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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði 

við Háskólann á Bifröst. Unnið hefur verið að verkefninu frá janúar 2016 til apríl 

2016. Leiðbeinandi höfundar var Einar Svansson, lektor við Háskólann á Bifröst. 

Viðfangsefni verkefnisins er innan áherslusviðs höfundar við skólann, sem er 

ferðaþjónusta. Markmið verkefnisins er að skoða þolmörk ferðaþjónustu vinsælla 

áfangastaða á Suðurlandi og eru staðirnir Gullfoss, Geysir, Þingvellir og 

Seljalandsfoss teknir fyrir. 

Höfundur vill byrja á að þakka viðmælendum sérstaklega fyrir að gefa sér tíma í 

að hitta hann og svara spurningum. Einnig fær leiðbeinandi höfundar, Einar 

Svansson, þakkir fyrir góða leiðsögn og ábendingar í gegnum allt ferlið. Síðast en 

ekki síst vill höfundur þakka fjölskyldu sinni fyrir ómetanlegan stuðning og 

hvatningu í gegnum þetta allt. 

 

  



 

 

Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að skoða hver eða hvort áhrif aukins 

ferðamannastraums til landsins á náttúruna gæti hjá Geysir, Gullfoss, Þingvöllum 

og Seljalandsfoss. Einnig verður kannað hvort haldbær áætlun sé fyrir hendi vegna 

þessarar fjölgunar á svæðin og hvort náttúran mikilvægur hluti af skipulagi. 

Verkefnið er ekki byggt á viðtalsrannsókn en tekin verða viðtöl við aðila sem sjá 

um staðina, þekkja vel til og geta þá svarað spurningum sem snúast um náttúru 

staðanna og þróunina sem á sér stað. 

Fyrst er aðeins skoðað hvað ferðaþjónusta er og hvernig hún hefur verið að þróast. 

Það er merkilegt að fylgjast með þessari hröðu þróun sem hefur átt sér stað 

síðustu ár í ferðaþjónustu í heiminum. Það er á mörgum stöðum að hafa miklar 

tekjur af þessu sem og er þetta mikil kynning fyrir land og þjóð viðkomandi 

áfangastaðar. En það er ekki alls ekki allt jákvætt við þessa þróun og gleymist oft 

það mikilvægasta sem við höfum, náttúran, þar sem hún getur ekki sagt sína 

skoðun þá megum við ekki gleyma hversu viðkvæm hún getur verið. Það er 

vinsælast að ferðast um Suðurlandið meðal ferðamanna og því þarf að huga vel að 

náttúrunni á þeim áfangastöðum sem eiga í hættu að eyðileggjast. Það verða því 

skoðaðir vinsælir áfangastaðir á Suðurlandi sem er undir álagi vegna ferðamanna 

og verður einnig athuga hvort einhver áætlun sé fyrir hendi varðandi þennan 

fjölda. 

Helstu niðurstöður eru að þolmörkum er náð á Geysisvæðinu og verður því að 

hefja framkvæmdir sem fyrst þó svo ekki nema að grípa til skammtímalausna þar 

til að framkvæmdir hefjist vegna deiliskipulags. Miklar framkvæmdir hafa verið 

hjá Gullfoss og Þingvöllum þó svo enn sé margt sem þurfi að bæta. Seljalandsfoss 

er svæði sem náttúran hefur verið mikill hluti af skipulagi svæðisins, að breyta 

henni ekki um of svo það sé ekki of manngert. En öll svæðin eru með skipulag sem 

náttúran er hluti af þó svo það mætti leggja frekari áherslu á og athuga hvað sé 

best fyrir náttúruna.  
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1 Inngangur 

1.1 Ástæður efnisvals 

Höfundur hefur alla sína tíð haft mikið dálæti af ferðalögum og ekki síst um okkar 

fallega land sem margir gleyma að hefur að geyma ótalmargar náttúruperlur 

víðsvegar um landið. Íslendingar eru svo oft uppteknir af því að komast frá landinu 

og upplifa eitthvað nýtt á framandi slóðum sem er að sjálfsögðu ekkert slæmt. En 

þeir staldra of sjaldan við og hugsa að það er margt sem Ísland hefur uppá að bjóða 

sem ekki er hægt að upplifa annarsstaðar í heiminum. Það hlýtur að vera einhver 

ástæða fyrir því að ferðamenn flykkjast til landsins í hópum en ósnert náttúra 

landsins er einmitt aðal ástæðan. 

Höfundur ferðast hvert einasta sumar um Ísland, en þó hvað mest um Suðurlandið, 

ferðaðist höfundur sem barn mjög mikið á hestum og kom þá að marga staði sem 

ekki er möguleiki að komast á í bíl. Höfundur ber mikla virðingu fyrir náttúrunni 

og verður örlítið niðurdreginn þegar hann sér á sumum stöðum þar sem náttúran 

hefur orðið illa úti vegna hugsunarleysis fólks. Fólk áttar sig oft ekki á því hvaða 

áhrif hegðun þess er að hafa á staðinn sem það heimsækir og er svo hrifið af. Allir 

þessir staðir sem rætt er um í verkefninu eru einstakir á sinn hátt, eiga á ættu að 

tapa verndargildi sínu og þarf því að hlúa vel að þeim ef þeir eiga ekki að verða illa 

úti vegna aðkomu mannsins. Hefur höfundur því mikinn áhuga að fá betri innsýn 

í hvaða starf sé verið að vinna á stöðunum og hvort það sé verið að setja niður 

eitthvað skipulag til þess að vernda náttúru þessara staða gagnvart frekari 

eyðileggingu af mannavöldum 

Þegar höfundur sá námið „Viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu“ við 

Háskólann á Bifröst, þá ákvað hann að stökkva á það þar sem það hljómaði 

óskaplega spennandi og eitthvað sem átti vel við áhuga höfundar. Námið hefur 

verið virkilega skemmtilegt, áhugavert og drífandi allt í senn. Vonast höfundur 

eftir því að vekja upp vilja hjá fleiri íslendingum að vernda fallega landið okkar 

sem við höfum svo greiðan aðgang að. 
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1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Markmið verkefnisins er að skoða hvernig fjölgun ferðamanna til landsins hefur 

mögulega haft áhrif á náttúru þessara staða sem höfundur hefur valið að skoða og 

fjalla um. Hvort það sé þörf fyrir að bregðast við og hvort náttúran sé hluti af 

framtíðarsýn í skipulagi staðanna. Höfundur mun leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum: 

„Hvernig hefur fjölgun ferðamanna á Íslandi haft áhrif á náttúruna við Geysi, 

Gullfoss, Seljalandsfoss og Þingvelli?“ 

 „Er einhver áætlun fyrir hendi að vernda náttúruna?“ 

1.3 Aðferðafræði 

Sú rannsóknaraðferð sem höfundur notast við er eigindleg rannsóknaraðferð þar 

sem viðtöl eru tekin við þá sem sjá um eða þekkja vel til umræddra staða. 

Höfundur mun gæta að hlutleysi sínu og því koma ekki skoðanir hans fram í 

viðtölum. Munu spurningar snúast um að fá einhverja vitneskju og innsýn um 

hvort fjölgun ferðamanna til Íslands hafi haft slæm áhrif á náttúru þessara vinsælu 

áfangastaða. Það verða tekin viðtöl við þrjá einstaklinga sem búa yfir haldbærri 

vitneskju um þróun svæðanna og hver framtíðarsýnin sé. 

1.4 Uppbygging 

Verkefnið skiptist niður í 6 aðalkafla þar sem fyrsti kaflinn er inngangur þar sem 

farið er yfir rannsóknarspurningu verkefnisins, ástæðu efnisvals og aðferðafræði. 

Svo í kafla tvö er stiklað á stóru um ferðaþjónustu, koma svo nokkrir undirkaflar, 

kenning Butler um lífsferil ferðaþjónustu, þróun ferðaþjónustu á Íslandi og svo er 

farið yfir þá staði sem skoðaðir voru í verkefninu. Í þriðja kafla eru þolmörk 

ferðaþjónustu skoðuð, í undirköflum er farið yfir nokkrar þolmarkarannsóknir 
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sem hafa verið gerðar á Íslandi og áhrif þolmarka á náttúru. Fjórði kaflinn fjallar 

um niðurstöður verkefnisins þar sem áhrifin af ferðaþjónustu eru skoðuð og 

hvernig framtíðaráhorf séu fyrir umrædda staði. Í fimmta og síðasta kaflanum eru 

umræður og ályktanir en þá mun höfundur svara rannsóknarspurningu og koma 

með lokaorð. 

Til að byrja með er farið yfir ferðaþjónustuna í dag, hvernig hún er búin að vera að 

þróast um heim allan og hvað ferðaþjónusta gengur út á í dag þar sem þjónusta er 

höfð að leiðarljósi. Þar kemur fram að ferðaþjónusta er að aukast um heim allan 

sem hefur gífurlegar afleiðingar bæði slæmar og góðar. Það eru að skapast frekari 

atvinnutækifæri, störf sem skilar miklum hagnaði í þjóðarbúið. En einnig er þetta 

að skapa álag á náttúru, aukna mengun með frekari ferðalögum og einnig sem álag 

á hin ýmsu samfélög myndast. Lífsferill ferðaþjónustu, kenning Butler, er skoðuð 

þar sem er farið yfir líftímann sem endar með endurnýjun eða hignun, Ísland er í 

fyrir miðju líftímans þar sem mikil þróun á sér stað í dag með uppbyggingu hótela, 

ferðamannabúða og hinar ýmsu breytingar víðsvegar um landið. Þróun 

ferðaþjónustu á Íslandi er tekin fyrir, hvernig hún hefur verið að breytast hratt 

síðastliðin árin og hverjar spár séu fyrir næstkomandi ár. Eftir það er farið yfir 

staðina sem teknir voru fyrir í verkefninu og það helsta sem viðmælendurnir 

höfðu að segja við þeim spurningum sem lagðar voru fyrir. 

Þolmörk ferðaþjónustu eru skoðuð og hversu miklu máli það skiptir að skoða þau. 

Það er einnig skoðað hvernig sumir áfangastaðir reiða sig of mikið á 

ferðaþjónustuna sem getur haft slæmar afleiðingar í för. Það hafa verið gerðar 

margar þolmarkarannsóknir á Íslandi, þá með náttúruna í huga, ferðamenn og 

heimamenn. Það er hægt að skoða margar þolmarkarannsóknir þar sem 

ferðamenn hafa verið spurðir um hvernig þeir séu að upplifa Ísland, staðina sem 

þeir eru á og hvort þeir finni fyrir átroðningi. Áhrif ferðaþjónustu á náttúruna eru 

svo skoðuð bæði á jákvæðan og neikvæðan máta. 

Síðan er farið yfir hvernig framtíðin lítur út fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og hverjar 

helstu spár séu um hvernig þróunin eigi eftir að verða. Eftir það er farið yfir 
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niðurstöður þessa verkefnis og svarað hvort þolmörkum sé náð á viðkomandi 

svæðum og hvernig áætlanir líti út fyrir þau. Það er athyglisvert að sjá hvernig 

náttúran er aldrei sett í fyrsta sætið þó svo margir haldi að þeir séu að gera 

náttúrunni gott með því að breyta því hvernig aðkoma inná svæðið sé. Ef við 

myndum virkilega vilja stuðla að náttúruvernd þá yrði það gert þannig að 

aðgangur væri bannaður en það er ávallt verið að hugsa um hvernig þetta geti 

hagnast manninum með því að hafa sem minnst áhrif. Það er mikil þörf á frekari 

rannsóknum á þessum efnum þar sem náttúran er í fyrirrúmi en ekki hvernig við 

getum breytt náttúrunni til þess að hagnast okkur.   
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2  Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er stærsti iðnaðurinn í heiminum í dag þar sem yfir milljarður 

manns ferðast alþjóðlega á hverju ári og svo eru mun fleiri sem ferðast innanlands. 

Það er mikið af atvinnurekstri sem reiðir sig á ferðaþjónustuna eins og flugfélög, 

hótel og veitingarekstur. Einnig þar sem ferðaþjónusta bíður fólki uppá að fá 

örlítið frí frá daglegu amstri og upplifa eitthvað nýtt. Þó er ýmislegt sem getur haft 

áhrif á þennan sívaxandi iðnað sem erfitt er að spá fyrir um eins og 

efnahagssveiflur, pólitískar kreppur, hryðjuverk og náttúrulegrar hamfarir 

(UNWTO, 2013). 

Þrátt fyrir þennan aukna ferðamannastraum um heim allan þá er mun meiri 

vakning meðal fólks um umhverfið og áhrifin sem við höfum á náttúruna. 

