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Formáli 

Ein fyrsta minning sem ég á um ferðalög, eru ótal ferðir inn að Skjólkvíum í Heklugosinu 

árið 1970. Fjögurra ára barni þótti það ekki skemmtilegar ferðir en einhverju fræi var sáð 

sem varð að miklum áhuga á íslenskri náttúru, ekki síst hvernig ferðast er um hana. Vegir 

og slóðar voru mikilvægari fyrir mína fjölskyldu en aðra þar sem faðir minn var í hjólastól 

og gönguferðir því algjörlega útilokaðar. Við bjuggum í Árnessýslu svo Fjallabakssvæðið 

var innan seilingar ekki síst eftir að brú kom yfir Þjórsá við Búrfell.  

Þótt árin hafi liðið hefur aðdráttarafl svæðisins ekki minnkað og eina 

eftirminnilegust upplifun á fjöllum átti ég á svæðinu í lok tíunda áratugarins þegar við 

hjónin ákváðum að koma við í Landmannahelli á leið okkar og ganga á Löðmund. Það var 

einstök upplifun að standa á tindum þessa rúmlega 1000 m háa fjalls í hægum andvara og 

20°C og sjá hálendi Íslands breiða úr sér fyrir fótum okkar eins langt og augað eygði. 

Sem starfandi landfræðingur undanfarna áratugi og umsjónarmaður vegahluta gagnagrunns 

Loftmynda ehf. hefur ekki farið fram hjá mér umræðan um hvort slóðar skuli vera opnir 

eða lokaðir. Ég hef varið töluverðum tíma í að fara yfir þau mál og finna um það heimildir. 

Þær upplýsingar liggja ekki á lausu og ekki er alltaf samræmi í því sem sést á loftmyndum 

og því sem haldið er fram um slóðana.  

Um helmingur slóðanna sem teiknaður hefur verið hjá Loftmyndum ehf. er metinn 

ökufær og opinn almenningi. Hinn helmingurinn eru slóðar sem helst nýtast bændum, 

veiðimönnum, samfélagsveitum og björgunaraðilum eða eru hreint og klárt lokaðir vegir. 

Á þeim tíma sem mesta vinnan við slóðana fór fram voru raddir orðnar háværar um að 

utanvegaakstur væri ekki bara þegar ekið væri út fyrir veg og búin til ný för á ósnortnu 

landi heldur líka akstur eftir slóðum sem væru lokaðir almennri umferð. Vegur er sem sagt 

ekki bara vegur. Þetta leiðir til spurningarinnar: Hvað er utanvegaakstur? 

 

Reykjavík, 31. desember 2016 

Hrafnhildur Loftsdóttir 
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Ágrip 

Margt bendir til að utanvegaakstur fari vaxandi, sérstaklega á hálendinu þar sem löggæsla 

er minni en á láglendinu. Með aukinni umferð á hálendinu eykst hætta á utanvegaakstri. 

Friðland að Fjallabaki er einn vinsælasti viðkomustaður bæði innlendra og erlendra 

ferðamanna á hálendi Íslands. Íslendingar hafa notað svæðið um aldir til beitar og um það 

liggja leiðir milli byggða á Suðurlandi.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er annars vegar að kortleggja og flokka alla 

sýnilega slóða á ákveðnu svæði innan Friðlands að Fjallabaki frá loftmyndum. Hins vegar 

að meta og greina breytingar á umfangi vega- og slóðakerfisins á svæðinu yfir 55 ára 

tímabil (1958-2013). Reynt verður að svara því hvort utanvegaakstur á hálendinu sé að 

aukast eða minnka, hvað valdi utanvegaakstri og hvernig hægt sé að lágmarka 

utanvegaakstur. Vegakerfið var greint út frá loftmyndum og flokkað eftir opinberri stöðu 

veganna, ásýnd og nýtingu. Flokkunin getur nýst sem innlegg inn í ákvarðanatöku um 

hvernig hvaða vegi og slóða skuli setja inn í vegaskrá skv. náttúruverndarlögum. Til að 

meta breytingar í tíma var stuðst við loftmyndir frá 1958, 1979 og 2013.  

Niðurstöður sýna að umfang vega á rannsóknarsvæðinu hefur aukist frá 1958-2013 

og að hlutur utanvegaaksturs hefur stækkað hlutfallslega meira en hlutur hins opinbera 

vegakerfis. Utanvegaslóðar fylgja fremur aðalvegum en fjallaslóðum.  

Niðurstöður sýna enn fremur að þrátt fyrir að landið hafi verið friðað frá árinu 1979, 

var utanvegaakstur töluvert umfangsmeiri þar árið 2013, en árið 1979. Vísbendingar eru 

hins vegar um að eftirlit og friðun skili árangri, og vegum og slóðum hefur verið lokað til 

að einfalda vegakerfið.  

Abstract 

With increasing traffic in the dense Icelandic highlands, where patrolling of the law 

enforcement is scarce, there are some indications of increasing off-road driving. 

Fjallabak Nature Reserve is one of the most popular attractions in the Icelandic 

highlands to foreign tourists. Icelanders have used the area for centuries for grazing 

livestock and old roads to inhabited areas in the South of Iceland lie across it. 

The main purpose with this writing is to map and classify all roads and trails in a 

specific area in the Fjallabak Nature Reserve by aerial photographs and to evaluate and 

analyze the changes in scale of the road network from 1958 to 2013. 

Secondly the aim is to find answer to the following questions: Is off-road driving 

increasing or decreasing? What is the origin of off-road driving? How can we prevent 

further off-road driving? 

The road network was analyzed using aerial photographs and classified by its status 

in the official road-system, the aspect of it and usage. The classification can be used as 

contribution for decision-making of which roads and trails in the highlands should be in the 
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official road register for roads in the highlands according to laws of nature conservation. 

To evaluate the changes there were used aerial-photographs form 1958, 1979 and 2013. 

The conclusion is that the scale of off-road driving in the study area has extended 

and that part has grown more than the official part. The off-road driving is linked to the 

main roads, less to the trails. 

Also the results show that although the area has been protected from the year 1979, there 

were more off-road driving 2013 than 1979. Clues are however that protection and 

monitoring the area is successful, roads have been closed and the road-system simplified.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð minningu föður míns Lofts S. Loftssonar sem vakti áhuga minn á 
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Orðskýringar 

 Hálendi og miðhálendi eru orð notuð sem samheiti yfir svæðið innan markalínu 

Svæðisskipulags miðhálendisins.  

 Óbyggðir er notað um bæði miðhálendið og önnur óbyggð svæði á Íslandi til fjalla 

og heiða eins og skilgreint er í lögum um náttúruvernd nr. 90/2013 18. lið 5. 

greinar. 

 Vegir sem eru í umsjón Vegagerðarinnar halda nöfnunum sem Vegagerðin notar 

um þá, til að ekki fari á milli mála hvaða nöfn eru notuð um hvaða vegi á 

rannsóknarsvæðinu.  

 Dekkjakrot er tillaga höfundar á skilgreiningu ákveðinnar tegundar utanvegaaksturs 

sem á sér eftirfarandi upphaf. Á loftmyndum frá árinu 1979 má greina 

utanvegaakstur við vöðin yfir Helliskvísl og Rauðufossakvísl. Formið á 

utanvegaakstrinum er í sjálfu sér formfagurt og ef það væri pár á pappír yrði það 

væntanlega kallað krúsídúllur. En þar sem það er ekkert jákvætt og fallegt við 

utanvegaakstur, hefur höfundur kosið að kalla þessi fyrirbæri dekkjakrot samanber 

veggjakrot. 

 Hik-staðir. Það er eitthvað í umhverfinu sem veldur því að fólk hægir á sér, jafnvel 

stoppar bílinn og fer út. Þó er ekki gert ráð fyrir að fólk stoppi þar, engin bílastæði 

eða útskot.  

 Jaðarmyndun. Þegar umferð eða eitthvað í umhverfinu verður til þess að keyrt er 

upp á vegaxlir og vegurinn víkkar. Jaðar vegarins verður óskýr. 

