafellssveit og þaðan Dalabyggð og 

Grundarfjarðarbæ. Heydalsvegur er ekki mikið notaður vegna lélegs viðhalds og 

annarra leiða sem betur er við haldið (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 

2016).  

Á mynd 8 má sjá núverandi vegalagninu á svæðinu í kringum Hallkelsstaðahlíð. 
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8.2 Endurgerð á vegalagningu  
Nú þegar er Hallkelsstaðahlíð vel stæð hvað varðar merkingar með vegum og 

samkvæmt ábúendum hjálpar það mikið í að draga ferðamenn á búið (Sigrún 

Ólafsdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016).  

Með það að leiðarljósi virðist ekki vera þörf á því að bæta merkingar er leiða 

ferðamenn að búinu en vegurinn sjálfur virðist þurfa betra viðhald þar sem ferðamenn 

hætta við að koma á búið vegna lélegrar vegalagningar (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 5 apríl 2016). Malbikun á Heydalsvegi sem liggur framhjá heimreið að 

Hallkelsstaðarhlíð væri sterkur leikur þar sem það eykur ekki bara líkur á að ferðamenn 

sæki Hallkelsstaðarhlíð heim heldur bæti einnig tengingar á milli sveitarfélaga. Mynd 

*Mynd 8. Vegalagning í nálægð við Hallkelsstaðarhlíð eins og hún er í dag 
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9 hér að neðan sýnir breytingar á vegakerfi sem gætu aðstoðað við að auka fjölda 

ferðamanna er sækja í  ferðaþjónustu á Hallkelsstaðahlíð.   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

*Mynd 9. Breytingar á vegakerfi í nálægð við Hallkelsstaðarhlíð 
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9. Snorrastaðir 

Snorrastaðir eru staðsettir í Eyja- og Miklaholtshrepp, heimreiðin heim að búinu er 

beint út af þjóðvegi 54 sem liggur út Snæfellsnesið.  

Á Snorrastöðum er boðið upp á gistingu og opinn landbúnað í dag. Til ársins 

2015 var einnig starfrækt hestatengd ferðaþjónusta á bænum.  

Snorrastaðir auglýsa sig að mestu leiti með sinni eigin heimasíðu sem og 

samstarfi við ferðaþjónustur er bjóða uppá pakkaferðir um landið.  

Eins og á öllum öðrum búum er skilti staðsett við heimreið sem vísar heim á búið 

og þar sem það er staðsett við fjölfarinn þjóðveg er það tilfinning ábúenda að skilti þetta 

dragi að marga ferðamenn,  þó eingöngu vegna gistiaðstöðunnar. Ekki eru til neinar 

tölur um fjölda ferðamanna sem sækja Snorrastaði heim en samkvæmt ábúendum er 

mikið af ferðamönnum sem koma að Snorrastöðum að koma frá ferðamannastöðum í 

nágreninu og þá helst göngufólk sem gengur á eldstöðina Eldborg sem er í landi 

Snorrastaða (Branddís M Hauksdóttir. munnleg heimild, 5 apríl 2016). 

 

9.1 Núverandi vegalagning á svæðinu 
Snorrastaðabúið er mjög vel staðsett og vegtenging er góð en heimreiðin heim að 

bænum liggur beint út af þjóðvegi 54 og er malbikað alla leið heim á bæ. 

Margir ferðamenn keyra heimreiðina en stór hluti þeirra fer þar um til að ganga 

upp á eldstöðina Eldborg. 

Það er ekki skortur á ferðamönnum en gisting á Snorrastöðum er fullbókuð 

flestar helgar en vandamál hafa komið upp vegna árekstra ferðamanna sem sækja 

Snorrastaði heim og þeirra sem ganga á Eldborg. Lýsa þessi vandamál sér helst sem 

vöntun á bílastæðum og átroðningur göngufólks að húsnæði í útleigu. 

Snorrastaðir eru merktir með einu skilti sem stendur við heimreið en þar sem 

heimreiðin tengist beint inn á þjóðveg gefur það skilti góða auglýsingu og koma margir 

að Snorrastöðum eftir að hafa séð skiltið (Branddís M Hauksdóttir, munnleg heimild, 5 

apríl 2016). Á Mynd 10 hér á næstu síðu má sjá vegalagningu að Snorrastöðum eins og 

hún er í dag. 
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9.2 Endurgerð á vegalagningu 
Þegar litið er til úrbóta sem gera mætti til að bæta og einalda straum ferðamanna að 

Snorrastöðum er ekki margt sem betur mætti gera.  