Samkvæmt rannsóknum þá myndi einn af hverjum fimm ferðamönnum borga 

meira fyrir fríið sitt ef fyrirtækið legði áherslu á umhverfið. Einnig eru sífellt fleiri 

fyrirtæki að bætast í hóp þeirra sem leggja frekari áherslu á sjálfbæra 

ferðaþjónustu (CREST, 2015). Árið 2014 ferðuðust 1,13 billjónir manna 

alþjóðlega, eitt af hverjum ellefu störfum tengist ferðaþjónustu og er gert ráð fyrir 

frekari vexti. Það er gífurlegur hagnaður sem felst í þessu sem skiptir óskaplega 

miklu máli en árið 2014 nam ferðaþjónustuiðnaðurinn rúmlega 9% af heildar 

landsframleiðslu í heiminum (UNWTO, 2016). UNWTO (World tourism 

organization) spáir áframhaldandi vexti í ferðaþjónustu eins og sjá má á mynd 1. 

En í þeirri skýrslu gera þeir ráð fyrir auknum straumi til Kyrrahafsins, 

Miðausturlanda og Afríku (UNWTO, 2014). 
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Mynd 1: Spá UNWTO um þróun ferðaþjónustu, (UNWTO, 2011). 

Sá þáttur innan ferðaþjónustu sem vex hvað örast nú til dags er 

náttúruferðamennska sem felur í sér ferðir í þjóðgarða og óspillta náttúruna 

(Brandl. K, 2011). Þar sem sífellt fleiri eru flytjast í þéttbýli og stórar borgir með 

endalausu áreiti frá öðrum þá fær fólk þessa auknu löngun að skilja það eftir í 

stutta stund og komast í einhverja snertingu við alla þá friðsæld sem náttúran 

hefur uppá að bjóða. Einnig sem fólk sem býr í þéttbýli og borgum fær það kjötið, 

ávextina og grænmetið beint úr búðum, þar með hefur fólk misst þessa tengingu 

við náttúruna og hversu mikið hún hefur uppá að bjóða. 

Þó svo heitið náttúruferðamennska hljómi mjög jákvætt og eitthvað sem hefur 

jákvæð áhrif á náttúruna þá getur þetta haft mjög slæmar afleiðingar fyrir 

náttúruna. En ferðaþjónusta sem leggur þessa áherslu á náttúruna getur lagt hana 

í gífurlega hættu þar sem álag á ýmsar nauðsynlegar auðlindir getur skapast mjög 

fljótt. Með aukinni umferð á náttúrulega staði á mengun sér stað í mun meiri mæli 

með mögulegu rusli frá ferðamönnum, útblástur frá bílum og einnig sem dýralíf 

getur hörfað vegna átroðnings frá manninum. Þó svo vilji gesta sé ekki að hafa 

slæm áhrif á náttúru þessara staða sem það heimsækir þá er það stundum 

óumflýjanlegt þar sem aukning ferðamanna kallar á frekari þjónustu sem hefur í 
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för með sér frekari uppbyggingu og yfirleitt er það þannig að náttúran víkur fyrir 

manninum (Brandl, K. 2011). 

Það er þó ekki allt slæmt sem fylgir þessari náttúruferðamennsku þar sem margt 

jákvætt er við þessa miklu þróun sem er að eiga sér stað í dag. Þessi hluti 

ferðaþjónustu byggir upp frekari umhverfisvitund meðal fólks, veitir oft fjármagn 

vegna frekari náttúruverndar viðkomandi svæðis og virðir menningu svæðisins 

svo eitthvað sé nefnt. Þó svo náttúruferðamennska geti haft slæmar afleiðingar þá 

er reynt eftir fremsta megni að hafa sem minnst áhrif og sýnir fólk sem eru 

svokallaðir náttúruferðamenn frekari varkárni þegar kemur að viðkvæmri 

náttúru. Náttúruferðamennska er því ekki eins og einhverjir halda að heimsækja 

frumskóg en þetta er þessi tenging við okkar náttúrulega umhverfi og kynnast 

náttúru annarra þjóða (UNWTO, 2013). 

Það mætti líkja afleiðingum ferðaþjónustu við eld þar sem hann getur eldað fyrir 

okkur matinn og hitað upp húsið, en hann getur einnig brennt niður húsið. Þetta 

er svo vant með farið þar sem afleiðingarnar geta verið skelfilegar sem ekki er 

möguleiki á að taka tilbaka. Ferðaþjónusta býr til hin ýmsu tekju- og 

atvinnutækifæri, byggir upp svæði og getur skilað af sér miklu fjármagni. Á hinn 

bóginn, þá eyðir ferðaþjónustan umtalsverðum náttúruauðlindum, getur 

mögulega haft áhrif á hækkun á kostnað fyrir heimamenn, dregið úr menningu og 

haft neikvæð áhrif á samfélög ef farið er yfir þolmörk þess (Surf nature, 2011). 

2.1 Þolmörk ferðaþjónustu 

Það hefur komið fyrir að sumir áfangastaðir verða of háðir ferðaþjónustu en með 

því setja þeir sig í mikla hættu gagnvart þeim sífelldu breytingum í eftirspurn 

ferðamanna. Þó svo ferðaþjónusta sé vaxandi iðnaður og umferð ferðamanna eigi 

eftir að aukast á næstu árum eins og spár gera ráð fyrir, þá er það ekki þar með 

sagt að allir áfangastaðir muni deila þessum mikla vexti. Ferðaþjónusta er svo 

næm fyrir breytingum eins og efnahagsbreytingum og óróa í pólitík sem getur haft 

þær afleiðingar að aðsókn dragist gífurlega saman þar sem flestir forðast lönd þar 
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sem einhver átök geysa. Einnig hefur það gerst að áfangastaðir detta einfaldlega 

úr tísku eins og gerðist í Mónakó, en árið 1959 voru þar starfrækt 70 hótel með 

2.580 herbergjum en á einungis 30 árum hafði það dregist saman í 31 hótel með 

1.650 herbergjum (Mathieson, A. Wall, G. 1982:87) 

Það er því augljóst að það sé verið að sækjast eftir einhverskonar jafnvægi og þá 

verða áfangastaðir að reyna að spá eins nákvæmlega og mögulegt er í framtíðina 

sem getur þó verið hægara sagt en gert þar sem þetta er svo breytilegt. En það er 

eitt sem er hægt að gera til þess að viðhalda jafnvægi en það er að aðstaða fyrir 

ferðamenn vaxi í jafnvægi við þann fjölda sem sækist að staðnum (Mathieson, A. 

Wall, G. 1982: 87). 

Þolmörk ferðaþjónustu er metin eftir þeim áhrifum sem hún hefur á staði og 

umhverfi þeirra. Það er því mikilvægur hluti af áætlanagerð fyrir ferðaþjónustu að 

meta þolmörk og einnig er það ein leiðin að sjálfbærni í ferðaþjónustu. Þolmörk 

geta verið skilgreind sem hámarksfjöldi ferðamanna á sama tíma á einhverju 

ákveðnu svæði, þannig að fjöldinn hafi ekki óásættanleg og óafturkræf áhrif á 

umhverfið, samfélagið og náttúru áfangastaðar, eða jafnvel minnkar gæði á 

upplifun ferðamanna á staðnum (Jovicic, D, 2008). Þetta er því eitthvað sem þarf 

virkilegan undirbúning, vinnu og vilja til að varðveita náttúru ákveðinna staða svo 

ferðaþjónustan hafi ekki þannig afleiðingar í för með sér sem ekki er hægt að taka 

tilbaka. 

Það er búið að gera fjöldamargar þolmarkarannsóknir síðastliðin árin og hefur 

Anna Dóra Sæþórsdóttir landfræðingur og dósent í ferðamálafræði við Líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands borið stórt hlutverk í mörgum þeirra. 

Þolmörk Þingvalla hafa verið örlítið skoðuð og hjá Geysi, en þá út frá sjónarhorni 

ferðamanna um hvað þeim finnst um allan þennan fjölda ferðamanna. Áhrifin á 

náttúru umræddra staða hafa ekki verið skoðuð eða hvort einhver áætlun sé fyrir 

hendi að varðveita náttúru þeirra. 
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Það hafa margoft komið upp hinar ýmsu tillögur til þess að vernda náttúru hinna 

ýmsu náttúruperlna landsins eins og með takmörkunum á hversu margir séu á 

hverjum stað fyrir sig á hverjum tíma. Sá möguleiki er skoðaður ef ekkert er gripið 

inní vegna verndunar náttúru landsins í skýrslu verkefnisstjórnar hjá 

Samgönguráðuneytinu árið 1995 (Samgönguráðuneytið, 1995). Þetta hefur verið 

í umræðunni síðastliðin ár bæði í fjölmiðlum, meðal þeirra sem sjá um staðina, 

meðal landsmanna og inná Alþingi. Þuríður Backman kemur inná þessa 

takmörkun inná staði en einnig að það þurfi að dreifa ferðamönnum frekar um 

landið, svo álagið sé ekki einungis á lítinn hluta þess (Alþingi, 2003). Einnig hefur 

sú tillaga ýmist skotið upp kollinum að hefja gjaldtöku á vinsælustu stöðunum. 

Árið 2014 gerði Anna Dóra Sæþórsdóttir rannsókn á þolmörkum ferðamanna á 

átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og Vesturlandi. Í viðkomandi 

rannsókn kemur hún inná Geysi og Þingvelli en ekki hina staðina sem um ræðir í 

viðkomandi verkefni. Kemur hún þar inná sem hún gerir í flestum sínum 

rannsóknum að aðdráttarafl Íslands er náttúra þess en í þessari rannsókn svörðu 

77-88% því að það væri. Í þessari rannsókn sinni kom fram að flestir höfðu þann 

áhuga að koma til landsins aftur eða um 78-94%. Upplifun 11% sem heimsóttu 

Geysi fannst það vera manngert en fannst flestum vera mjög hreint á Geysi og 

Þingvöllum. Einungis 16% höfðu orðið varir við rof á göngustígum við Geysi sem 

er lág tala miðað við það hversu miklar skemmdir hafa orðið á svæðinu síðustu ár. 

En það er margt sem þarf að laga á Geysisvæðinu og kemur það fram í svörum 

ferðamanna í rannsókninni þar sem einungis 66% eru ánægðir með náttúruna þar 

á móti 95% á hinum stöðunum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015). 

2.1.1 Áhrif á náttúru 

Hugtakið þolmörk hefur mikla þýðingu fyrir ferðamannastaði þar sem of mikið af 

fólki á einum stað getur haft alvarleg áhrif í för með sér hvort sem á náttúruna eða 

samfélagið. Þolmörk áfangastaða vegna ferðamennsku er mismunandi eftir 

náttúrulegum einkennum tiltekins svæðis, hvernig notkunin á því er og að hvaða 
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markmiðum er stefnt við þróun á náttúru staðarins. Þolmörk áfangastaðar 

einkennast af heildarþolmörkum og alveg að einhverjum einstökum hlut á 

staðnum. Ef farið er yfir þessi þolmörk mun það hafa neikvæð áhrif á 

ferðaþjónustu sem og á upplifun ferðamannsins (Jovicic, D, 2008). 

Viðhorf fólks til náttúru er það sem hefur áhrif á hvernig umhverfismálum er 

háttað. Það var einmitt þetta viðhorf fólks sem leiddi til ýmissa ráðstafana vegna 

umhverfisins, t.d. með tilkomu þjóðgarða. Það eru svo margir og alltaf fleiri að 

bætast í hóp þeirra sem vilja upplifa einhverja snertingu eða samskipti við 

náttúruna (Xu, F & Fox, D, 2013). En náttúran er svo viðkvæm fyrir breytingum og 

gengur ferðaþjónusta í dag mikið út á þjónustu við viðskiptavininn, því er erfitt að 

halda náttúrunni alveg ósnertri því við verðum að bregðast við ef eyðilegging er 

yfirvofandi og hefja einhverjar framkvæmdir á viðkomandi stað, þar með er þetta 

ósnerta orðið að einhverju manngerðu. 