 Fjallvegur, fjallaslóði, utanvegaslóði, bílvegur og vegslóði, eru í rannsókninni 

notuð sem nöfn á flokka. Þegar fjallað er almennt um vegakerfið er orðið vegur 

notað eins og það kemur fyrir í  náttúruverndarlögum (Lög 60/2013). Orðið slóði er 

notað almennt samhliða orðinu vegur, en ein þýðing þess skv. orðabók (Árni 

Böðvarsson ritstj. 1983) er ferill eða slóð og oft notað sem seinni liður í samsettum 

orðum eins og sjá má hér að framan. Slóði er minniháttar vegur. 
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Inngangur 

Ætla má að slóðir eftir umferð fólks, hvort sem það var gangandi eða ríðandi, séu jafn 

gamlir mannkyninu. Slóðar eftir vélknúnin farartæki eru hins vegar nýlegt fyrirbæri í 

mannkynssögunni, svo nýlegt að það varð að öllum líkindum ekki til á Íslandi fyrr en í 

upphafi 20. aldar. Með aukinni bílaeign landsmanna (Hagstofan, 2016b) og fjölgun bæði 

innlendra og erlendra ferðamanna (Hagstofan, 2016a; Ferðamálastofa, 2016a), má ætla að 

álagið á vegakerfi landsins hafi aukist stórlega, sérstaklega á hálendinu þar sem vegakerfið 

samanstendur meira af slóðum, en uppbyggðum vegum. Stóraukin umfjöllun um 

utanvegaakstur í íslenskum fjölmiðlum undanfarin ár (t.d. Ásgeir Jónsson, 2015; Birgir 

Olgeirsson, 2015; Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015; Kristján H. Jóhannessen, 2015;  

Miklar skemmdir eftir utanvegaakstur, 2014) bendir til þess að einn af fjölmörgum 

fylgifiskum aukinnar umferðar sé utanvegaakstur. 

Utanvegaakstur hefur áhrif á gróður, jarðveg og ásýnd svæða og villuslóðar hafa áhrif á 

rötun og gefa þannig tilefni til aukins utanvegaaksturs. Erlendar rannsóknir sýna að 

utanvegaakstur er álitinn vera vandamál víða erlendis (t.d. Aitken, 1995; Brown, 2013; 

Priskin, 2003 a,b; Buckley, 2004). 

Hér á landi eru hins vegar enn sem komið er, fáar rannsóknir á utanvegaakstri þar sem 

leitast er við að meta umfang hans og eðli. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið beina 

flestar sjónum að flokkun og greiningu slóða á hálendinu (Árni Bragason, Eydís Líndal 

Finnbogadóttir, & Eymundur Runólfsson, 2005; Hálendisvegahópur Landverndar, 2007; 

Umhverfisráðuneytið, 2010; Gísli Rafn Guðmundsson; 2011; VSÓ ráðgjöf 2009, 2010).  

 

Í þessari rannsókn verður leitað svara við spurningunum:  

 Er utanvegaakstur á hálendinu að aukast eða minnka? 

 Hvað veldur utanvegaakstri? 

 Hvernig má lágmarka utanvegaakstur? 

með því annars vegar að kortleggja og flokka alla sýnilega slóða á ákveðnu svæði innan 

Friðlands að Fjallabaki frá loftmyndum (mynd 1). Hins vegar með því að meta og greina 

breytingar á umfangi vega- og slóðakerfisins á svæðinu yfir 55 ára tímabil (1958-2013). 

Friðland að Fjallabaki var valið sem rannsóknarsvæði þar sem það hefur um langt árabil 

verið eitt vinsælasta svæði hálendsins meðal bæði innlendra og erlendra ferðamanna (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2012). Um 20% erlendra sumarferðamanna sem 
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hafa komið til Íslands síðastliðin ár heimsóttu Landmannalaugar (Ferðamálastofa, 2012; 

2013; 2014; 2015). Við Landmannahelli hefur lengi verið náttstaður fjallmanna og 

vatnaveiðimenn eiga erindi í vötnin á svæðinu. Þá hefur nágrennið við vatnsaflsvirkjanir 

Landsvirkjunar haft áhrif á vegakerfi svæðisins og aukið aðgengi að Friðlandinu. Í 

rannsókninni er stuðst við loftmyndaþekju af rannsóknarsvæðinu frá árunum 1958, 1979 

og 2006/2013. Vegakerfi hvers árs fyrir sig er kortlagt og flokkað og breytingar á umfangi 

slóðakerfisins á þessu tímabili mælt. 

Rannsóknin er styrkt af Ferðamálastofu og er hluti af verkefni undir stjórn 

Rannveigar Ólafsdóttur, prófessors við Háskóla Íslands, sem beinir sjónum að því að auka 

skilning og þekkingu á umfangi og eðli utanvegaaksturs hér á landi.  

Ritgerðin samanstendur af sex köflum. Í kafla tvö, hér á eftir inngangi, er gerð grein 

fyrir sögulegri þróun vega á rannsóknarsvæðinu og rýnt í áhrif virkjanaframvæmda á 

vegakerfi hálendisins. Einnig er fjallað um fyrri rannsóknir á utanvegaakstri á Íslandi og 

gerð grein fyrir hvaða lög og reglur gilda um akstur utan vega hér á landi. Í kaflanum er 

einnig farið yfir erlendar rannsóknir á áhrifum utanvegaaksturs á vistkerfi og náttúru. Í lok 

kaflans er sett fram greining á hugtakinu utanvegaakstur. Í þriðja kafla er 

rannsóknarsvæðinu lýst, greint frá afmörkun svæðisins og aðkomu að því, ásamt 

staðháttum, landnýtingu, jarðfræði og gróðurfari. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er gerð grein 

fyrir aðferðafræði og gögnum sem stuðst er við í rannsókninni. Fimmti kafli greinir frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar er greint frá flokkun vega og slóða á 

rannsóknarsvæðinu, breytingar á umfangi þeirra á því tímabili sem rannsóknin nær til og 

uppruna vega og slóða í Friðlandi að Fjallabaki í ljósi niðurstaðna. Í sjötta og síðasta kafla 

eru niðurstöður ræddar og ályktanir settar fram. 
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Mynd 1 Mörk rannsóknarsvæðis (bleik lína) innan Friðlands að Fjallabaki (græn lína). 
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2 Slóðar og utanvegaakstur 

 Fyrstu slóðar eftir bíla á miðhálendinu 

Bílar voru fyrst fluttir til Íslands í byrjun 20. aldar (Loftur Guðmundsson, 1975) og breyttu 

þeir miklu um samgöngur og vöruflutninga um landið. Fram að því hafði fólk notað hesta 

til vöruflutninga og til að komast á milli staða eða farið fótgangandi, jafnvel milli 

landshluta (Sveinn Pálsson, 1983 a, 1983 b; Þorvaldur Thoroddsen, 1959). 

Fyrsti vegamálastjóri Íslands var ráðinn árið 1918 (Vegagerðin, 2014) og voru verkefni 

hans bundin við byggð svæði, miðhálendið varð að bíða. Embætti Vegamálastjóra þróaðist 

svo yfir í Vegagerð ríkisins sem seinna var einfaldlega kölluð Vegagerðin (Vegagerðin, 

2014), sem er núverandi heiti stofnunarinnar.  

Jeppar með fjórhjóladrifi komu til Íslands í seinni heimsstyrjöldinni og sáu bændur 

og fleiri tækifæri í að nota slík farartæki í nærri veglausu landi bæði til ferðalaga og ekki 

síður til landbúnaðarstarfa (Edward H. Huijbens & Karl Benediktsson, 2012).  

Í bókinni Hálendið heillar: Þættir af nokkrum helstu öræfabílstjórum, tekur Loftur 

Guðmundsson (1975) saman frásagnir ýmissa bílstjóra sem áttu það sameiginlegt að vera 

með fyrstu mönnum til að kanna miðhálendi Íslands á bílum, flestir þeirra á fyrri hluta 20. 

aldar. Miðhálendið var þeim ekki ókunnugt þar sem margir þeirra höfðu farið um það 

gangandi eða ríðandi, ýmist í þeim tilgangi að skoða landið, smala eða til að komast milli 

landshluta.  