Samkvæmt ábúendum er eina vandamálið sem myndast árekstrarnir milli 

ferðamanna á Snorrastöðum og ferðamanna sem ganga á Eldborg (Branddís M 

Hauksdóttir, munnleg heimild, 5 apríl 2016). Með það í huga er tillagan að endurbótum 

þannig gerð að heimreið að bænum skiptist á miðri leið þannig ferðamenn sem ætla sér 

að ganga á Eldborg komi ekki heim að búi en fái upplýsingar um búið við upphaf 

gönguleiðar að Eldborg og geti þá tekið ákvörðun þar hvort þeir vilji nýta sér þá 

þjónustu sem Snorrastaðir bjóða uppá.  

Tillögu um endurbætur á vegakerfi má sjá á mynd 11 hér á næstu síðu. 

*Mynd 10. Vegalagning í nálægð við Snorrastaði eins og hún er í dag 
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*Mynd 11. Breytingar á vegakerfi í nálægð við Snorrastaði 
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10. Niðurstöður 

Þegar teknar eru saman þær upplýsingar sem greiningin gefur okkur kemur í ljós að 

mikil aukning hefur verið í fjölda ferðamanna sem sækja landið heim og út frá því hefur 

einnig verið mikil aukning á fjölda ferðamanna sem heimsækja Vesturlandið. Með 

þessari auknu eftirspurn hefur framboð á þjónustu einnig aukist og fjöldi 

ferðaþjónustubúa aukist í samfloti, en 30 ferðaþjónustubú af þeim 35 sem starfrækt eru 

í dag hófu ferðaþjónustutengdan rekstur eftir árið 2000, Sjá töflu 2. 

Ferðaþjónustubú á Vesturlandi eru 35 talsins og eru þau dreifð um allt 

Vesturland en þéttust er dreifing þeirra í Borgarfirði.  

 19 af þeim 35 ferðaþjónustubúum á Vesturlandi eru staðsett í Borgarfirði.  

 2 ferðaþjónustubú eru staðsett í Hvalfirði,  

 6 eru staðsett í Snæfellsbæ 

 5 í Dalabyggð,  

 1 í Eyja og Miklaholtshrepp,  

 1 í Helgafellssveit,  

 1 í Grundarfjarðarbæ.  

Dreifingu má sjá á mynd 3. 

Líklegasta ástæða fyrir þessari dreifingu er tenging við aðra þjónustu í nágreni 

ferðaþjónustubúa sem gerir það að verkum að fleiri ferðamenn fara um svæðið.  

Borgarbyggð hefur mikla forystu þegar litið er til úrvals á þjónustu fyrir 

ferðamenn (Torfi Jóhannesson 2009) og er líklegt að það sé ástæðan fyrir fjölda 

ferðaþjónustubúa í Borgarfirði.  

Þegar litið er til staðsetningar þessara búa, og út frá viðtölum við ábúendur, er 

greinilegt að löng vegalengd frá malbikuðum þjóðvegi, um malarvegi eða aðra miður 

góða vegi, hefur mikil áhrif á þann fjölda ferðamanna sem sækja búið heim.  

Það gefur til kynna að bú sem staðsett eru nálægt þjóðvegi standa betur að vígi 

en þau bú sem staðsett eru lengra frá þjóðvegi, sem dæmi fjöldi sem sækir Snorrastaði 

heim vegna skiltis við þjóðveg og fjöldi sem sækir Háafell heim vegna skilta við veg.  

Þetta gefur til kynna að óháð gerð þjónustu hefur vegalengd frá fjölförnum vegi 

áhrif á aðsókn í þjónustu á tilteknum stað. 

Út frá þessu er greinilegt að mikil áhrif myndast vegna vegalagningar og 

merkinga meðfram vegum á fjölda ferðamanna sem sækja búin heim. 
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Niðurstöður könnunar þessarar eru þær að vegalagning, ástand vega, 

vegmerkingar og tenging við þjónustu í nágreni ferðaþjónustubúa hefur gífurleg áhrif á 

rekstur búsins. Sá fjöldi ferðamanna sem sækir búið heim getur verið breytilegur um 

allt að 50% vegna veglagningar. 

Þetta gefur vind undir væng þeirra hugmynda að ferðaþjónustubú staðsett beint 

út af þjóðvegi þar sem malbikað er alveg upp að búi og mikið um þjónustu í nágreninu 

hefur hvað mestar líkur á að fá stærstan fjölda ferðamanna til sín. 

Út frá þessum gögnum er líklegast að besta staðsetning fyrir ferðaþjónustubú á 

Vesturlandi sé meðfram þjóðvegi 1 í Borgarfirði miðjum. 
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11. Umræður 

Helsta vandamál sem upp kom við gerð ritgerðar þessarar var vöntun á upplýsingum 

eða það að fáar kannanir hafa verið gerðar á sviði ferðaþjónustubúa á Íslandi og því 

aðdráttarafli sem þau hafa fyrir ferðamenn á landinu.  