Þjóðgarðar eru mikilvægir staðir til þess að upplifa og komast í snertingu við 

náttúruna. Hvort sem forsenda fyrir tilnefningu garðarins sé í fagurfræðilegum 

tilgangi, náttúruvernd, útivist eða ferðaþjónustu, þá eru þetta vinsælir 

áfangastaðir ferðamanna. Hins vegar hefur þróun í ferðaþjónustu í mörgum 

þjóðgörðum valdið alvarlegum áhyggjum þegar kemur að náttúrulegu umhverfi 

þeirra. Þrátt fyrir þetta, eru margir stjórnendur eða landverðir þjóðgarða um heim 

allan undir þeim vaxandi þrýstingi að veita frekari aðstöðu, gistingu fyrir fleiri 

gesti og veita einnig mismunandi afþreyingu til þess að mæta þessari vaxandi 

eftirspurn gesta (Xu, F & Fox, D, 2013) 

2.2 Butler, Product Life-Cycle 

Butler lagði fram þá kenningu árið 1980 að ferðamannastaðir fari í gegnum 

sérstakt þróunarferli þar sem hann ber þetta saman við vöru (e. Product Life-

Cycle). En samkvæmt þessari kenningu hans fer áfangastaður í gegnum nokkur 

stig með fjölgun ferðamanna á staðinn sem getur bæði endað með hnignun eða 

endurnýjun (Butler, R.W. 2011). 
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Mynd 2: Butler, lífsferill ferðaþjónustu (Butler, 2011). 

1. Fyrsta stigið er þessi uppgötvun staðarins þar sem ævintýragjarnt fólk er 

í leit að einhverju nýju og finnur stað sem er einstakur hvað varðar 

menningu, náttúrufegurð, sögu eða landslag. 

2. Síðan kemur þátttaka þar sem heimamenn taka eftir auknum straumi 

ferðamanna á staðinn og byrja þeir þar með að bjóða uppá húsnæði, mat 

og ýmsa þjónustu fyrir gesti. 

3. Þar á eftir hefst þróun staðarins þar sem stór fyrirtæki byrja að sjá 

möguleikana sem í boði eru á svæðinu og hefst þar með frekari uppbygging. 

Þetta gerir það að verkum að fjöldi ferðamanna getur aukist hratt sem 

skilar sér í auknum atvinnutækifærum. 

4. Næst kemur áframhaldandi styrking staðarins þar sem ferðamenn koma 

enn í stórum hópum til hans þó svo vöxturinn sé ekki hinn sami og fyrr. 

5. Næsta stig er ekki jákvætt þar sem stöðnun á sér stað þegar rusl er orðið 

mikið, of margir ferðamenn eða aðstöðu fyrir ferðamenn hefur ekki verið 

haldið við. Þetta getur haft í för með sér að ferðamönnum fækkar sem er 

mikil ógn fyrir fyrirtæki sem reiða sig á ferðamennina. 

6. Í síðasta stiginu getur átt sér stað endurnýjun eða hnignun. Með 

endurnýjun er átt við að fjárfestar eða ríkið getur komið með nýjar leiðir til 
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umbóta á staðnum og þar með fjölgað komu ferðamanna að nýju. Ef 

hnignun á sér stað þá er ekkert nýtt að gerast á staðnum og ekkert ráðist í 

umbætur til að fá ferðamenn til staðarins sem hefur í för með sér að fólk 

missir vinnuna. Hnignun getur gerst mjög snögglega en einnig verið að 

gerjast í einhvern tíma. (Butler, R.W. 2011). 

Ef skoðað er þróun ferðaþjónustu á Íslandi út frá kenningu Butler þá er landið statt 

í punkt númer 3 eða þróun. Það er gífurleg uppbygging og það keppast allir við að 

koma með eitthvað nýtt og spennandi fyrir þennan gífurlega fjölda ferðamanna 

sem eru margfalt fleiri en allir íslendingar. En það eru margir sem velta því fyrir 

sér og hafa áhyggjur af hvort eða hvenær ferðamenn missa áhugann á því að koma 

til landsins. Ferðamenn geta misst áhugann á að koma hingað ef náttúran sem er 

svo eftirsóknarverð verður fyrir barðinu af of mikilli uppbyggingu og gæti þetta 

því endað í hnignun (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). 

2.3 Þróun ferðaþjónustu á Íslandi 

Ferðaþjónusta hefur verið að aukast mikið um heim allan síðastliðin ár og ekki 

hefur Ísland verið einhver undantekning í þeim efnum. Þetta er sívaxandi iðnaður 

sem tekur sífelldum breytingum sem geta haft miklar afleiðingar í för með sér. Því 

er það skiljanlegt að margir landsmenn velta þessu fyrir sér hvort það komi að því 

að Ísland hættir að vera eins spennandi og framandi áfangastaður og raun ber vitni 

í dag. Þar sem hótel rísa á nánast hverju götuhorni og landshluta þá verður það 

mikið áhyggjuefni ef ferðamannastraumur til landsins tekur eins hraða 

niðursveiflu og hann hefur tekið upp á við síðustu árin. Það eru mjög skiptar 

skoðanir á því hvort það eigi að takmarka þann fjölda ferðamanna sem streymir 

til landsins ár hvert en aukningin frá árinu 2014 til 2015 er 29,2% eða í heildina 

tæplega 1,3 milljónir, sem gerir 392% fleiri en íslendingar voru árið 2015 

(Ferðamálastofa, á.á) (Hagstofa Íslands, á.á). 

Flestir Íslendingar hafa ferðast eitthvað um Ísland og hafa þá flestir einhvern 

tímann komið á Gullfoss, Geysir, Þingvelli eða Seljalandsfoss. Þetta eru staðir sem 
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eiga einhvern sess í hjarta flestra Íslendinga þó svo þeir viðurkenni það ekki 

endilega alltaf. Eins og Linda Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá 

Umhverfisstofnun, kemur inná að þá afsaka oft Íslendingar sig þegar þeir koma til 

þess að skoða Gullfoss og Geysi, gera þá lítið úr þessari heimsókn sinni að þeir hafi 

einungis verið að keyra framhjá eða eitthvað þess háttar (Linda Guðmundsdóttir, 

2016). Höfundur heimsækir alla þessa staði á hverju ári og finnst þeir ávallt jafn 

merkilegir. Íslendingar hafa samt sem áður mikla þjóðerniskennd og 

föðurlandsást þó þeir láti það ekki ávallt í ljós, en þegar eitthvað bjátar á, ef þessir 

merku staðir eigi í hættu á að eyðileggjast þá vilji flestir íslendingar að gripið sé í 

taumana og eitthvað gert í málunum sem fyrst. 

Aðal aðdráttarafl Íslands er tiltölulega óspillt náttúran en þar sem það er aukinn 

ferðamannastraumur setur það álag á umhverfið og þarf því að vanda vel skipulag 

áfangastaða á Íslandi svo ekki verði það mikil eyðilegging á náttúrunni að ekki sé 

hægt að taka það tilbaka (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2014). Það verður einnig að 

halda vel utan um hvernig Ísland er markaðssett og auglýst fyrir erlendum 

ferðamönnum, því það hefur verið talað um að þeir upplifi leiðbeiningar þannig að 

það megi gera nánast allt. Þegar kynning á Íslandi fer fram þá spilar náttúra 

landsins þar mikinn sess, eins og Inspired by Iceland herferðin sem hófst árið 2011 

sem vakti mikla lukku og hlaut ótal verðlaun (Íslandsstofa, á.á.). Einnig sem 

tónlistarmyndband söngvarans Justin Bieber, „I‘ll show you“ sem rúmlega 190 

milljónir manns hafa horft á á Youtube, en þar er mikilfengleg náttúra landsins í 

aðalhlutverki (Bieber, J. 2015). 

Ferðaþjónusta er drifin áfram af tveimur aðalþáttum sem eru framboð og 

eftirspurn. Eftirspurnin eftir ferðaþjónustu er að aukast, en þetta ræðst af áhuga 

ferðmannsins og getu til að ferðast. Framboðið er einnig að aukast þar sem aðilar 

keppast við að bjóða það besta, þessi þróun er að sjá víðsvegar um Ísland og 

sérstaklega í miðborg Reykjavíkur þar sem hótel spretta upp á hverju horni. En 

margir velta fyrir sér hvort og hvenær þessi bóla muni springa, hverjar 

afleiðingarnar munu verða ef ferðamönnum hættir að finnast Ísland eins ósnert 

og spennandi eins og upplifunin er í dag. Náttúra landsins er stærsta ástæðan fyrir 
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þessum mikla straumi ferðamanna, fólk sækist í ósnerta náttúru í meira mæli, en 

það þarf að fara varlega í markaðssetningu á landinu þar sem einhverjir gætu 

upplifað það sem að það megi allt gera á Íslandi að það séu engar hömlur gegn því 

hvar megi keyra, ganga illa um og henda rusli (Mbl, 2014). Einn af viðmælendum 

höfundar, Linda Guðmundsdóttir, kemur inná þennan mikilvæga punkt: 

„Þurfum að hætta eða allavegana minnka markaðssetningu á landinu og 

fara að huga að því hvers konar ímynd við erum að skapa fyrir þá sem koma 

hingað og við sjáum það svo mikið að fólk er komið í svo villt landslag að það 

hefur þá hugmynd að það megi allt. 

En þar sem mun fleiri eru farnir að vinna við ferðaþjónustu þá verða þeir einnig 

að vera vel að sér um náttúru Íslands, hvernig stuðla eigi að sjálfbærni í 

ferðaþjónustu. Það er ekki nóg að opna hótel, afþreyingarfyrirtæki eða eitthvað 

þess háttar sem á að þjónusta ferðamenn og hugsa lítið sem ekkert útí 

afleyðingarnar sem gætu orðið af þessari vöru eða þjónustu. 

Það má með sanni segja að Ísland er mjög vinsæll ferðamannastaður þar sem fjöldi 

frá því að höfundur fæddist árið 1990 hefur aukist á einungis 26 árum um tæp 

910% sem er gífurleg breyting á svo stuttum tíma, sjá mynd 4 (Ferðamálastofa, 

á.á.). Það er mikil vinna sem fer í að taka á móti miklum fjölda ferðamanna sem 

flestir krefjast þjónustu á borð við gistingu, veitingar og afþreyingu af ýmsum toga. 

Það eru margir sem hafa tekið eftir þessari auknu eftirspurn eftir þjónustu við 

ferðamenn og brugðist við en það eru þó þessir staðir sem farið var yfir í 

verkefninu sem eiga í hættu ef ekki er brugðist við á réttan máta. Þar sem straumur 

ferðamanna er að aukast yfir allar árstíðir þá er þessi venjulegi ferðamannatími 

að lengjast. Höfundur fór á alla staðina sem eru teknir fyrir í verkefninu í janúar, 

svo aftur nú í mars og tekur eftir þessari gífurlegu aukningu ferðamanna utan 

háannatíma en samkvæmt Ferðamálastofu hefur koma erlendra ferðamanna til 

landsins aukist milli janúar – febrúar árið 2015 samanborið við 2016 numið 25% 

(Ferðamálastofa, á.á). 
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Mynd 3: Erlendir ferðamann 2003 – 2015 (Ferðamálastofa, á.á.) 

2.4 Geysir 

Geysissvæðið er heimsþekkt svæði í dag og er þetta einn vinsælasti áfangastaður 

erlendra ferðamanna á Íslandi en samkvæmt rannsókn Ferðamálastofu heimsóttu 

59,4% ferðamanna svæðið sumarið 2014 (Ferðamálastofa, 2015). Það er 

stórfenglegt að sjá Strokk gjósa sem gýs á nokkurra mínútna millibili, það má sjá 

undrunina og aðdáunina í andlitum viðstaddra. Linda Guðmundsdóttir, 

sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir: 

„Það er mjög gaman að fá fólk til landsins sem nýtur þess, því nú hefur orðið 

mikil gildisrýrnun á Gullfoss og Geysi í hugum landsmanna að sjá viðbrögð 

ferðamanna er alveg yndislegt“. 

Saga Geysis er rakin aftur til 1647 þegar nafn hans kemur fyrst fram og elstu 

heimildir um hverinn eru frá 1743 (Náttúrufræðingurinn, 1938). Í dag er Geysir 

hættur að gjósa en hefur hann gosið af og til síðastliðin rúmlega 100 árin en 

samkvæmt heimildum hætti hann að gjósa 1916 fyrst og reyndu menn t.d. að grafa 

djúpa rauf í skál hversins og setja í hann sápu til að ýta undir gos sem virkaði 



 

 

16 

skammt. Hefur Geysir mikið verið rannsakaður af erlendum vísindamönnum sem 

reyna að útskýra hvers vegna hann gjósi (Náttúrufræðingurinn, 1949). 

 

Mynd 4: Illa farið Geysissvæðið í rigningu (Morgunblaðið). 