Við fyrstu bílferðir inn á hálendið óku menn á ósnortnu landi og á leið að tilteknum 

áfangastað reyndu þeir að þræða landið þar sem það var þurrast og harðast undir, því þar 

þótti líklegast að væri fært fyrir bílana (Björn Bessason, 1949; Páll Arason, 1975; Einar 

Magnússon, 1975). Reynt var að finna færar leiðir um hálendið bæði frá Reykjavík og 

Akureyri og bendir Björn Bessason (1949) á að hann hafi hitt á Pál Arason við Tungnaá í 

einum leiðangri sínum, en Páll Arason (1975) minnist ekki á það í sinni frásögn, sem 

reyndar er skrifuð mörgum árum eftir að ferðin var farin. Loftur Guðmundsson (1975) 

bendir á að sporin sem til urðu eftir þessa fyrstu bíla á hálendinu sáust mis lengi og sum 

voru horfin eftir nokkur ár. Hann bendir jafnframt á að bílarnir í fyrstu ferðunum hafi verið 

léttir jeppar sem sukku ekki djúpt, en þegar leið fram á öldina urðu bílarnir stærri og 

þyngri. 
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Fljótlega eftir að fyrstu bílarnir komu til landsins í byrjun 20. aldarinnar, reyndu 

menn að finna akfærar leiðir inn á og um miðhálendið.  Í bókinni Hálendið heillar (1975) 

og í grein Björns Bessasonar í Ferðum (1949), skrifuðu höfundar að þeir væru að opna 

landið með því að gera bílfært að eftirsóknarverðum stöðum s.s. leitarmannakofum, að 

ekki sé talað um að finna bílfærar leiðir um hálendið milli landshluta. Einnig þurftu menn 

að finna akfæra slóða í atvinnuskyni eins og t.d. slóðann í Hrafntinnusker til að ná í 

hrafntinnu utaná Þjóðleikhúsið (Loftur Guðmundsson ritstj., 1975) en vegamálastjóri kom 

að þeirri vegagerð (sami). Sigurjón Rist (1958) var gagngert beðinn um að skrifa um 

öræfaleiðir því engar leiðarlýsingar voru til.  Óskað var eftir þessu m.a. til að takmarka 

nýslóðamyndun og minnka hættu á villuslóðum. Víst þótti að Sigurjón þekkti hálendið 

ágætlega eftir margar rannsóknarferðir þangað að kanna vatnsföll (Sigurjón Rist, 1958).  

Þótt ekki sé lengra síðan en rétt fyrir miðja 20. öld, sem fyrstu menn óku inn á 

miðhálendið, hvort sem er í afþreyingarskyni eða í rannsóknarskyni vegna fyrirhugaðra 

virkjanaframkvæmda, eru undanfararnir óðum að týna tölunni.  

Fljótlega eftir að mennirnir sem segir frá í bók Lofts Guðmundssonar (1975) voru á 

ferð, voru fyrstu náttúrverndarlögin sem tóku til náttúrunnar sem heildar sett, en það var 

árið 1956 (Lög nr. 48/1956). Þótt í lögunum sé ekki talað sérstaklega um utanvegaakstur, 

ber mönnum að sýna varúð á ferðum sínum til að spilla ekki náttúru landsins. Það varðar 

refsingu ef menn verða uppvísir að slíku og skiptir þá engu hvort brotin eru framin af 

ásetningi eða í ógáti (Lög nr. 48/1956).  

Sigurjón Rist (1958) vatnamælingamaður bendir á í leiðarlýsingum sínum um 

öræfaleiðir, að það þurfi að loka villuslóðum og gera gatnamót meira afgerandi svo ekki 

fari á milli mála hvaða slóða eigi að aka á hvaða áfangastað, ábending sem á við enn í dag. 

Margar leiðir sem hann lýsir  í grein sinni í Ferðum, blaði Ferðafélags Akureyrar árið 1958 

eru enn í notkun. Hann lýsir færð bæði vega og vaða yfir vatnsföll, og bendir á að sumar 

leiðir væru betur komnar annars staðar því þar væru aðstæður betri. Einn þessara slóða er 

Kjalvegur sem hann bendir á að væri betur staðsettur austan Hvítár því þar haldist vegurinn 

lengur opinn fram á haustið. Ekki hefur verið tekið tillit til þessara ráðlegginga hans sem 

bendir til þess að þegar slóði er á annað borð kominn, þá er tregða við að færa hann eða 

loka. 
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 Áhrif virkjana á vegakerfi miðhálendisins. 

Í bókinni Landsvirkjun 1965-2005:  Fyrirtækið, framkvæmdir þess og hluverk (Sigrún 

Pálsdóttir, 2005), má lesa smáklausu í viðauka aftast í bókinni að vegagerð Landsvirkjunar 

sé „kjarninn í vegakerfi hálendisins“ (Sigrún Pálsdóttir, 2005, bls. 309). Það er að öllum 

líkindum ekki ofsögum sagt, því þótt ekki séu allir vegir hálendisins lagðir af 

Landsvirkjun, þá hefur uppbygging vega vegna virkjana og veitumannvirkja haft mikil 

áhrif á aðgengi að hálendinu og þróun núverandi vegakerfis á miðhálendinu.  

Vegna virkjanaframkvæmda, allt frá því farið var að undirbúa virkjun Þjórsár við 

Búrfell fyrir meira en 50 árum síðan, hafa verið lagðir uppbyggðir vegir sem þola þunga 

umferð og standa upp úr snjó, ýmist með eða án slitlags, sem ná langt inn á miðhálendið 

(Birgir Jónsson, Guðmundur Hálfdanarson, Gunnar Helgi Kristinsson, Jón Þór Sturluson, 

Pétur Ármannsson, Sigrún Pálsdóttir, Skúli Sigurðsson, Unnur Birna Karlsdóttir, 2005). Í 

dag liggur uppbyggður vegur með bundnu slitlagi inn á virkjanasvæði Tungnaár-Þjórsár  

að Sigöldustöð og Vatnsfellsstöð. Uppbyggður malarvegur liggur þaðan langleiðina inn að 

miðju landsins. Slitlag vegar sem lagður var vegna byggingar Kárahnjúkavirkjunar, nær að 

stíflu við Hálslón. Að Blönduvirkjun liggur uppbyggður, malbikaður vegur en ómalbikaður 

uppbyggður vegur nær langt suður fyrir Blöndulón (Vegagerðin, 2015). Nýir vegir hafa 

enn fremur verið lagðir í stað þeirra sem fara undir uppistöðulón (Sigrún Pálsdóttir, 2005).  

Nú er svo komið að sex vatnsaflsvirkjanir eru í nágrenni Friðlands að Fjallabaki 

(mynd 2) og hafa þær flestar haft töluverð áhrif á aðkomu akandi umferðar að Friðlandinu. 

Mest áhrif hafði væntanlega virkjunin sem var fyrst í röðinni, Búrfellsvirkjun, sem var 

gangsett árið 1969 (Landsvirkjun, 2015). Við byggingu hennar var hægt að aka yfir Þjórsá 

á stíflu eða lokumannvirkjum fyrir ofan Búrfell en þangað til hafði einungis verið ein brú 

yfir Þjórsá, við Þjórsártún, sem var langt niðri í byggð. Við áframhaldandi 

virkjanaframkvæmdir voru byggðar fleiri brýr sem nú eru komnar í umsjón Vegagerðinnar 

(Vegagerðin, 2016a). Samkvæmt brúaskrá Vegagerðarinnar frá febrúar 2016 var brú yfir 

Þjórsá við Sandafell byggð árið 1973, yfir Tungnaá hjá Sigöldu árið 1968 og hjá 

Hrauneyjafossi árið 1979. Brú var gerð á Tungnaá við Búðarháls í tengslum við 

virkjanaframkvæmdir þar. Hún tilheyrir ekki þjóðvegakerfinu og er því ekki á skrá 

Vegagerðarinnar (Vegagerðin 2016a). 
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Sigölduvirkjun var gangsett árið 1978, Hrauneyjafossvirkjun árið 1981, 

Sultartangavirkjun árið 1999, Vatnsfellsvirkjun árið 2001 og Búðarhálsvirkjun árið 2014 

(Landsvirkjun, 2015). 