Síðustu ár hefur aukning á ferðamönnum til landsins verið mikil og margar 

rannsóknir gerðar til að tryggja ferðamönnum sem besta upplifun á landinu (Torfi 

Jóhannesson 2009). Þessar rannsóknir hafa náð yfir flest alla þá þjónustu sem 

ferðamenn nýta sér á Íslandi en ferðaþjónustubú eru þar undanskilin. 

Engar kannanir fundust, við gerð þessa rits, sem gerðar hafa verið á aðsókn 

ferðamanna að ferðaþjónustubúum, og hefur ekki einu sinni verið reynt að halda utan 

um fjölda ferðaþjónustubúa á landinu. 

Þetta er eitthvað sem höfundi þætti gaman að sjá betrumbætt og að 

ferðaþjónustubú verði betur tekin inn í ferðaþjónustusamtök og ferðaþjónustuhópa á 

landinu.  

Út frá þessu öllu má sjá að ekki virðist sem allir ferðaþjónustuaðilar á Íslandi 

sitja við sama borð þegar kemur að þessum málefnum og væri það eitthvað sem þyrfti 

að skoða betur í framtíðinni ef fram heldur sem horfir.   

Ísland virði vera á góðri leið með að verða mikið ferðaþjónustuland og er það 

skoðun höfundar að hugsa verði vel um alla ferðaþjónustu sem boðið er uppá á landinu 

til að tryggja ferðamönnum ánægjulega upplifun.  

Fjöldi ferðamanna sem sækja ferðaþjónustubúin heim hefur aukist og hefur 

fjölgun ferðaþjónustubúa á Vesturlandi hefur verið hröð á síðustu árum í takt við 

eftirspurn eins og lögmálið um framboð og eftirspurn segir. Spennandi væri að sjá hver 

breytingin yrði ef ferðaþjónustubú væru auglýst betur á landsvísu. 

Mikil auglýsing hefur verið fyrir landið í sambandi við Íslenska hestinn og 

mikill fjöldi ferðaþjónustubúa býður uppá hestatengda þjónustu og standa mjög 

framarlega í þeim málum.  

Gaman væri að sjá betri tengingu á milli þeirra auglýsinga, er beinast að Íslenska 

hestinum, og ferðaþjónustubúa til að auka vitund á öllum ferðaþjónustubúum á landinu 

ekki einungis hestatengdum ferðaþjónustubúum. 

Ef vel til tækist að tengja saman og auglýsa eins stóran hóp og hægt er af 

ferðaþjónustubúum á einum og sama staðnum. Stað þar sem ferðamenn hafi greiðan 

aðgang að upplýsingum um öll ferðaþjónustubú á Íslandi er það spá höfundar að mikil 
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uppsveifla verði í þeim iðnaði er við köllum Íslensk ferðaþjónustubú, eða í daglegu tali 

Ferðaþjónustubændur. 
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13. Myndaskrá 

Allar myndir eru unnar af höfundi nema annað sé tekið fram. 

Mynd 1. Bls. 5, Landshlutaskipting Ferðamálastofu Íslands fengin frá 

Ferðamálastofu. 

Mynd 2. Bls. 6, Sveitarfélög á Vesturlandi, kortagrunnar fengnir úr safni 

Landbúnaðarháskóla Ísland. 

Mynd 3. Bls. 10, Staðsetningar Ferðaþjónustubúa á Vesturlandi, kortagrunnar fengnir 

úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 4. Bls. 14, Núverandi vegakerfi í nágreni Háafells, kortagrunnar fengnir úr 

safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 5. Bls. 15. Tillögur til endurbóta á vegakerfi í nágreni Háafells, kortagrunnar 

fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 6. Bls. 17,  Núverandi vegakerfi í nágreni Bjarteyjarsands, kortagrunnar 

fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 7. Bls. 18, Tillögur til endurbóta á vegakerfi í nágreni Bjarteyjarsands, 

kortagrunnar fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 8. Bls. 20, Núverandi vegakerfi í nágreni Hallkelsstaðarhlíðar, kortagrunnar 

fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 9. Bls. 21, Tillögur til endurbóta á vegakerfi í nágreni Hallkelsstaðarhlíðar, 

kortagrunnar fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 10. Bls. 23, Núverandi vegakerfi í nágreni Snorrastaða, kortagrunnar fengnir úr 

safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Mynd 11. Bls. 24, Tillögur til endurbóta á vegakerfi í nágreni Snorrastaða, 

kortagrunnar fengnir úr safni Landbúnaðarháskóla Íslandi. 

Töflur. 

Tafla 1. Bls. 8. Fjöldi ferðamanna á Íslandi á síðustu árum, fengin frá Ferðamálastofu 

Íslands.   

Tafla 2. Bls. 11. Upplýsingar um ferðaþjónustubú á Vesturlandi. 

 