Náttúra svæðisins hefur komið til tals oftar en einu sinni en í Náttúrufræðingi 

1984 er vitnað í reglur um umferð um Geysissvæðið (Náttúrufræðingurinn, 1984): 

„Þá eru gestir beðnir um að forðast óþarfa traðk á hverahrúðri, einkum þar 

sem vatn flæðir um og hrúðurbreiða er í myndun.“ 

Það má því segja að eyðilegging náttúru svæðisins hafi verið hafin löngu fyrir allan 

þennan ferðamannafjölda sem fer um svæðið dag hvern. Í dag eru þó gerðar 

frekari ráðstafanir fyrir fjöldanum með nýju deiliskipulagi fyrir svæðið sem gerir 

ráð fyrir frekari stjórnun á hvar fólk gengur. Linda kemur inná það að það eigi að 

breyta stígunum þannig að þeir verði á pöllum sem ýtir undir frekari stýringu fólks 

heldur en eins og þetta er núna þar sem fólk gengur á jarðveginum sem endar í 

eyðileggingu jarðvegs (Linda Guðmundsdóttir, 2016). Það kemur fram í skýrslu 

Umhverfisstofnunar um ástand friðlýstra svæða að gestir svæðisins gangi um 

svæðið án nokkurrar stýringar vegna ástands stíga svæðisins. Það er þó 

samkvæmt skýrunni margt gott starf búið að vinna á Geysisvæðinu eins og banna 

reykingar sem minnka þar með rusl, stígar lagfærðir þó langt sé í land og 

ruslatunnum komið við innganga (Umhverfisstofnun, 2013). 

Geysissvæðið er ekki friðlýst en sú umræða hefur margoft verið á borðinu 

samkvæmt Lindu sem kemur inná þá staðreynd að það séu margir landeigendur 

og það ríki mismunandi skoðanir á þessu máli. Svæðið er þó undir umsjá 
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Umhverfisstofnunar þar sem það er svo illa farið og er það á rauða listanum yfir 

svæði í hættu. Hefur það gengið hægt að fá einhverjar framkvæmdir í gang á 

svæðinu þar sem deilur hafa ríkt á milli landeigenda og ríkis en deiliskipulagið fer 

að verða klárt og vonast Linda eftir því að geta hafið framkvæmdir sem fyrst 

(Linda Guðmundsdóttir, 2016). 

Þar sem svæðið er mjög viðkvæmt og vant með farið að hefja þar framkvæmdir þá 

þarf að skipuleggja vel allt sem er gert þar. Samkvæmt nýju deiliskipulagi á að 

breyta aðkomu inná svæðið, nýir stígar sem byggðir verða á undirstöðum þar sem 

nýir stígar koma á lokuðum svæðum í dag, byggt verður áhorfendapallur við 

Strokk, útsýnisstaður við Geysi, ýmsir stoppstaður og fleiri uppbygging í vændum 

á svæðinu (Landmótun, 2015). Það eru hinar ýmsu minjar sem gestir svæðisins 

missa af vegna skipulags svæðisins eins og það er í dag, eins og til dæmir 

konungssteinarnir sem danakonungar komu með (Magnús A. Sigurðsson, 2008:2). 

2.5 Gullfoss 

Gullfoss er stórbrotinn foss sem á sér merkilega sögu þar sem Sigríður 

Tómasdóttir barðist hart fyrir því að hann yrði ekki virkjaður á sínum tíma er hún 

barðist við ríkustu menn landsins og er vitnað í Sigríði í dag fyrir að hafa bjargað 

Gullfossi (Mbl, 1994). Gullfoss er í Hvítá sem rennur úr Langjökli, hann fellur 32 

metra í gegnum svakalegt gljúfur sem er um 70 metra hátt (Nordic adventure 

travel, á.á.). Fossinn var friðlýstur árið 1979 sem var gerð með það markmið að 

fólk geti notið fossins og náttúrunnar í kring næstu árin (Umhverfisstofnun, á.á.) 

Náttúra Gullfosssvæðisins hefur tekið stakkaskiptum síðustu 20 árin þar sem árið 

1994 var byrjað að bjóða uppá veitingar í tjaldi fyrir gesti rétt fyrir ofan fossinn 

sem breyttist rétt um þremur árum síðar í lítinn bústað sem öðrum þremur árum 

síðar varð að því húsi sem stendur þar í dag. Það eru bílastæði hjá kaffi Gullfossi 

uppi á hæðinni og einnig sem bílastæði var gert síðar neðar sem gerir þar 

meðaðgengi betra fyrir þá sem eiga erfitt með að fara stigann niður að fossinum. 

Þó svo pallarnir við Gullfoss séu betur búnir en við Geysi þá eru þeir sprungnir þar 
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sem fjöldinn á svæðinu er orðinn svo mikill (Linda Guðmundsdóttir, 2016). 

Samkvæmt rannsókn Ferðamálastofu heimsóttu 59,4% ferðamanna svæðið 

sumarið 2014 (Ferðamálastofa, 2015). 

Gullfoss var á rauða listanum yfir svæði í hættu hjá Umhverfisstofnun árið 2010 

en færðist yfir á þann appelsínugula árið 2012 sem er deiliskipulaginu að þakka 

kemur Linda inná. Það er margt mikilvægt starf sem var unnið til þess að ná þessu 

sem Linda lýsir á þann veginn: 

„Það var búið að loka fyrir aflögustífa og átak gert að koma upp fleiri 

böndum, fylgjast vel með þeim, hvort þeir væru að lagast og ná utan um að 

fólk væri ekki að ganga þessa aflögustíga sem það gerði í miklum mæli fyrir 

böndin.“ 

Það var því í deiliskipulaginu fyrir Gullfoss að laga stígana og taka fyrir þessa 

aflögustíga. Eins var tekið á öryggismálum og merkingum sem þarf þó ávallt að 

bæta við og er vinna við Gullfoss enn í gangi samkvæmt Lindu sem verður eitthvað 

áfram þangað til deiliskipulaginu hefur verið framfylgt (Linda Guðmundsdóttir, 

2016). Það getur verið erfitt að deiliskipuleggja friðlýst svæði þar sem á þeim 

svæðum á að reyna að hafa sem minnst áhrif frá mannsins hendi á náttúru 

friðlýstra staða. Þetta getur því verið erfitt þar sem það þarf að gera breiðari stíga, 

frekari afmarkanir hvar fólk megi ganga, loka stígnum alveg niður að fossinum á 

veturna vegna hættu sem ferðamenn virða að vettugi sem getur skapað gríðarlega 

hættu (Vísir, 2016). Einnig segir Linda: 

„Ferðamenn eru svo uppteknir af því að ná myndinni sinni og gera allt til þess 

að vilja gera meira en allir hinir, sýna þá öryggisgirðingum enga virðingu og 

átta sig kannski ekki á því að þeir geta skaðað umhverfið sem þeir eru svona 

hrifnir af.“ 
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2.6 Seljalandsfoss 

Seljalandsfoss fer ekki framhjá neinum sem keyrir Suðurlandið þar sem hann 

blasir við á vinstri hönd og grípur athyglina. Það sem gerir þetta svo einstakan og 

skemmtilegan áfangastað að það er möguleiki að ganga bakvið 60 metra háan 

fossinn (Steinsholt, 2013). Höfundur eins og margir aðrir íslendingar keyra að 

fossinum, ganga bakvið hann og gleyma, jafnvel vita ekki af, að það eru aðrar 

náttúruperlur á svæðinu sem vert er að staldra við og skoða. Það er til að mynda 

gil vinstra megin við Seljalandsfoss ef horft er á hann og er þar inn af gilinu 

stórkostlegur foss sem ber nafnið Gljúfrabúi. Síðan er öll náttúran í kring 

ómetanlega falleg sem margir gleyma að njóta því margir hverjir eru að flýta sér 

of mikið (Þorsteinn Jónsson, 2016). 

Umhverfið í kringum Seljalandsfoss er síbreytilegt vegna mikillar aðsóknar á 

staðinn og þarf að gera einhverjar ráðstafanir til þess að taka á móti fólkinu á 

svæðið. Þó svo fossinn sé alltaf eins þá er alltaf verið að laga stíga, bílastæði og 

ýmislegt annað (Þorsteinn Jónsson, 2016). Þorsteinn Jónsson, garðyrkjumaður 

hefur séð um Seljalandsfoss í um 16 ár og Hamragarða, sem er tjaldsvæðið á 

svæðinu, í um 26 ár og hefur hann því séð miklar breytingar á svæðinu í gegnum 

árin sem hann hefur verið þarna. 

„Man það þegar það voru engin bílastæði við Seljalandsfoss, eru í raun 3ja 

aðstaðan sem ég man eftir, því búið að stækka þrisvar. Þó ég hafi séð miklar 

breytingar í gegnum árin þá eru það bara göngustígarnir sem láta á sjá, 

fossinn er alltaf eins, klettarnir alltaf eins, það þarf bara að stýra umferðinni.“ 

Áætlað er samkvæmt skýrslu Kötlu Geopark um skipulagsmál að 32% erlendra 

ferðamanna árið 2014 hafi heimsótt svæðið (Katla Geopark, 2015). Það er nýtt 

deiliskipulag í auglýsingu vegna svæðisins þar sem það er löngu sprungið, þegar 

mikið lætur við fossinn þá eru bílar að leggja meðfram veginum sem getur skapað 

mikla umferðarhættu. Skýrslan er þó ekki enn samþykkt og verður vitnað í drög 

að skipulaginu sem er mögulega ekki endanleg niðurstaða. Markmiðið samkvæmt 



 

 

20 

drögunum er að bæta aðstöðu, laga aðkomu, gera öruggari leið gegnum svæðið, 

finna stað fyrir upplýsinga- og þjónustumiðstöð, byggja stígakerfi sem dreifir 

umferð og bæta aðgengi. Það er tekið skýrt fram í drögunum að því skal haldið í 

lágmarki að reisa mannvirki og reyna að halda svæðinu frá röskun eins mikið og 

hægt er. (Steinsholt, 2015). 

Þó svo margt sé búið að breytast í gegnum árin og breytingar munu halda áfram 

samkvæmt núverandi skipulagi þá þurfa breytingar á náttúrusvæðum ekki 

endilega að þýða eitthvað slæmt. Það er mikil þörf á breytingum á svæðinu þar 

sem mikil umferð er um það sem setur mikið álag á stígana, grasið og umhverfið 

ef ekki er brugðist rétt við. Þorsteinn kemur inná þá staðreynd að þó svo miklar 

breytingar hafi orðið á svæðinu þá eru þær ekki endilega slæmar nema maður sé 

íhaldssamur. Hann segir: 

„Vitund þeirra sem stjórna er meiri, því það þarf að gera eitthvað annars 

skemmist þetta. Vöktun svæðisins er miklu meiri en hún var, maður fór 

þangað í eftirlitsferð kannski á 2ja mánaða fresti en ef eitthvað gerist núna 

þá er látið vita af því strax.“ 

Svæðið er hluti af Kötlu jarðvangi sem var stofnaður árið 2010 í þeim tilgangi að 

fræða gesti hans um náttúru hans og ýta undir sjálfbæra þróun (Katla Geopark, 

á.á.). Það er gífurleg fjölgun sem hefur orðið við Seljalandsfoss frá árinu 2008 til 

2014 en álætluð fjölgun er 230% og er gert ráð fyrir frekari fjölgun (Skipulags- og 

byggingarfulltrúi Rangsárþings eystra, 2015). Með tilkomu þessa fjölda 

ferðamanna breytist margt og eftirspurn eftir frekari þjónustu eykst. Það hófst 

rekstur á tjaldsvæði við Hamragarða á áttunda áratug 19 aldar, þjónustuhús vegna 

þessa byggt, veitingavagn árið 2013 og með nýja deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 

þjónustumiðstöð (Hamragarðar og Seljalandsfoss, 2015).   
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2.7 Þingvellir 

„Land þjóðgarðsins skal vera friðað í því skyni að varðveita ásýnd þess sem 

helgistaðar þjóðarinnar og til að viðhalda eins og kostur er hinu upprunalega 

náttúrufari (Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum, 3.gr. 2004)“. 

Þingvellir er með merkustu stöðum Íslands og spannar saga Þingvalla allt aftur til 

ársins 930 þegar Alþingi var stofnað. Staðurinn var friðlýstur á 1000 ára afmæli 

Alþingis og var þar með fyrsti þjóðgarður Íslands (Þingvellir Þjóðgarður, 2004). 

Þingvellir hafa svo mikla sögu að geyma um hvernig Ísland var hér áður fyrr, þetta 

er svo undurfallegur staður sem á skilið virðingu frá öllum sem koma þar við. Þar 

sem náttúra og minjar á Þingvöllum skipta miklu máli, þarf að varðveita þær eftir 

bestu getu og voru þeir skráðir á heimsminjaskrá hjá UNESCO árið 2004. Ísland er 

búið að vera aðili að UNESCO síðan 8.júní 1964 en fékk fullgildingu sem meðlimir 

19.desember 1995 um verndun náttúru- og menningararfleifðar (UNESCO, 2016). 