Eftirtektarvert er að sjá hvernig aðal akleiðir inn á Friðland að Fjallabaki breytast 

eftir því sem virkjanaframkvæmdum vindur fram en merki um slíkar breytingar má glöggt 

greina á Atlaskortum LMÍ og loftmyndum (mynd 2). Á Atlaskorti frá árinu 1972 lá leiðin 

eftir uppbyggðum vegi frá Þjórsá í áttina að Sigöldu þar sem stöðvarhús Sigölduvirkjunar 

stendur nú. Á Atlaskorti LMÍ frá árinu 1987 sést að leiðin hefur færst til norðurs að 

suðvestanverðu uppistöðulóni Hrauneyjafossvirkjunar. Ætli ferðamenn í dag, í 

Landmannalaugar um Fjallabaksleið nyrðri, þurfa þeir að keyra tvisvar yfir Tungnaá, fyrst 

vestan við Hrauneyjafossvirkjun, með fram norðanverðu lóninu og svo aftur suður yfir ána 

við Sigölduvirkjun. Á þessari leið er reyndar góður útsýnisstaður þar sem það þarf að aka 

yfir Sigöldu. Af toppi öldunnar er mjög víðsýnt til allra átta. Skilgreiningin á því hvaða 

slóði er Fjallabaksleið nyrðri, hefur verið á flakki, nú er notaður línuvegur sem lagður var í 

tengslum við byggingu Sigöldulínu 4 (Sigrún Pálsdóttir, 2005).  

Þó að margir vegir hafi verið byggðir upp í kringum framkvæmdir Landsvirkjunar á 

hálendinu er það Vegagerðin sem sér um byggingu og viðhald helstu fjallvega landsins s.s. 

Sprengisandsleið og Kjalveg svo nokkrir séu nefndir (Vegagerðin, 2016b). Vegir sem 

Landsvirkjun hefur byggt vegna rannsókna og framkvæmda eru í einhverjum tilvikum 

afhentir Vegagerðinni (Landsvirkjun, 2010) til eignar og umsjónar.  

Vegakerfið á miðhálendi Íslands, utan veganna sem orðið hafa til vegna 

virkjanaframkvæmda, hefur þróast meira og minna af sjálfu sér (Edward H. Huijbens & 

Karl Benediktsson, 2007). Vegirnir eru yfirleitt ekki uppbyggðir, heldur niðurgrafnir 

slóðar, svo sjáanlegur munur á opinberum vegi og öðrum slóðum er oft mjög óljós. 
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Mynd 2 Virkjanir og breytingar á aðkomuleiðum inn á norðanvert Friðland að Fjallabaki 

1962-2013. (Heimild: Atlaskort LMÍ frá 1962, 1972 og 1987. DMA kort LMÍ frá 1989 og 

loftmyndir frá Loftmyndum ehf. frá 2013).
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 Slóðamál á miðhálendinu 

Utanvegaakstur á Íslandi er í dag talinn vera alvarlegt og vaxandi vandamál (Árni 

Bragason o.fl., 2005; Hálendisvegahópur Landverndar, 2007; Umhverfisráðuneytið, 2010; 

Gísli Rafn Guðmundsson; 2011). Ekki síst hefur nýmyndun slóða og notkun eldri slóða 

sem ýmist eiga að vera lokaðir eða ekki ætlaðir vélknúinni umferð, verið til umræðu. 

Skýrsla starfshóps umhverfisráðherra um vegi og slóða í óbyggðum (þ.e. Árni Bragason 

o.fl., 2005) og Aðgerðaráætlun til að draga úr náttúruspjöllum af völdum utanvegaaksturs 

(þ.e. Umhverfisráðuneytið, 2010) fullyrða að utanvegaakstur sé vaxandi vandamál en ekki 

er vísað í rannsóknir þar að lútandi. Það er að öllum líkindum engin ástæða til að efast um 

að þetta sé raunin, sérstaklega á svæðum þar sem er mikil umferð og ágangur.  

Umfjöllun um slóða hefur hingað til aðallega snúist um tvennt. Hið fyrra er hvaða 

slóðar eiga að vera opnir, sem leiðir til hins síðara, þ.e. hvernig á að flokka þá. Því eins og 

Hálendisvegahópur Landverndar, (2007) bendir á, þá er ekki nóg að segja hvaða slóðar eigi 

að vera opnir, það verði líka að vera upplýsingar um hverskonar umferð þeim er ætlað að 

bera, t.d. hvort það þurfi sérútbúna jeppa til að fara um þá. 

Hálendisvegahópur Landverndar, (2007) og Gísli Rafn Guðmundsson (2011) setja 

fram tillögur um hvernig væri hægt að skilgreina vegi og slóða á miðhálendinu. 

Hálendisvegahópur Landverndar, (2007) telur m.a. að skilgreina megi vegi eftir því hvaða 

tíma árs þeir eiga að vera opnir og fyrir hvers konar umferð. Gísli Rafn Guðmundsson 

(2011) skrifar um hvaða umhverfislegra þátta þurfi að taka tillit til, við ákvörðun um hvort 

slóðar skuli opnir umferð eða ekki. 

VSÓ Ráðgjöf hefur skrifað skýrslur um slóða fyrir Vegagerðina. Ein þeirra heitir 

Skilgreining ferðamannaleiða og ferðamannavega (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Þar er velt upp 

hvernig nota má gamla vegi sem útsýnisleiðir fyrir ferðamenn og hvernig hægt er að nota 

vegi og slóða til að létta álagi af vinsælum ferðamannastöðum og beina umferð að minna 

þekktum, en ekki síður áhugaverðum, stöðum. Önnur heitir Slóðir á hálendi Íslands: 

Leiðbeiningar í smávegagerð (VSÓ Ráðgjöf, 2010) og fjallar um hvernig eigi að standa að 

slóðagerð þannig að slóðarnir falli vel að landslagi og umhverfi og taki tillit til vatnafars 

svo slóðarnir t.d. verði ekki eins og stíflugarðar eða verði að vatnsrásum. Markmiðið með 

þessum leiðbeiningum er að minnka hættu á utanvegaakstri (VSÓ Ráðgjöf, 2010). 
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Hjá umhverfis og auðlindaráðuneytinu var í gangi verkefni sem nefnist Á vegi en 

núgildandi náttúruverndarlög tóku við af því. Í því var sveitarfélögum landsins ætlað að 

skila inn upplýsingum um hvaða vegir ofan 400 m.y.s. á miðhálendinu eru opnir, 

samkvæmt upplýsingum frá Hermanni Sveinbjörnssyni, sérfræðingi hjá umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu (munnlegar upplýsingar 6. mars 2016). Þetta verkefni tók aðeins til 

miðhálendisins. Stór svæði voru ekki innan þess svo sem Reykjanesið sem er neðan við 

400 m.y.s. en það er sennilega það svæði sem oftast hefur verið í fréttum vegna 

utanvegaaksturs. Þar er sjálfsagt um að kenna nálægðin við þéttbýlustu svæði landsins sem 

er í samræmi við niðurstöður Priskin (2003a) um hvernig fólksaukning í Perth hafði áhrif á 

aukningu slóða á strandsvæði í Ástralíu. 

Í febrúar árið 2016 kom út skýrsla sem ber nafnið Fjöldi bifreiða að Fjallabaki 

(Rögnvaldur Ólafsson & Gyða Þórhallsdóttir, 2016). Þótt hún fjalli ekki um 

utanvegaakstur er vert að geta hennar hér, því að í skýrslunni eru birtar niðurstöður 

bifreiðatalningar í Friðlandi að Fjallabaki 2011-2015. Þar má sjá að fjöldi bíla sem árlega 

kemur inn á Fjallabakssvæðið skiptir þúsundum (Rögnvaldur Ólafsson & Gyða 

Þórhallsdóttir, 2016). Á háönn sumarið 2015 sem er u.þ.b. 7. júlí – 10. ágúst fóru rúmlega 

10.000 bílar um Dómadal og um 12.000 bílar um Fjallabaksleið nyrðri við Tjörvafell 

(Rögvaldur Ólafsson & Gyða Þórhallsdóttir, 2016). 

  Lög og reglur 

2.4.1 Skipulagslög 

Skipulag er stefnumörkun um landnotkun og þróun byggðar (Reglugerð 90/2013). Í 

lögunum segir: „Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og byggðaþróun. 

Þar eru sett fram stefnumið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, frístundabyggð, 

atvinnusvæði, náttúruvernd, vatnsvernd, samgöngur, landslag, náttúruvá o.fl., í samræmi 

við markmið laga þessara.“ (Lög nr. 123/2010, 4. kafli 12. grein, 2. málsgrein).  

Sveitarfélögin fara með skipulagsvald innan marka sveitarfélagsins og kveða 

skipulagslög á um að hvert og eitt sveitarfélag skuli gera aðalskipulagsáætlun þar sem sett 

er fram stefna sveitarfélagins um þróun sveitarfélagsins og landnotkun þ.á.m. 

samgöngukerfi (Lög nr. 123/2010) og hvernig landnotkunarreitir tengjast þeim (Reglugerð 

nr. 90/2013). Ef framkvæmdir eru fyrirhugaðar innan sveitarfélagsins skal gera 

deiliskipulag af því svæði sem framkvæmdin nær til (Lög nr. 123/2010). Í deiliskipulagi er 
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t.d. gatnakerfi útfært nánar en gert er í aðalskipulagi. Deiliskipulag skal vera í samræmi við 

gildandi aðalskipulag, því þarf stundum að breyta aðalskipulagi svo deiliskipulagið rúmist 

innan þess (Lög nr. 123/2010; Reglugerð 90/2013). Í einhverjum tilfellum þarf að fara 

fram mat á umhverfisáhrifum framkvæmda skv. lögum nr.106/2000 og skal það tiltekið í 

aðalskipulagsáætlun (Reglugerð nr. 90/2013). Meta þarf t.d. í hvert sinn, hvort eðli og 

umfang vegaframkvæmda, annarra en tekið er fram í töluliðum 10.07, 10.08 og 10.09 í 

viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, sé þannig vaxið, að fara þurfi fram 

umhverfismat á þeim (Töluliður 10.10 í Lög nr. 106/2000).  

Krafa um gerð aðalskipulags sem næði til alls svæðis innan marka sveitarfélaga tók 

fyrst gildi í skipulagslögum árið 1997 (Lög nr. 73/1997). 

Í óbyggðum snýst deiliskipulag oftast um einstaka litla framkvæmd t.d. skála, vegi 

að þeim og lagnir, en við stærri framkvæmdir s.s. virkjanir nær skipulagið yfir stór svæði. 

Vegir og slóðar sem þar eru sýndir, eru oft lokaðir vinnuvegir framkvæmdaraðila.  

Aðalskipulag skal vera í samræmi við gildandi svæðisskipulag ef það er fyrir hendi, en 

einungis sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu er skylt að gera svæðisskipulag (Lög nr. 

123/2010). 

Landsskipulag nær til alls landsins og tók einn af fjórum hlutum þess: Skipulag á 

miðhálendi Íslands, við af Svæðisskipulagi miðhálendisins sem gilt hafði frá árinu 1999 

þegar Þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015–2026 (Þingskjal nr. 1027, 2016), var 

samþykkt á Alþingi 16. mars 2016. Kafli nr. 1.3 í Landsskipulagsstefnu 2015–2026 

(Skipulagsstofnun, 2016a), fjallar um skipulag samgangna á hálendi Íslands. Samkvæmt 

honum skal halda vegagerð á hálendinu í lágmarki. Fólki skal tryggð aðkoma að 

eftirsóknarverðum svæðum sama hvaða ferðamáta sem það kýs sér, jafnframt skulu vera 

kyrrlát svæði laus við hávaða frá vélum á landi (Skipulagsstofnun, 2016a).  

Allar skipulagsáætlanir skulu taka mið af þeirri landsskipulagsstefnu sem í gildi er (Lög nr. 

123/2010) en landsskipulagsstefna er æðsta stig skipulags. 

Í tólfta kafla náttúrverndarlaga, sem fjallar um skipulagsgerð, framkvæmdir og 

fleira (Lög nr. 60/2013 m.s.br.), kemur fram að leita skuli umsagnar Umhverfisstofnunar 

og náttúruverndarnefnda viðkomandi sveitarfélags við gerð svæðis- og 

aðalskipulagsáætlana og breytinga á þeim. Þetta á einnig við um önnur stjórnvöld s.s. 

stjórnir þjóðgarða og hagsmunaaðlila á svæðinu (Lög nr. 60/2013). Deiliskipulag skal taka 

mið af framkvæmdaráætlun náttúruminjaskrár (Reglugerð nr. 90/2013).  
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Við gerð skipulagsáætlana skal haft samráð við Vegagerðina þegar ákveða á hvar 

nýir vegir skuli liggja og einnig ef líklegt er að breytingar á skipulagi hafi áhrif á umferð 

um þjóðvegi (Lög nr. 80/2007).  

Miðhálendi Íslands hefur nokkra sérstöðu að því leiti að þar hefur aldrei verið föst 

búseta, ekki einu sinni hluta úr ári. Segja má að það hafi verið utan skipulags, þangað til 

Miðhálendi Íslands svæðisskipulag 2015, tók gildi árið 1999 (Umhverfisráðuneytið og 

Skipulagsstofnun, 1999).  Þar var í fyrsta sinn mörkuð stefna um landnýtingu á 

miðhálendinu þ.m.t. um samgöngur. Í greinargerð svæðisskipulagsins var tekið fram að 

nýir vegir sem þyrfti að leggja vegna tiltekinna landnytja, gætu samrýmst skipulaginu en 

með því skilyrði að þeir væru í samræmi við aðra þætti þess (Umhverfisráðuneytið og 

Skipulagsstofnun, 1999). Þó svæðisskipulagið sé fallið úr gildi er þetta atriði í fullu gildi 

skv. núgildandi skipulags-, náttúruverndar- og vegalögum (Lög nr. 80/2007; Lög nr. 

123/2010; Lög nr. 60/2013). 

2.4.2 Náttúruverndarlög 

Markmið náttúruverndarlaganna er í grófum dráttum að vernda og styrkja náttúruna með 

öllum sínum fjölbreytileika og um leið gera hana aðgengilega almenningi á sjálfbæran hátt. 

Fimmti kafli í lögunum fjallar um utanvegaakstur gr. 31 (Lög nr. 60/2013 m.s.br.), 

en skv. þeirri grein er akstur utan vega óheimill. Í sama kafla gr. 32, stendur að gera skuli 

skrá yfir vegi sem standa utan þjóðvegakerfis (Lög nr. 60/2013 m.s.br.). Við gerð 

aðalskipulags eða við breytingar á aðalskipulagi skulu sveitarstjórnir gera tillögu um hvaða 

vegir og slóðar innan marka sveitarfélagsins fara í vegaskrá. Ef vegirnir eru innan friðlýstra 

svæða eða þjóðgarða, skal leita samþykkis viðkomandi stjórnvalds, s.s. stjórna þjóðgarða 

eða Umhverfisstofnunar eftir því sem við á. Einnig skal haft samráð við hagsmunaaðila 

viðkomandi svæðis (Lög nr. 60/2013). Þegar valið er hvaða vegi skuli setja í vegaskrá, skal 

forðast að setja í skrána vegi sem hætta er á að skaði umhverfi og náttúru. Velja má í 

skrána greinilega vegi sem löng hefð er fyrir notkun á (Lög nr. 60/2013). 