Það hefur orðið mikil breyting á umhverfi Þingvalla með aukningu ferðamanna 

þar sem er krafist frekari þjónustu sem hefur frekari uppbyggingu á svæðinu í för 

með sér. Sumarið 2014 komu 50,4% þeirra sem svöruðu könnun Ferðamálastofu 

á Þingvelli sem er rosalega há tala (Þolmörk ferðamanna, 2015). Þar má nefna að 

í júlí árið 2015 komu 17 nýir vegvísar í þinghelginni sem á að auðvelda fólki að sjá 

hvert eigi að halda. Einar Á.E. Sæmundsen fræðslufulltrúi Þingvalla segir að nýju 

vegvísanir auki stýringu ferðamanna um svæðið: 

„Gestum hefur til dæmis fjölgað á Öxarárfossi þar sem táknmynd af fossi var 

sett á skiltið. Hægt er að stýra flæði með þeim.“ 

Halldór Kiljan Laxness lýsir hótelinu á Þingvöllum í tímarit Máls og menningar árið 

1938 við vistarverur í fátækrahverfi, stingur hann uppá því að hefja eigi þar 

Alþingi að nýju og að eigi að reisa þar gistihús til að bjóða erlendum gestum í 

(Halldór Kiljan Laxness, 1938). 1.febrúar árið 2013 reis Ion lúxus hótel með 45 

herbergjum hjá Þingvöllum sem leggur mikla áherslu á sjálfbærni og tengingu við 

náttúru Íslands. Hótelið er staðsett í hrjóstrugri og ósnertri náttúru Íslands, sem 
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bíður uppá einstaka upplifun ferðamanna sem geta valið um ferðir með 

leiðsögumönnum sem sýna fólki hvernig eigi að ganga um náttúruna sem allir 

keppast svo við að tengjast (Ion, á.á.) Sjálfbær þróun felur í sér virðingu fyrir 

þörfum núverandi kynslóðar en á sama tíma að stofna ekki þörfum komandi 

kynslóða í hættu (Jovicic, D, 2008). 

Árið 2004 var sett fram stefnumörkun til ársins 2024 sem setur upp framtíðarsýn 

fyrir Þingvelli þar sem kemur fram hvernig uppbyggingu á svæðinu skuli háttað 

með verndun svæðisins í huga. Það eru ótalmargar minjar á Þingvöllum sem 

margir hafa áhuga á að skoða en það verður að hafa í huga að oft eru þetta 

viðkvæmar minjar sem þola ekki mikið álag. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að líta 

til framtíðar og reyna að þjónusta þá ferðamenn sem koma í þjóðgarðinn en það 

má ekki gleymast að þó við viljum sýna flestum sögu Íslands með hinum ýmsu 

minjum þá verður að passa uppá þá svo þeir eyðileggist ekki. 
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3 Framtíðin 

Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér og þá sérstaklega hvað varðar 

ferðaþjónustu, en það er sífellt verið að leggja fram einhverjar spár um hana. Í 

nýrri ferðamálastefnu sem var gefin út í október árið 2015 sem ber nafnið vegvísir 

í ferðaþjónustu er farið yfir skipulag fyrir næstu 5 árin. Það eru sett fram nokkur 

skýr markmið með forgangsmálum sem eru endurskoðuð ár hvert. Helstu 

markmiðin eru; jákvæð upplifun ferðamanna, náttúruvernd, aukin arðsemi, aukin 

dreifing ferðamanna og jákvætt viðhorf. Þetta er allt mjög mikilvægt og það skiptir 

miklu máli að líta til framtíðar til þess að móttaka við ferðamenn verði betri sem 

eykur upplifun þeirra. Það er sett það markmið að árið 2020 verði búið að ná öllum 

helstu úrbótum svæða sem farið er að sjá á vegna álags. Það er mikilvægt eins og 

kemur fram í skýrslunni að reyna að dreifa ferðamönnum um landið svo 

Suðurlandið sé ekki undir þessu stöðuga álagi (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og Samgönguráðuneytið, 2015). 

Í skýrslu Boston Consulting Group um framtíð ferðaþjónustu á Íslandi setja þeir 

upp mynd af markhópum eftir mikilvægi fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. Þar setja 

þeir fram að það ætti að leggja frekari áherslu á 5 hópa sem eru eldra fólk sem er 

komið til að slaka á, efnað ævintýrafólk, fólk sem kannar nýja áhugaverða staði, 

fólk sem ferðast til stórborga og svo þeir sem ferðast vegna viðskipta. Setja þeir 

einnig fram tölur þar sem þeir sýna að ef Ísland leggur frekari áherslu á þessa 

markhópa þá gera þeir ráð fyrir frekari fjölgun ferðamanna, sjá mynd 5. Ef haldið 

er áfram og engar breytingar gerðar á þá gera þeir samt sem áður ráð fyrir mikilli 

fjölgun ferðamanna. Þó hafa tölur í dag farið fram úr þessum spám hjá BCG og 

munu líklegast halda áfram á þeirri leið en það eru einungis getgátur. 

 



 

 

24 

 

Mynd 5: BCG analysis, framtíðarspá um fjölda ferðamanna á Íslandi næstu 10 árin (Boston Consulting Group, 
2013). 
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4 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður verkefnisins kynntar og verður einnig 

rannsóknarspurningum svarað. Niðurstöður verða tengdar við fyrri rannsóknir 

um þolmörk á Íslandi, svör viðmælenda við spurningum og túlkun höfundar. 

Höfundur valdi viðmælendur út frá þekkingu og reynslu af umræddum stöðum. 

Viðtöl voru tekin á stöðunum sjálfum þar sem höfundur fór á staðina og 

viðmælendur þar. Eitt viðtal var tekið í gegnum tölvupóst en það var við Einar Á. 

E. Sæmundsen en vegna anna hjá honum var ekki möguleiki að hitta hann. Vísað 

er beint í svör viðmælenda með stuðning við ýmsar heimildir en höfundur leggur 

einnig sitt mat á niðurstöðurnar. 

Það liggur í augum uppi að það verða að vera skýrar reglur fyrir hvað megi gera 

þegar kemur að ferðaþjónustu. Það verður að setja ferðamönnum mörk hvar megi 

ganga, hvar eigi að losa sig við sorp og hvar megi keyra. Það lætur til dæmis 

ferðamenn líða betur ef þeir eru að fara eftir tilsettum göngustígum, þeir vilja að 

þeim sé bent á að fara eitthvað og bent á áhugaverða staði sem eykur jákvæða 

upplifun hjá ferðamönnum. Það má með sanni segja að staðirnir sem um ræðir í 

verkefninu séu að bregðast við þessari fjölgun ferðamanna og eru að horfa á 

framtíðina með náttúruna í huga. 

4.1 Þolmörk Geysissvæðis og áætlun 

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru hvort fjölgun ferðamanna á Íslandi hafi 

haft áhrif á umrædda staði og hvort einhver áætlun sé fyrir hendi til að vernda þá. 

Þegar um ræðir Geysissvæðið þá er augljóst að það þurfi að bregðast við og það 

fljótlega þar sem svæðið liggur undir miklum skemmdum vegna átroðnings hvern 

einasta dag. Það er þó ekki að segja að það séu einungis ferðamenn sem hafi haft 

þessi áhrif á svæðið þar sem þetta hefur verið lengi í umræðunni en þolmörkum 

hefur verið náð og er mikil hætta á að það verði skemmdir sem ekki verða 

afturkræfar. Það að þetta sé búið að taka svona gífurlegan tíma að deiliskipuleggja 

svæðið er furðulegt finnst höfundi, með allri virðingu fyrir landeigendum en ef 
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allir myndi líta á hvað væri siðferðileg rétt að gera þá væri það að sjálfsögðu að 

bregðast við og friðlýsa svæðið. Ef svæðið yrði friðlýst þá væri líklegra að það væri 

búið að grípa í taumana mun fyrr eins og með alla hina staðina sem um ræðir. Páll 

Skúlason heimspekingur kemur inná mikilvæga og góða staðreynd um samband 

mannsins við náttúruna þar sem hann talar um að maðurinn geti ekki ráðstafað 

náttúrunni og að umhverfið skapi hann að mestu sjálfur (Páll Skúlason, 1998). 

Það er athyglisvert að það sé ávallt verið að horfa á flest þolmörk út frá 

hagsmunum mannsins, hvernig við getum breytt til þess að staðir geti tekið við 

fleira fólki á svæðið. Þó svo náttúran sé með í umræðunni þá er náttúruvernd ekki 

það sama og að aðlaga hana að okkar þörfum. Við viljum breyta rétt og reyna að 

vernda náttúruna en það má segja að yfirleitt þegar kemur að ferðaþjónustu í 

náttúruna þá erum við að hugsa um hagsmuni ferðaþjónustunnar en ekki 

náttúrunnar. 

En það er þó einhver áætlun fyrir hendi fyrir Geysissvæðið hvort sem hún er vegna 

ferðaþjónustunnar eða náttúrunnar. Þar er verið að leggja áherslu á að vernda 

náttúruna á svæðinu en samt sem áður er verið að gera ráð fyrir frekari 

uppbyggingu á svæðinu sem gerir það meira manngert sem getur haft neikvæð 

áhrif á upplifun ferðamanna sem sækjast í náttúruna. Áætlunin er þó ekki staðfest 

og ekki er vitað hversu langan tíma það mun taka en vonandi verður eitthvað hægt 

að gera sem fyrst því þetta getur ekki haldið áfram svona þar sem fólk gengur 

nánast þar sem það vill um svæðið. 

Það þarf samt að ráðast í aðgerðir sem fyrst og þá sérstaklega á Geysisvæðinu þar 

sem mikið álag er á það hvern einasta dag. Það þarf að gera allt svæðið 

aðgengilegra, reyna að dreifa fólki frekar og auka öryggi. En eins og Linda 

Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, kom inná, þá er 

deiliskipulagið að verða tilbúið og vonast hún eftir að geta ráðist í framkvæmdir 

sem fyrst. Svæðið er fljótt að breytast, það þarf að bregðast við eins og Linda segir: 

„Náttúra Geysisvæðisins hefur versnað á síðustu 10 árum, orðið mikið 

jarðvegsrof. Þessar göngulínur á Laugafelli eru nýjar sem hafa myndast 
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kannski á síðustu 5 árum. ...fólk leitar meira útí jarðveginn því það er svo 

mikill leir og drulla.“ 

4.2 Þolmörk Gullfoss og áætlun 

Þolmörkum Gullfoss og svæðisins var náð fyrir nokkrum árum en þá svæðið 

deiluskipulagt og lokað fyrir stíga sem höfðu myndast í grasinu. Ferðamenn eru 

þó enn alveg að virða þessar lokanir að vettugi, jafnvel þegar lokað er fyrir 

aðalstíginn vegna hálku. Þó svo ferðamenn viti að það sé rangt þá sjá þeir að aðrir 

geri þetta og herma þá eftir. Höfundi finnst svæðið við Gullfoss búið að halda sér 

ágætlega ómanngerðu þar sem stígarnir eru enn fremur frumstæðir niður að 

fossinum. Það er þó spurning hversu lengi svæðið haldist eins og það er ef það eigi 

að auka öryggi ferðamanna með lokunum yfir vetrartímann og ef fólk virðir ekki 

kaðla sem eiga að sporna gegn því að það sé gengið um grasflatirnar. 

Við verðum að reyna að hætta að líta á náttúruna sem sjálfsagðan hlut og sjá 

hversu verðmæt hún er, virða þau mörk sem okkur eru sett. Náttúran er ekki til 

staðar fyrir okkur sem eitthvað hráefni, möguleiki til að virkja, eitthvað til að 

upplifa og okkur til nýtingar. Náttúran er sjálfri sér næg en við þurfum á henni að 

halda, manneskjan þarf að breyta hugafarinu og skila hversu mikið hún treystir á 

náttúruna. Ef við viljum vernda náttúruna þá á það ekki að vera gert með hagsmuni 

mannsins í huga heldur náttúrunnar sem gefur mögulega neikvæða útkomu 

gagnvart manninum. En einungis þá getum við talað um náttúruvernd, ekki þegar 

verið er að breyta náttúrunni til þess að hagnast manninum. 