Almenningi er heimil för um náttúruna eftir vegum og slóðum sem finna má í 

vegaskránni samkvæmt 17. gr.  4. kafla laganna (Lög nr. 60/2013 m.s.br.), en hvorki er 

skylda að vegir í skránni verði færir öllum vélknúnum farartækjum, né að þeir séu færir 

árið um kring (Lög nr. 60/2013 m.s.br.). Vegagerðinni er ætlað að halda utanum 

vegaskrána en engin tímaáætlun er í lögunum um hvenær hún skuli birt. Vegaskráin er 

nýmæli í náttúruvernd og er væntanlega ætlað að taka af öll tvímæli um hvaða slóðar skuli 
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teljast til vega þ.e. vera opnir almenningi og eyða óvissu um hvort akstur um tiltekinn 

slóða teljist til utanvegaaksturs.  

Í lögunum eru tilgreindar undanþágur frá banni við akstri utan vega. Þær snúast 

helst um akstur vegna einhverskonar atvinnustarfsemi (Lög nr. 60/2013 m.s.br., 2. mgr. 14. 

grein) eða um akstur á snæviþakinni, frosinni jörð ( Lög nr. 60/2013 m.s.br., 1. mgr., 31. 

grein 5. kafli). Sumar undanþáganna krefjast leyfis Umhverfisstofnunar (Lög nr. 60/2013, 

m.s.br.). 

Lögin ná undantekningalaust til allra vélknúinna farartækja. Ráðherra getur friðað 

svæði sérstaklega skv. tillögu Umhverfisstofnunar og gengur sú friðun framar undanþágum 

við akstri utan vega  

Ef lög um náttúruvernd stangast á við lög um Þingvalla- og Vatnajökulsþjóðgarð, 

gilda lögin um þjóðgarðana (Lög nr. 60/2013 m.s.br.).  

Allt frá fyrstu náttúrverndarlögum árið 1956 (Lög nr. 48/1956) til laganna árið 1999 

(Lög nr. 44/1999) ásamt nýjustu lögunum (Lög nr. 60/2013 m.s.br.), hefur færst aukinn 

þungi í ákvæði um bann við akstri utan vega. Fyrst var einungis um almennt bann við 

skemmdum á náttúrunni (Lög nr. 48/1956) að ræða. Síðar varð það bann við óþarfa akstri 

utan vega (Lög nr. 47/1971). Frá árinu 1999 hefur verið algert bann við akstri utan vega í 

lögum en með undanþágu ákvæði (Lög nr. 44/1999; Lög nr. 60/2013 m.s.br.) sem bendir 

til þess að utanvegaakstur hafi þótt alvarlegt og vaxandi vandamál sem sérstakleg þyrfti að 

taka á. 

2.4.3 Vegalög 

Vegalög nr. 80/2007 fjalla um vegi sem eru á forræði Vegagerðarinnar eða annarra. Ekki er 

fjallað sérstaklega um utanvegaakstur í lögunum en skv. 7. gr. 3. kafla er Vegagerðinni 

heimilt „að halda skrá yfir aðra vegi í náttúru Íslands þar sem umferð er takmörkuð eða 

árstíðabundin“. 3. kafli, 7.gr., annar liður (Lög nr. 80/2007). Það má segja að þessi grein sé 

styrkt enn frekar í núgildandi náttúruverndarlögum þar sem Vegagerðinni er ekki einungis 

heimilt, heldur skylt, að halda skrá yfir aðra vegi (Lög nr. 60/2013 m.s.br.).  

Innan Vegagerðarinnar starfar sjóður, Styrkvegasjóður, sem veitir fé í gerð vega 

sem standa utan yfirráða Vegagerðarinnar. Hann starfar samkvæmt Vegalögum (Lög nr. 

80/2007). Sveitarfélög eða aðrir geta sótt í sjóðinn fyrir tilteknar vegabætur og samkvæmt 

reglunum, verður sá vegur sem styrkur er veittur til, að vera opinn almennri umferð 
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(Reglur um styrki til samgönguleiða, 1155/2011). Þetta skiptir máli varðandi aðgengi og 

umferð almennings. 

 Aðrar reglugerðir sem koma við umferðarsögu hálendisins eru Reglugerð nr. 

528/2005, um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands og Reglugerð nr. 497/2007, um 

breytingu á reglugerð, nr. 528/2005, um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands. 

 Málaflokkar innan framantalinna laga eru mjög samtvinnaðir og samverkandi. 

2.4.4 Núgildandi skipulag á rannsóknarsvæðinu 

Rannsóknarsvæðið er í Rangárþingi ytra, þar sem í gildi er Aðalskipulag 2010-2022 

(Rangárþing ytra, 2010a). Þar sem svæðið telst til hálendisins fellur það undir Skipulag á 

miðhálendi Íslands í Þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015–2026 (Þingskjal nr. 1027, 

2016). 

Á rannsóknarsvæðinu er í gildi deiliskipulag sem nær til skálasvæðis og vatnsbóls 

við Landmannahelli (Rangárþing ytra, 2010b; 2015c). 

Sveitarfélögin sem liggja að Friðlandi að Fjallabaki hafa markað sér stefnu til að 

stilla saman strengina í samgöngumálum og ferðaþjónustu (Rangárþing ytra, Rangárþing 

eystra, Skaftárhreppur, 2013). Stefnan kallast Suðurhálendið Rammaskipulag fyrir 

Rangárþing ytra, Rangárþing eystra og Skaftárhrepp, þó ekki sé um formlega 

skipulagsáætlun að ræða (Skipulagsstofnun, 2016b). 

  Utanvegaakstur 

2.5.1  Hvað er utanvegaakstur? 

Skilgreining á því hvað utanvegaakstur er, hefur hingað til ekki verið alveg ljós. Þrátt fyrir 

mikla umræðu og lögbindingu vantar enn skýra skilgreiningu á utanvegaakstri. Það sama á 

við hugtakið vegur. 

Er utanvegaakstur eingöngu akstur sem fer fram utan slóða? Málið er flóknara en 

svo. Ýmsir sjáanlegir og greiðfærir slóðar, eru ekki opnir almennri umferð. Þar má nefna 

slóða á virkjanasvæðum hvort sem er vatnsafls- eða varmaaflsvirkjanasvæðum. Slóðum 

hefur verið lokað, t.d. vegna verndunar gróðurs, fuglalífs, jarðvegs og jarðmyndana. Í 

Aðgerðaráætlun til að draga úr náttúruspjöllum af völdum utanvegaaksturs (2010) stendur 

að loka þurfi slóðum utan vegakerfis og kort og kortagrunnar þurfi að sýna löglega vegi. Ef 

skráning Vegagerðarinnar, sem kveðið er á um í lögum um náttúruvernd (Lög nr. 60/2013) 

á að svara hvað utan vegakerfis  þýðir eða öllu heldur hvað er innan vegakerfis, þá má ætla 
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að þeir vegir og slóðar sem standa utan skrárinnar séu ólöglegir vegir og þar með er akstur 

eftir þeim, utanvegaakstur. Þetta er hins vegar ekki skýrt. 

Hvernig á að skilgreina utanvegaakstur? Er utanvegaakstur verknaðurinn sjálfur að 

keyra utan vega? Eru það ummerkin eftir hann og ef svo er, hver eru tímamörkin á því að 

ummerki um utanvegaakstur teljist til t.d. gamalla slóða eða verði hreinlega að 

viðurkenndum slóða? 

Ef utanvegaakstur er verknaðurinn sjálfur, þá er utanvegaakstur: 

 Akstur á ósnortnu landi.  

 Akstur á slóðum á landi sem er lokað vegna friðunar eða annarra ástæðna.  

 Akstur á lokuðum slóðum eða slóðum þar sem aðgangur er takmarkaður og 

slóðum með ólöglegan uppruna. 

Ef utanvegaakstur eru ummerkin eftir akstur utan vega, þá er utanvegaakstur: 

 Ný för eftir bíla á ósnortnu landi. 

 Akstur um gamla slóða eftir bíla, hvort sem það eru aflagðir vegir á landi 

sem hefur verið lokað fyrir akandi umferð eða för eftir óskilgreind bílför. 

Skýr skilgreining á hugtökunum vegur og utanvegaakstur er því grundvallaratriði til að 

stýra óæskilegum áhrifum á akstri utan vega. 

2.5.2  Aukið umferðarálag 

Ætla má að álag á vegakerfið hafi aukist jafnt og þétt samfara auknum bílaflota í landinu 

(mynd 3). Árið 1955 voru um 11 manns um hvern bíl en árið 2015 lætur nærri að til sé einn 

fólksbíl á hvern íbúa landsins. 

 

Mynd 3 Fólksbílar og íbúar 1955-2015. (Hagstofa Íslands, 2017). 
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Fjölgun erlendra ferðamanna er þó enn hraðari og stór hluti þeirra keyrir um landið á 

bílaleigubílum. Fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækir Ísland hefur farið úr tæplega 

tíuþúsund manns árið 1955 upp í tæplega 1,3 milljónir ferðamanna árið 2015 

(Ferðamálastofa, 2016a). Þar sem margt bendir til þess að erlendum ferðamönnum muni 

fjölga á komandi árum (Isavia, 2016) er líklegt að álagið á vegakerfi landsins muni aukast 

samhliða, þar sem  þeir verða stöðug fleiri sem ferðast um á eigin vegum eins og könnun 

Ferðamálastofu (Ferðamálastofa, 2016b) bendir til. Fjölgun bílaleigubíla bendir í sömu átt 

en samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu þann 22. maí  2016, voru skráðir 

bílaleigubílar í landinu 17.510 í árslok 2015, en mánudaginn 22. maí 2016, töldust þeir 

vera 20.995 og má gera ráð fyrir að hluti bílaflotans fari í Landmannalaugar og líklegt er 

að sumir bílanna fari þangað oftar en einu sinni á sumri. Í þessu sambandi bendir Buckley 

(2004) á að aukið álag nái ekki einungis yfir vegina sjálfa heldur verður náttúran umhverfis 

vegina einnig fyrir áhrifum vegna aukinnar umferðar.  

 

Til að mæta vaxandi fjölda ferðamanna á bílaleigubílum eru bílarnir samkvæmt 

upplýsingum frá Jóni Gesti Ólafssyni hjá bílaleigunni Höldi (tölvupóstur 2. ágúst 2016), 

flokkaðir eftir því hvort heimilt er að fara inn á hálendið á þeim eða ekki. Einnig hafa 

margar bílaleigur látið taka slóða úr GPS tækjum leigunnar sem ekki þykir ástæða til að 

benda erlendum ferðamönnum á að aka (sami). Það leiðir hugann að því fyrir hverja vega- 

og slóðakerfi hálendisins er og skerpir enn frekar á þörfinni á flokkun vega og slóða á 

hálendinu eins og Hálendisvegahópur Landverndar bendir á (2007), svo hægt sé að benda á 

hverskonar bílar geta farið um hvaða vegi og slóða, í stað þess að flokka hverjir eru á ferð. 

2.5.3  Ástæður utanvegaaksturs 

Að öllum líkindum er um eitthvað í umhverfinu að ræða, sem leiðir til utanvegaaksturs 

annað hvort landfræðileg- eða mannleg hindrun. 

Landfræðilegar ástæður eru t.d. einhverskonar hindranir sem verða til þess að menn 

víkja af vegi. Undirlag veganna getur verið svo mjúkt að vegirnir vaðast auðveldlega út og 

verða ófærir t.d. ef þeir liggja um mýrar, sanda eða vikra. Afleiðingarnar geta verið stór 

pollur, eða svað í veglínunni sem krækja þarf hjá. Ófærir skaflar geta verið í vegstæðinu. Í 

einhverjum tilvikum getur vegur verið orðinn ófær vegna þess að annað hvort hefur hann 

grafist undir t.d. skriðu, hrauni, aurflóði eða runnið úr honum. Slóðinn sem ætlunin var að 

keyra eftir getur hreinlega verið horfinn ef hann liggur um árfarveg, á árbakka eða við sjó. 
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Við vetrarakstur getur hent í brattri brekku að spólað sé niður úr snjónum eða að snjóhula 

sé ekki nógu þykk til að hlífa landinu undir. 

 Fæstar ár í vegakerfi hálendisins eru brúaðar. Vöðin yfir stærri ár geta oft verið 

varasöm og þarf að beita lagni til að fara yfir þær. Því má oft sjá mörg bílför þar sem 

komið er að ánum. Yfirleitt er keyrt undan straumi þegar vatnsmiklar ár eru þveraðar 

(Sigurjón Rist, 1958). Förin út í ána og upp úr henni geta því ekki verið á sama stað. Þetta 

þýðir að gerð slóða að þeim þarf að taka mið af aðstæðum, aðkoman að ánni getur verið 

mismunandi frá einum tíma til annars og ekki hægt að nota sama vað ár eftir ár, jafnvel 

ekki innan sama sumars (Sigurjón Rist, 1958). 

Mannlegar ástæður geta verið vegna mikillar umferðar um veg sem gerir að verkum 

að bílar keyra nokkurn spöl utan vegar og jafnvel oft ef mæta þarf mörgum bílum, eins og 

tilfellið er á Fjallabaksleið nyrðri. Í einhverjum tilvikum freistast menn að keyra meðfram 

vegi frekar en á honum, því að vegurinn þykir svo vondur. Þegar keyrt er eftir malarvegum 

á þurrum degi þyrlast upp ryk. Eins og Goossens & Buck (2009) benda á, þá er rykið sem 

þyrlast upp, fínna en efnið sem verður eftir í veginum svo vegirnir verða grófari. 

Áhugaverðir staðir, sem óljóst er hvernig komast má að, gætu verið í augsýn og lokkað 

fólk út af vegi. Svo eru þeir sem keyra utanvega af því það er ekkert sem hindrar þá í að 

gera það, hvorki landslag, landslög né samviska. 

2.5.4 Aðstæður á Íslandi 

Veður og veðurtengdir atburðir sem og árstíð, hafa áhrif á færð og hafa því mikil áhrif á 

ferðalög um Ísland. Rok, rigning, snjóþyngsli, skriðuföll, snjóflóð og flóð geta tálmað för 

allt frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga. Miðhálendið er opið umferð allt árið 

nema á vorin þegar vorleysingar eru í algleymingi (Vegagerðin & Umhverfisstofnun, 

2007). Þegar snjóa leysir og frost fer úr jörðu verður jörðin mjúk svo umferð um 

miðhálendið er ólögleg vegna hættu á skemmdum á vegum. Á hverju vori birtir 

Vegagerðin á heimasíðu sinni röð korta með upplýsingum um færð á fjallvegum þar sem 

sjá má fjallvegina opnast einn af öðrum (Vegagerðin & Umhverfisstofnun, 2007).  

Náttúruhamfarir sem ekki eru tengdar veðri svo sem eldgos og jökulhlaup takmarka 

ferðalög meðan á þeim stendur eins og sjá mátti í nýafstöðnum eldgosum í Holuhrauni árið 

2014, Grímsvötnum árið 2011 og Eyjafjallajökli árið 2010. Lokunin getur varað frá 

nokkrum klukkustundum upp í marga mánuði. Veður, færð, árstíð, náttúruhamfarir, öll 

þessi atriði geta orðið til þess að ferðalangur verður að leita nýrra leiða til að komast á 
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áfangastað. Skyndilegar breytingar í náttúru Íslands geta orðið til þess að áður notaðir 

slóðar verða ófærir og aðrir orðið að auðförnum vegum. Hraun renna yfir vegi svo finna 

þarf nýjar leiðir. Leiðir um Síðu og Fljótshverfi breyttust þegar hraun frá Skaftáreldum 

rann yfir gömlu leiðirnar (Sveinn Pálsson, 1983b), hraun frá Heklu árið 1913 rann yfir 

Landmannaleið (Bruun, 1925), Holuhraun rann yfir Austurleið F910 haustið 2014. 