Það er áætlun fyrir hendi fyrir Gullfoss en ekki mikið gagnvart því að vernda 

náttúru svæðisins að mati höfundar þó svo það sé að sjálfsögðu verið að hugsa 

eitthvað út í þá hluti með því að loka fyrir stíga. En höfundi finnst að það þurfi að 

breyta aðgengi að fossinum og loka alfarið göngustíg niður að fossinum, frekar 

ætti að hafa útsýnispalla uppi hjá neðra bílastæði. Með þessu móti er bæði verið 

að vernda náttúruna alveg við fossinn, tryggja öryggi ferðamanna og upplifunin 

helst samt sem áður. 
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Náttúra og umhverfi Gullfoss hefur breyst til hins betra síðustu ár samkvæmt 

Lindu en það hefur miklu verið breytt með deiliskipulaginu sem var gefið út árið 

2013. Það hafa því verið mikið um framkvæmdir á svæðinu síðustu ár en það þarf 

sífellt viðhald svo ekki fari allt á sama veg. Það er verið að týna rusl á hverjum degi 

og er umgengnin virkilega slæm tekur Linda fram. Gullfoss heldur áfram að vera á 

appelsínugula listanum hjá Umhverfisstofnun þar til deiliskipulaginu hefur verið 

framfylgt með þá betri pöllum og göngustígum þar sem þeir eru sprungnir í dag 

(Linda Guðmundsdóttir, 2016) 

4.3 Þolmörk Seljalandsfoss og áætlun 

Það má vel sjá á myndum (mynd 6) sem Þorsteinn Jónsson sendi á höfund að það 

sé búið að vinna mikið og gott verk hjá umhverfi Seljalandsfoss. Upplifun höfundar 

er sú að þar beri minnst á mannvirkjum þar sem þeir virðast aðlaga frekar 

breytingarnar að náttúrunni fremur en að hugsa einungis um þarfir og óskir 

mannsins. Eins og sést á efri mynd hægra megin þá er orðið mikið jarðvegsrof og 

mikil drulla hefur yfirtekið göngustíg að Gljúfrabúa en svo á vinstri mynd er búið 

að bæta við grófri möl og grasi. Hér er því búið að bæta náttúruna sem liggur undir 

skemmdum vegna álags. Einnig má sjá vel hvernig göngustígurinn á neðri 

myndinni sem liggur að Seljalandsfossi var orðinn illa á sig kominn þegar því var 

breytt á sama veg og göngustígur að Gljúfrabúa. 

Það er áætlun fyrir hendi fyrir svæðið hjá Seljalandsfossi eins og fyrir hina staðina. 

Í þessari áætlun er verið að gera ráð fyrir frekari uppbyggingu á svæðinu, tilfærslu 

aðkomu með það að markmiði að minnka álag á einn stað, Seljalandsfoss. 

Samkvæmt áætluninni á að reyna að dreifa ferðamönnum meira um allt svæðið 

svo náttúran nái að aðlagast betur þessum gífurlega fjölda sem kemur á það hvert 

einasta ár. 
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Mynd 6: Seljalandsfoss (Þorsteinn Jónsson). 

Samkvæmt Þorsteini hefur náttúran við Seljalandsfoss verið að breytast til hins 

betra nema maður sé íhaldssamur. En í dag eru þeir sem sjá um svæðið mun meira 

vakandi fyrir skemmdum heldur en fyrir um 10 árum síðan. Eftirlitsferðir voru 

farnar á u.þ.b. tveggja mánaða fresti en í dag er strax brugðist við ef eitthvað gerist 

í sambandi við stíga eða eitthvað sem tengist svæðinu. Einnig voru grasflatirnar 

mun ljótari fyrir 20 árum heldur en þær eru í dag þar sem umferð er stýrt um 

svæðið og fara um 95% eftir göngustígum (Þorsteinn Jónsson, 2016). Framtíðin á 

svæðinu við Seljalandsfoss er í vinnslu þar sem á að byggja upp þjónustumiðstöð, 

mögulega að færa afleggjarann og gera stærra bílastæði þar sem þetta er sprungið 

núna. Það er gert ráð fyrir að þarna verði landvörður og starfsmenn sem sjá um 

svæðið alla daga. Einnig mun líklegast verða einhver breyting á stígunum sem 

liggja bakvið fossinn þar sem þetta getur skapað mikla hættu fyrir fólk sem er ekki 

mjög fótvisst (Þorsteinn Jónsson, 2016).  

4.1 Þolmörk Þingvalla og áætlun 

Höfundi finnst að þolmörkum náttúru Þingvalla hafi verið náð fyrir löngu síðan en 

það hefur verið brugðist við þeim með frekari uppbyggingu til þess að taka á móti 

öllum þessum fjölda. Það er spurning hvort það sé rétt þróun þar sem það er verið 

að leggja malbikaða stíga, setja klósett og frekari aðstöðu fyrir ferðamenn sem 
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setur sitt mark á náttúru Þingvalla. En ef maður er ekki íhaldssamur og vilja halda 

í hvernig Þingvellir voru hér á öldum áður þá er verið að kynna sögu Íslands fyrir 

erlendum ferðamönnum. Einnig ýta þessir stígar og nýju skilti meira undir öryggi 

gesta og upplifun þeirra sem ekki sækjast í það sem er ómanngert. En að sjálfsögðu 

verður að bregðast við þessum fjölda ferðamanna svo þeir haldi nú ekki áfram að 

gera þarfir sínar í náttúruna á svæðinu og ganga niður grasflatir, það er vel 

skiljanlegt og er verið að reyna að bregðast við þessum fjölda. 

Áætlun vegna Þingvalla er mjög fín þar sem verið er að líta til frárennslis 

klósettaðstaðna svo það hafi ekki áhrif á Þingvallavatn. Þetta er gott dæmi um það 

sem höfundur fer yfir hér að ofan að hér sé verið að setja náttúruna ofar þörfum 

mannsins. Það er því að sjálfsögðu margt gott verk sem er verið að vinna í 

þjóðgarðinum því það hefur aukist eftirspurn að heimsækja þjóðgarða í heiminum 

síðustu ár. Höfundur skilur það því vel að það sé ekki hægt að þóknast öðrum og 

erfitt að þurfa að taka á móti öllum þessum fjölda ferðamanna á stað þar sem 

einnig er gerð krafa um svo mikla varðveitinga ýmissa gagna. 

Það er margt búið að gera síðustu árin á Þingvöllum og eru sett fram skýr markmið 

til ársins 2024 í stefnumörkun fyrir þjóðgarðinn sem var samþykkt árið 2004. Þar 

kemur fram að það eigi að vera vel merktar leiðir um garðinn en það komu nýir og 

skýrir vegvísar árið 2015 sem hefur aukið stýringu fólks kemur Einar inná, 

fræðslufulltrúi fyrir Þingvelli (Einar. Á. E. Sæmundsen, 2016). Þó stefnumótun 

fyrir garðinn sé skýr þá er margt sem þarf að lagfæra þar sem fólk hefur verið að 

gera þarfir sínar úti í náttúrunni á Þingvöllum þar sem það vill sleppa við að borga 

á salernin sem í boði eru, það þarf því frekari vöktun vegna þessa (Vísir, 2015). En 

þar sem þessi fjölgun ferðamanna á svæðið er svo mikil þá getur reynst erfitt að 

bregðast við eins ört og færi gefst. Einar kemur inná að það sé unnið að 

bráðabirgðalausnum og tímabundnum breytingum til að bregðast við þessu 

(Einar. Á. E. Sæmundsen, 2016). 
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4.2 Nýting niðurstaðna 

Niðurstöður verkefnisins gætu vel nýst til ýmissa rannsókna þegar kemur að 

hvernig skuli varðveita eitthvað svo mikilvægt eins og náttúruna sem við treystum 

svo mikið á. Þetta gæti mögulega nýst til frekari rannsókna, skoðunar og áætlana 

fyrir umrædda staði. Stjórnvöld gætu einnig nýtt sér niðurstöðurnar til þess að 

bregðast við þessu mikla álagi sem náttúruperlur landsins eru undir. Niðurstöður 

geta bæði haft áhrif á umrædda staði og aðra staði landsins sem liggja jafnvel undir 

skemmdum. Einnig þar sem það kemur fram í nýrri ferðamálaáætlun að dreifa 

ferðamönnum enn frekar um landið að þá geta þeir staðir sem líklegir að verða 

fyrir skemmdum, þá geta þeir brugðist við áður en það nálgast þolmörk. 

4.3 Frekari rannsóknir 

Það er þörf á frekari rannsóknum í sambandi við náttúruna, siðferði og manninn, 

þá hvernig þetta allt tengist. Það er þörf á að nota siðferði mun meira þegar kemur 

að því að skipuleggja eitthvað í sambandi við náttúruna, þá hvað sé í rauninni 

siðferðislega rétt að gera. Það er ekki alltaf það sem maðurinn vill eða finnst hann 

þarfnast sem skiptir mestu máli. Einnig væri áhugavert að skoða þetta eða svipað 

viðfangsefni út frá einhverjum sem ber ekki hag af því að sjá um staðina eða svara 

fyrir þá einhvern annan máta, einhver sem er jafnvel íhaldssamur og hugnast að 

hafa þessa staði sem minnst manngerða eins og mögulegt er. Rannsóknir sem 

koma að þolmörkum þarf að gera ár hvert á Íslandi, þá sérstaklega litið á hvað 

okkar vinsælustu staðir þola mikið meira álag, einnig hvað íbúar í miðborg 

Reykjavíkur þola meira. Þolmörk eru síbreytileg og þurfa sífellda skoðun hvar sem 

er í heiminum þegar kemur að ferðaþjónustu þar sem þetta er allt svo breytilegt 

umhverfi.  
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4.4 Lokaorð 

Höfundur gerir sér vel grein fyrir að það er ekki einungis átroðningur mannins 

sem getur haft slæm áhrif á náttúruna. Veðurfar á Íslandi er til að mynda mjög 

breytilegt, náttúruhamfarir eiga sér stað eins og jarðskjálftar og eldgos sem geta 

eyðilagt okkar dýrmætustu náttúruperlur á svipstundu. Flestir sem ferðast gera 

það til þess að upplifa eitthvað nýtt, upplifa eitthvað meira en aðrir áður en þetta 

stutta líf sem við lifum tekur enda. Þessi löngun fólks að upplifa nýja heima, 

menningu og stundir, gerir ferðamannaiðnaðinn að því sem hann er í dag. En það 

er margt sem þarf að skoða þegar kemur að því að bjóða svona mörgum inn á 

náttúruleg landsvæði sem jafnvel einkenna land og þjóð þess. 

Einnig er sú staðreynd að við erum hluti af náttúrunni, við þörfnust hennar, en við 

erum alls ekki ein sem þurfa á henni að halda. Spurningin er sú, munum við ekki 

þurfa að bera ábyrgð á allri þeirri skemmd sem við höfum mögulega á náttúruna. 

Þessar vangaveltur höfundar eru mun stærri heldur en þetta verkefni snýst um og 

ekki rými fyrir svörum við þeim en þörf umræða samt sem áður. Einnig veltir 

höfundur fyrir sér þeirri spurningu hvort við séum að láta ferðaþjónustuna skipta 

okkur meira máli heldur en náttúran okkar sem allir virðast ólmir að sjá, mynda 

og upplifa. Er ekki spurning að staldra við og hugsa hvað við erum að leggja á 

náttúruna okkar með því að markaðssetja landið eins og allt megi gera hér. 

Lokaspurning höfundar er sú að væri ekki möguleiki að takmarka aðgang að 

landinu okkar, setja einhver takmörk hversu margir geta komið og upplifað landið 

okkar. Þá væri möguleiki að enn meiri tilhlökkun og fólk upplifir jafnvel meiri þörf 

að koma að upplifa þetta sem einungis fáir fá að gera árlega.  
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6 Viðaukar 

 

Í þessum kafla eru birtir allir viðaukar sem komu fram við vinnslu verkefnisins. 

6.1 Viðtöl 

 

Þingvellir. Einar Á.E. Sæmundsen, fræðslufulltrúi. 

1. Hvert er þitt starf? 
Fræðslufulltrúi, sinni skiltum, merkingum, fræðslu, ásamt verkefnisstjórn í 

ýmsum framkvæmdum stórum og litlum. 
2. Hversu lengi hefur þú gengt þessu starfi? 

Síðan árið 2001 
3. Nú hefur koma ferðamanna til landsins aukist gríðarlega síðustu ár og er gert ráð 

fyrir enn frekari fjölgun, er áætlun fyrir hendi til þess að taka á móti svona miklum 
fjölda á svæðið? 

Unnið hefur verið að því að skilgreina flæði ferðamanna í endurnýjaðri 
stefnumótun. Einnig er unnið að bráðabirgðalausnum og tímabundnum breytingum 
til að bregðast við. 

a. Finnst þér þessi fjölgun ferðamanna jákvæð eða neikvæð? 
Bæði og. Jákvæð fyrir efnahag landsins en hún er neikvæð ef ekki er 

hægt að stjórna henni innan skynsamlegra marka og setja ferðaþjónustunni 
skýr mörk. 

4. Er passað uppá að ferðamenn taki með sér það rusl sem þeim fylgir eða losi sig 
við á viðeigandi stöðum? 

Það eru ruslatunnur á álagsstöðum. 
5. Eru leyfðar gönguleiðir vel merktar og afmarkaðar? 

Já þær eru vel merktar 
a. Er algengt að gestir gangi utan þessara merktu gönguleiða? 

Ekki mjög algengt. 
b. Eftir að nýju vegvísarnir komu í fyrra, hefur skánað umgengni og leggja 

ferðamenn frekar í merkt bílastæði? 
Vegvísarnir gera sitt gagn en einhverjir rútuleiðsögumenn hafa sagt að 

hröðustu rútufarþegar skilji ekki framsetninguna. Umgengnin hefur 
eitthvað skánað en einnig hef ég tekið eftir því að gestum hefur t.d. fjölgað 
að Öxarárfossi þar sem táknmynd af fossi var sett inná skiltið. Hægt er að 
stýra flæði með þeim. 

6. Er eitthvað sem þér finnst að leiðsögumenn gætu mögulega gert betur til þess að 
fræða ferðamenn um náttúru staðarins og það þurfi að fylgja merktum leiðum? 

Leiðsögumenn með hópum sinna langflestir starfi sínu vel. Þeir nýta stíga og 
fara eftir reglum. Það er helst að þeir þurfi að brýna fyrir þeim hver þeir eiga að 
koma að rútu aftur. 

7. Hvað finnst þér um umgengni ferðamanna á svæðinu? 
Almennt sæmileg til ágæt, get henni svona 7,5 – 8,0 í einkunn. Miðað við 

fjöldann af fólki sem kemur er ég undrandi að ekki sé meira rusl á svæðinu. En það 
er alltaf eitthvað. 
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8. Hvort finnst þér náttúra svæðisins hafa breyst til hins betra eða verra síðustu 10 
árin? 

Á vissum stöðum hefur orðið meira álag og landskemmdir orðið. Það er helst 
þar sem gestir þurfa að bíða eftir rútum eða þar sem stærri hópar stoppa að það 
verður traðk og álagsskemmdir. Einnig sjáum við meðfram veginum í þjóðgarðinum 
munu fleiri stoppa og ganga út og taka myndir á stöðum sem áður sáu ekki mikla 
umferð. Þannig að nýir staðir verða fyrir álagi líka. 

Gullfoss og Geysir. Linda Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá 
Umhverfisstofnun. 

1. Hvert er starfið sem þú gegnir við Seljalandsfoss? 
Ég er titluð sérfræðingur á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun og vinn í 

svokölluðu náttúrusvæðateymi og við erum nokkrir sérfræðingar á landinu sem 
vinnum í þessu teymi og erum með umsjón með friðlýstum svæðum á landinu. Ég er 
aðallega með umsjón með Gullfoss, Geysir og Hveravöllum og sinni landvörslu á 
svæðum á þessum svæðum líka, líklega svona 70% starf mitt felst í landvörslu og svo 
restina af tímanum er ég er að vinna í stjórnsýsluverkefnum sem tengjast svæðinu. 

2. Hversu lengi hefur þú gegnt þessu starfi? 
Er komið rúmt ár sem ég hef verið hér á Gullfoss og Geysi, hef verið í 

landvörslu síðan 2010. 
3. Nú er Geysirsvæðið á rauða listanum hjá Umhverfisstofnun yfir svæði í hættu og 

hefur verið í nokkur ár, er einhver áætlun til staðar til þess að snúa þessu við? 
Svæðið er á rauðum lista því það á í hættu við að tapa verndargildi sínu sem 

er reyndar svolítið skrítið þar sem Geysirsvæðið er ekki friðlýst. Það er þarna inni 
því við erum með umsjón með því. Eitt af fáum svæðum sem við höfum fengið umboð 
frá Umhverfisráðuneytinu til þess að vera umsjónaraðilar með svæðinu. Svæðið er 
bara hreinlega það illa farið að það var auðséð það þyrfti að vera á rauðum lista. 
Það hefur verið mjög erfitt að koma framkvæmdum í gang á svæðinu, bæði vegna 
það hafa verið deilur á milli ríkis og landeigenda sem hefur tafið mjög mikið. En það 
eru ákveðnir hlutir sem eru að gerast núna og hafa verið í undirbúningi en taka 
mikinn tíma, það er t.d. verið að deiliskipuleggja svæðið, fór fram hönnunarkeppni 
og ákveðnir aðila unnu þá keppni og landeigendur leist mjög vel á þá tillögu. Búið 
að senda deiliskipulagið til umsagnar og búið að taka við umsögnum um það og það 
fer að verða klárt. Þegar það er komið, erum við komin með eitthvað plan sem hægt 
er að framfylgja. Við erum með fjármagn sem við höfum fengið í gegnum 
framkvæmdarsjóð ferðamannastaða og höfum fengið styrk uppá 50 milljónir á 
síðasta ári og sóttum um aftur núna. Geysirsvæðið jarðfræðileg er mikið stærra 
heldur en svæðið sem er innan girðingarinnar. Laugarfell er einnig inní þessu svæði, 
fjall sem margir ganga af háveitusvæðinu og þangað upp, þetta er útsýnissvæði og 
myndaðist þar nýr hver við botn fjallsins í sumar. Höfum við fengið Landmótun sem 
vann hönnunarkeppnina fyrir Geysirsvæðið að hann fyrir okkur tengingu frá 
svæðinu, yfir Laugarfell og við tjaldsvæðið, þannig það sé komin svona heildarstefna 
fyrir allt svæðið. 

4. Nú hefur koma ferðamanna aukist gríðarlega síðustu ár og er gert ráð fyrir frekari 
fjölgun næstu árin. Er áætlun fyrir hendi að taka á móti þessum fjölda á svæðið? 

Í rauninni er engin bein áætlun hvorki fyrir Gullfoss né Geysi sem miðast við 
einhver ákveðinn fjölda. Við erum því miður oftast að reyna að bregðast við því sem 
komið er, en auðvitað erum við að reyna að víkka út leiðirnar. En það er samt 
svoleiðis eins og á Geysi, að flestir eru bara á mjög litlum radíus, það þarf þar bara 
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mjög góða stíga. Langflestir sem labba uppá Laugarfell sem eru á eigin vegum, hafa 
meiri tíma. En það er engin bein stefna en samt er stefna að gera stígana þannig að 
þeir geri tekið á móti miklum fjölda bæði á Gullfoss og Geysi. 

5. Hefur þá ekkert verið tala um að takmarka fjöldann sem er inná svæðinu hverju 
sinni? 

Ekki innan Umhverfisstofnunar nei, ekki ennþá. Það hefur ekki verið að tala 
um það hvorki hér né á öðrum starfsstöðvum að takmarka nema reyndar hefur þessi 
umræða komið upp á Hornströndum, því þar er svo hátt stig friðlýsingar þar að það 
er eðlilegt. Eins og með Geysirsvæðið þá stjórnum við því aldrei ein, því við erum 
bara hluti af landeigendum og þetta er bara hluti af risastórum hring eins og með 
Þingvöllum, öll svæðin þyrftu því að taka sig saman að takmarka aðgang. Það myndi 
verða ofboðslega erfitt fyrir einn af þessum áfangastöðum að ætla að takmarka 
fjöldann. Eins og stefnan er núna er að finna út hvernig tökum við á móti fólkinu. 
Miðað við tölur núna sem hafa komið fram á milli júní 2014 og júní 2015 eru 1,1 
milljón manns, þannig við vitum að það er gífurlegur fjöldi að koma inná svæðið. 
Það er mín trú að það er vel hægt að taka á móti þessum fjölda en það þarf virkilega 
að fara í framkvæmdir. Ég er að gera verndaráætlun fyrir Gullfoss með 
landeigendum og sveitarfélaginu og við ræddum þetta aðeins þessa hugmynd, að 
hvenær kæmi að því að við segjum “við getum ekki meir”, en eins og staðan er núna 
þá sáum við ekki fram á að það væri nauðsynlegt en við þurfum hins vegar að halda 
vel utan um svæðin, passa vel uppá svæðin, þau eru mjög fljót að láta á sjá, frekar 
þannig aðgerðir sem við erum í. 

6. Finnst þér þessi fjölgun ferðamanna jákvæð eða neikvæð? 
Hún er náttúrulega bæði í senn, það er mjög gaman að fá fólk til landsins 

sem nýtur þess, því nú hefur orðið svo mikil gildisrýrnun á Gullfoss og Geysi í hugum 
landsmanna að sjá viðbrögð ferðamanna við Geysi, Strokki og Gullfoss sem er 
yndislegt. Einnig eru rosalega margir atvinnu af ferðamennsku og er það líka 
jákvætt. Hins vegar er þetta ofboðslegt álag á svæðin og fólk er komið til þess að sjá 
náttúruna og skilgreinum við náttúruna eitthvað sem er ósnert af manninum og hún 
er það svo sannarlega ekki þegar það eru komnir milljón manns inná svæðið, það 
mun alltaf sjá á svæðunum. Hún kallar á mikla stýringu fólks, þurfum líka kannski 
að fara að gera að hætta eða allavegana minnka markaðssetningu á landinu og fara 
að huga að því hvers konar ímynd við erum að skapa fyrir þá sem koma hingað og 
við sjáum það svo mikið að fólk er komið í svo villt landslag og það er innprenta í 
það þá hugmynd að það má allt og það eru margir sem tala um þetta. Það er mjög 
erfitt að vera með landsvæði sem eru mjög viðkvæm og sem fara ekki eftir stígum og 
það hefur neikvæð áhrif á náttúruna og hefur svo neikvæð áhrif á upplifun 
ferðamanna. Þetta getur verið jákvætt allt saman, það þarf bara að hlúa betur að 
þessu, það þarf að hlúa betur að þeim upplýsingum sem eru gefnar ferðamönnum í 
upphafi og áður en það kemur til landsins, að skilaboðin séu ekki “komdu og gerðu 
það sem þú vilt, vertu villtur”. Þarna er ábyrgð okkar og ábyrgð leiðsögumanna 
ofboðslega mikil, leiðsögumenn eru þó orðnir rosalega ábyrgir og er þetta allt að 
mjakast í rétta átt. Þurfum líka að vera betur mönnuð á svæðunum til þess að veita 
þessar upplýsingar. 

7. Veistu eitthvað til þess hvers vegna svæðið er ekki friðlýst hérna hjá Geysir? 
Þessa hugmynd að friðlýsa Geysisvæðið hefur verið til staðar síðan 

allavegana á sjötta áratugnum þannig það er búin að vera hálf öld sem er búið að 
tala um það að friðlýsa Geysisvæðið. Í grunninn er það bara það að það eru ekki allir 
sammála, það eru margir landeigendur og ekki allir á sama máli. 

8. Er verið að passa uppá að ferðamenn taki rusl og annað slíkt með sér eða setji það 
á viðeigandi staði? 
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Nei það þarf algjörlega að taka þetta í gegn og sérstaklega hjá Gullfossi. Það 
er eitt af verkefnum þessa árs og næsta árs að koma upp innkomuskiltum. Gullfoss 
er semsagt friðland og fólki er bent á að það er komið inná friðland og beðið um að 
halda því hreinu eða beðið um ganga vel um svæðið. Á Geysir eru ruslatunnur við 
innganga og skilti sem segja að ekki megi reykja og erum mikið í því ef við sjáum 
fólk vera að reykja eða henda rusli að biðja það að taka það upp og setja það á sinn 
stað en þar þarf að koma innkomuskilti sem þarf að gera þegar deiliskipulagið er 
tilbúið, það þarf að breyta inngöngunum á Geysisvæðinu, Haukadalsinngangurinn 
dettur út allavegana samkvæmt nýja skipulaginu. 

9. Er algengt að fólk sé að ganga utan merktra gönguleiða? 
Það verður öðruvísi, stígarnir verða að miklu leiti á pöllum. Línurnar sem 

eru núna eru helst öryggislínur svo fólk sé ekki að brenna sig og til að velja hverina. 
Með því að vera með eins og deiliskipulagið gengur útá núna að vera með þessa 
palla sem eru aðeins upp frá jörðinni þá náttúrulega fólk frekar að fylgja þeim, þá 
er komið eitthvað sem er mun afmarkaðra heldur en eitthvað sem fer svo bara útí 
móa. 

10. Hvort finnst þér náttúra svæðisins hafa breyst til hins verra eða betra á síðustu 10 
árum? 

Hún hefur náttúrulega versnað á Geysir, orðið mikið jarðvegsrof. Þessar 
göngulínur á Laugafelli eru nýjar sem hafa myndast kannski á síðustu 5 árum. Ég 
var hérna 2011 þegar það voru hérna sjálfboðaliðar og svæðið hefur breyst síðan 
þá, það er að mestu breyst vegna þess að það eru engir stígar, fólk leitar bara meira 
útí jarðveginn því það er svo mikill leir og drulla þegar það er rigning að fólk dreifir 
sér bara úr sér. Þessir slóðar sem hafa verið að myndast breikka bara og breikka. 
Það er helsta breytingin. Vörðurnar hafa aukist og valda rofi líka. 

11. Gullfoss fór af rauða listanum fyrir 3 árum eða svo og yfir á þann appelsínugula. 
Hvað var það helsta sem var gert til þess að snúa þessu við? 

Það er eiginlega bara deiliskipulagið og plan sko. Það skiptir svo miklu máli 
að þegar það er svona stórt svæði og mikið sem þarf að gera að setja það niður og 
skipuleggja það. Það var líka búið að loka svolítið mikið fyrir svona aflögustíga og 
gert átak að koma upp fleiri böndum og fylgjast vel með þeim og hvort 
aflögustígarnir væru að lagast og ná svolítið utan um að fólk væri ekki að ganga 
þessa aflögustíga sem fólk var að gera í miklum mæli. Þetta eru þessir þættir sem 
urðu til þess að svæðið var fært niður. 

12. Finnst þér ferðamenn bera virðingu fyrir þessum svæðum? 
Það er rosalega misjafnt, sumir vita varla hvað þeir eru komnir til að sjá, 

sérstaklega áberandi meðal fólks þar sem Ísland er ekki áfangastaður þeirra heldur 
stopp í leiðinni og veit þá ekkert endilega hvert það er komið. Þetta er ekki algilt en 
það eru svona ferðamenn inná milli, sumir einhvernvegin eru svo uppteknir af því 
að ná myndinni sinni og gera allt til þess og vilja gera meira en allir hinir, sýna þá 
öryggisgirðingum enga virðingu og átta sig kannski ekki á því að þeir geta skaðað 
umhverfið sem þeir eru svona hrifnir af þannig það er allur gangur á því. Umgengnin 
er slæm, mjög slæm og kom mér eiginlega á óvart hversu slæm. Þennan tíma síðan 
ég byrjaði þegar það er ekki svona vetrartíð og ekki snjór, þá er týnt rusl hérna á 
hverjum einasta degi, erum að tala um ofboðslegt magn, kom mér á óvart hvað það 
er mikið. Erum að týna oft í fötur og eru þetta oft heilar fötur af stubbum, snifsi og 
kaffibollum. Mikið til er þetta eitthvað sem fýkur og er þetta ekki vegna þess að þetta 
eru svo miklir sóðar endilega, því við erum oft að fá um 4000 manns á dag og það 
kemur náttúrulega rusl. Svo er það hin hliðin að þegar maður er að týna rusl og fólk 
er alveg miður sín að það skuli yfir höfuð vera rusl á svæðinu og það skuli vera 
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ferðamenn sem hendi sígarettustubbum og eins og ég sagði þá sé þessa rosalegu 
hrifningu fólks á svæðinu, fólk er svo ofboðslega uppnumið af því sem það sér. 

13. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
Gullfoss verður áfram á appelsínugula listanum þangað til að það verður 

búið að framfylgja deiliskipulaginu. Það hafa verið miklar framkvæmdir á Gullfoss 
síðustu árin og miklu meira en hjá Geysir og það eru pallar og göngustígar en þeir 
eru sprungnir, það þarf því að halda áfram með uppbyggingu. Þannig að Gullfoss 
heldur áfram að vera á þessum lista þar til við sjáum allavegana að við erum komin 
með palla sem geta tekið á móti þeim fjölda sem er að mæta núna og það sé 
allavegana þannig haldið utanum þennan fjölda að flestir fylgi stígunum og 
öryggisþættir séu í lagi þannig sú vinna er ennþá í gangi. 

Seljalandsfoss. Þorsteinn Jónsson, garðyrkjumaður. 

1. Hvert er starfið sem þú gegnir við Seljalandsfoss? 
Ég er garðyrkjumaður, fæddur og uppalinn á Hvolsvelli. Ég hef því sinnt svona 

garðyrkjustörfum fyrir sveitafélagið, allt í verða landvörður sem slíkur. Hef verið að 
vinna við ferðamannastaði í sveitafélaginu. Man það þegar það voru engin bílastæði 
við Seljalandsfoss, eru raun 3ja aðstaðan (bílastæðin) sem ég man eftir, því búið að 
stækka þrisvar. Við gerðum þessa aðstöðu sem er þarna í dag, hef komið að 
göngustígagerð þarna. Erum held ég líka með þriðju tröppurnar vinstra megin. 
Fyrst voru timburtröppur sem svo fylltar með möl, svo voru hlaðnar steintröppur en 
þetta gaf sig allt með tímanum. Nú eru timburtröppur þarna upp. 

2. Hversu lengi hefur þú gegnt þessu starfi? 
Ég hef verið garðyrkjumaður í 35 ár, en ég hef séð um Seljalandsfoss síðan 

sirka 2000, Hamragarðar uppúr 1990. 
3. Nú hefur koma ferðamanna aukist gríðarlega síðustu ár og er gert ráð fyrir frekari 

fjölgun næstu árin. Er áætlun fyrir hendi að taka á móti þessum fjölda á svæðið? 
Það er í gangi skipulag og er í auglýsingu skipulag sem sveitarfélagið hefur 

unnið að síðustu ár. Með það í huga að svæðið muni geta þolað aukið álag. Ég hef 
trú á að það dugi, að það þurfi ekki endilega að skammta fólk þarna inn. Þó ég hafi 
séð miklar breytingar í gegnum árin þá eru það bara göngustígarnir sem láta á sjá, 
fossinn er alltaf eins, klettarnir eru alltaf eins, það þarf bara að stýra umferðinni. 

4. Finnst þér þessi fjölgun ferðamanna jákvæð eða neikvæð? 
Ég myndi segja bæði og. Ég hef alveg viljað láta loka staðnum. Uppbyggingin 

var þannig fyrst að við vorum að keyra möl í drullupolla á hjólbörum, þeir voru 
þannig byggðir að þeir þyldu álagið að sumri til. Svo þegar ferðamenn fóru að koma 
allt árið þá þoldu grasflatirnar það ekki að væri verið að labba á þeim þegar frost 
væri að fara úr jörðu þannig það fór allt í drullusvað á tímabili. Við þurfum bara að 
aðlaga okkur að því. 

5. Er verið að passa uppá að ferðamenn taki rusl og annað slíkt með sér eða setji það 
á viðeigandi staði? 

Umgengnin hefur skánað með fjöldanum, fyrir kannski 5 árum síðan kom ég 
þarna kannski 2x á ári með unglingavinnuna með mér eða veraldarvini eða þær 
hendur sem buðust og þá vorum við að týna 2x stóra ruslapoka fulla af 
sígarettustubbum. Nú sést þetta ekki. Var mjög mikið af þurrkum til að þurrka af 
gleraugum, því var allt útí pappírsþurrkumi útum allt, hefur minnkað. Það eru 
starfsmenn sem sjá um klósettin og það er rekinn þarna söluskáli. 

6. Er algengt að fólk sé að ganga utan merktra gönguleiða? 
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Það er töluvert um það en svæðið bíður aðeins uppá það því það eru bekkir 
fyrir framan bílastæðin. Fyrir 20 árum síðan tókum við meðvitaða ákvörðun að hafa 
ekkert uppvið fossinn nema kannski 1x bekk fyrir eldri borgara. Það voru komnir 
bekkir og borð nær en tókum það og fórum með það niður á bílastæði. Gerðum 
einnig stíg og 80% fólks fór þá. Flatirnar voru mun ljótari fyrir 20 árum síðan heldur 
en þær eru í dag. Þegar stígarnir fóru illa útaf drullu og flatirnar farnar að 
skemmast, var eina ráðið að girða þær af. Það fara 95% þeirra sem koma á svæðið 
göngustígana. 

 
7. Er eitthvað sem þér finnst að leiðsögumenn gætu gert til þess að fræða ferðamenn 

um náttúru staðarins? 
Þetta er náttúrulega sprungið svæði í dag og er því verið að huga að 

stækkun. Það eru þarna kannski einhverjar 10 rútur í einu, ég held að fararstjórar 
séu að standa sig vel. Er hræddastur um að þegar það er ís og klaki og fólk er að 
ganga bakvið fossinn. 

8. Hvort finnst þér náttúra svæðisins hafa breyst til hins verra eða betra á síðustu 10 
árum? 

Ef maður er íhaldssamur þá hefur hún breyst til hins verra því þeir eru meira 
áberandi svona manngerðir stígar en þegar þetta voru bara kindagötur. En fyrir 10 
árum síðan var það kannski ekki þannig, en vitund þeirra sem stjórna er meiri, því 
það þarf að gera eitthvað annars skemmist þetta. Að því leiti til þá er vöktun 
svæðisins miklu meiri heldur en hún var, nú orðið treystir maður á að fá upplýsingar 
ef eitthvað fer úrskeiðis. Maður fór þangað kannski þangað í eftirlitsferð á 2ja 
mánaða fresti eða svo, en ef eitthvað gerist núna þá er látið vita af því. 

9. Ég sá frétt um að landeigendur myndi vilja byggja upp einhverja miðstöð, vildu 
frekari uppbyggingu þarna, hvað finnst þér um það? Myndir þú vilja frekari 
uppbyggingu á svæðinu? 

Þetta eru ekki góð klósett, miðað við alla þessa umferð sem er þarna þá eru 
þetta ekki góð klósetti en þau eru vel þrifin. Vissulega þurfum við betri aðstöðu sem 
tekur við öllum þessum ferðamönnum. Við erum búin að hugsa það mál vel og búin 
að reyna að setja upp 7 mismunandi myndir hvar þjónustumiðstöðin ætti að vera. 
Sú tillaga er í auglýsingu en ekki búið að samþykkja hana sem slíka. Seljalandsfoss 
fyrir mér er ekki bara Seljalandsfoss, því á Þingvöllum þar er ekki bara kirkjan á 
Þingvöllum, þetta er allt svæðið. Brekkurnar á milli Gljúfrabúa og Seljalandsfoss eru 
friðaðar líka og brekkurnar líka, í Hamragörðum hefur verið tjaldstæði og því þarf 
að hugsa um allt svæðið en ekki bara fossinn. Þess vegna höfum við verið að skoða 
mismunandi möguleika sem myndi dreifa ferðamönnunum meira heldur en að hafa 
þá á einum punkti. 

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
Framtíðin er sú að það verður að vera þarna landvörður eða starfsmenn í 

þessu þjónustuhúsi sem hugsar um svæðið. Það eru komin störf nú þegar með 
þessum salernum. Held að fáir keyri framhjá fossinum þó spár segi annað, það var 
árið 2014 hvað áætlað að 420 þúsund hafi stoppað en ég held að þeir hafi verið um 
700 þúsund miðað við milljónina í fyrra. Eftir 25 ár segja áætlanir að það komi 6 
milljónir manna til Íslands þá þarf að hugsa aðeins lengra. Síðast þegar bílastæðin 
voru gerð, daginn sem ég fór þaðan þá voru þau orðin of lítil. Það átti að vera eyja í 
miðjunni, hellulögð, en það var svo mikið af bílum að rúturnar gátu ekki snúið við 
og þær voru að festa sig ofan á hælunum mínum þegar ég var að reyna að búa til 
þessa eyju þannig ég henti frá mér verkfærunum og þetta gengi ekki svona. Það varð 
því sléttað út og malbikað árið eftir. Það þíðir ekki að horfa á þann fjölda sem er í 
dag, það þarf að horfa á þegar mest er í dag og tvöfalda við það. Í fyrra taldi ég 



 

 

43 

svona 70 og eitthvað einkabíla í einu, þeir voru komnir uppí 120 í sumar. Það er því 
gríðarleg fjölgun. Í hitt í fyrra bar ég sand í fötu bakvið fossinn sem eru að sjálfsögðu 
ekki vinnubrögð. Hræðilegt að vera í þessari urð og svo kemur full rúta af eldri 
borgurum sem skríða upp. Eru ekki allir sem eru fullfrískir, fótvissir og þeir eiga rétt 
á að komast bakvið líka. 

 
 