Hérlendis er algengt að ár færist til eða hverfi með öllu, sérstaklega þar sem hopun 

jökla er mikil. Á árunum 2012-2015 tóku Loftmyndir ehf. loftmyndir við jaðra Vatnajökuls 

og Mýrdalsjökuls og mátti sjá á þeim töluverðar breytingar á jöklum, ám og lónum frá 

síðustu myndatöku fyrirtækisins sem var 5-15 árum fyrr. Grænalón við Skeiðarárjökul og 

Hamarslón við Hamarinn í Vatnajökli eru horfin þar sem jökullinn myndar ekki lengur haft 

sem heldur vatninu uppi. Skeiðará flutti sig yfir í Gígjukvísl þegar Skeiðarárjökull hopaði. 

Austurfljót Hornafjarðarfljóts hvarf alveg yfir í Suðurfljót þegar Hoffellsjökull hopaði. 

Allar þessar breytingar ýta undir akstur utan vega þar sem finna þarf nýjar leiðir að stöðum 

sem áður var auðvelt að ná til, eða leiðir opnast að stöðum sem áður voru með öllu 

óaðgengilegir.  

Í þessu sambandi má nefna sem dæmi að Ebenezer Henderson (1957) sem ferðaðist 

um Ísland á árunum 1814-15 varð fyrir því á ferð sinni vestur Breiðamerkursand, að 

Jökulsá á Breiðamerkursandi hafði fært sig um set úr farvegi sem vitað var að hún hafði 

runnið í átta dögum fyrr þegar annar ferðamaður var þar á ferð. Þetta var vegna framskriðs  

Breiðamerkurjökuls, en slóðinn var einnig horfin undir jökulinn (Henderson, 1957).  

Ekki hafa nýlega orðið breytingar á rannsóknarsvæðinu vegna náttúruhamfara. Nýjasta 

dæmið sem snertir það er væntanlega gos í Heklukerfinu árið 1913 sem Daniel Bruun 

(1925) talar um, svo ekki er hægt að kenna náttúruhamförum um utanvegaakstur þar. Þær 

náttúrulegu breytingar sem helst má sjá eru tengdar veðrun (Þorleifur Einarsson, 1973) og 

veðri. Sandurinn á austan- og norðanverðu svæðinu er á hreyfingu og kaffærir vegi og 

slóða á stundum. 

2.5.5 Áhrif utanvegaaksturs 

Erlendis hafa margar rannsóknir verið gerðar á áhrifum utanvegaaksturs á náttúru (t.d. 

Aitken, 1995; Brown, 2013; Priskin, 2003 a,b; Buckley, 2004). Flestar beina þær sjónum 

að afþreyingaslóðum þ.e.a.s. göngu-, hjóla- og bílaslóðum í þjóðgörðum, skógum, 

ströndum eða öðru óbyggðu svæði, og hvernig umferð um þá og út fyrir þá hefur áhrif á 

náttúruna umhverfis slóðana. Buckley (2004) bendir á að umhverfisáhrif utanvegaaksturs 
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geta verið mjög mikil, sérstaklega þar sem vistkerfi eru viðkvæm. Hann hefur flokkað 

áhrifin eftir mismunandi vistkerfum og mismunandi álagsþáttum. Þannig veldur bein 

snerting svo sem snerting hjólbarða mismunandi álagi á jarðveg, gróður og dýralíf eftir því 

um hverskonar vistkerfi er að ræða. Ökutækjum fylgir hávaði og útblástur með tilheyrandi 

lykt og mengun. Vatnsrennsli í slóðum getur valdið rofi og haft áhrif á slóðir dýra. Vatns- 

og jarðvegsmengun getur orðið þegar olía og önnur spilliefni leka af vélum. Dýr hreinlega 

verða fyrir ökutækjunum og slasast eða drepast. Ýmislegt berst með ferðamönnum t.d. 

illgresisfræ, gró og jafnvel meindýr (Buckley, 2004).  

Engin ástæða er til að ætla annað en vegir og slóðar hérlendis verði fyrir svipuðum 

áhrifum og Buckley (2004) bendir á. Jafnvel að áhrifin hér á landi séu ef til vill enn meiri 

vegna þess hvernig íslenskur eldfjallajarðvegur er samsettur. Íslensk eldfjallajörð er mjög 

viðkvæm fyrir vind- og vatnsrofi. Hún hefur hátt innihald gosefna og verður einnig fyrir 

áfoki basískrar gjósku sem veðrast mjög hratt. Lítið rof í gróðurþekjuna getur komið af 

stað uppblæstri sem erfitt er að stöðva (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  

Aksturslag ökumanna hefur samkvæmt Buckley (2004) enn fremur mikið að segja 

um rof og mengun. Torfæruhjól sem spólar getur valdið rofi hvort sem það er á vegi eða 

utanvegar. Áhrif umferðar á dýralíf á Íslandi eru líklega mest vegna hávaða og mengunar 

frá bílum og snjósleðum. Umferðarslys þar sem dýr koma við sögu eru langtum algengari á 

vegum í byggð en á miðhálendinu enda er akstur þar mikið hraðari (Samgöngustofa, 2016). 

Frá árinu 1995 eru milli 10 og 20 slys skráð á miðhálendinu þar sem dýr, aðallega sauðfé 

og hreindýr, koma við sögu (Samgöngustofa, 2016). 

Það er óhjákvæmilegt að náttúran verði fyrir áhrifum á stöðum þar sem einhver 

athafnasemi á sér stað. Priskin, (2003b) sýnir fram á að við utanvegaakstur verða neikvæðu 

áhrifin mest við fyrstu ferð. Þá þjappast jarðvegurinn mest eða kemur rof í hann. Hver 

einstök ferð þar á eftir er ekki eins afdrifarík, en áhrifin aukast eftir því sem umgangurinn 

er meiri (Priskin, 2003a). Priskin (2003a) rannsakaði áhrif jeppaumferðar á strandsvæði í 

Ástralíu frá 1965-1989 og notaði til þess tvö sett af loftmyndum. Niðurstöður hennar sýna 

að slóðum hafði fjölgað gífurlega á tímabilinu sem og aðkomustöðum að ströndinni. Þetta 

má m.a. rekja til fjölgunar fólks í nálægri borg, Perth. Þar sem slóðarnir lágu inn á 

ströndina var einn slóði en eftir því sem fjær innganginum eða hliðinu dró, dreifðust 

slóðarnir og urðu blævængslaga. Blævængur verður til þegar endapunktur við áhugaverðan 

stað er óviss en nokkrir daufir slóðar, þar sem ekki er hægt að taka einn slóða fram yfir 

annan liggja að honum, mynda blævængsform.  
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Þegar spor hefur orðið til er hætt við að aðrir villist inn á það ef ekki eru gerðar 

ráðstafanir til að loka því (Priskin, 2003a; Sigurjón Rist, 1958). Með tímanum myndast 

síðan skýr vegur sem liggur ekki að neinu sérstöku (Priskin, 2003a).  

Þar sem lítið er um villt dýr á Íslandi og flóra hálendisins frekar fátækleg (Ásrún 

Elmarsdóttir, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Jónasson, & Sigmundur 

Einarsson, 2010; Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2005) er líklegt að Íslendingum yfirsjáist önnur 

umhverfisleg áhrif utanvegaaksturs en hin sýnilegu, þ.e. uppblástur, för eftir ökutæki og 

rofsár, nema ef vera skyldi hávaði. 
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3 Rannsóknarsvæði 

 Afmörkun svæðis 

Til að meta og greina umfang slóðakerfis og utanvegaaksturs var ákveðið að beina sjónum 

að Friðlandi að Fjallabaki. Friðlandið hefur lengi verið eitt vinsælasta svæðið meðal 

ferðamanna sem sækja hálendið heim (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 

2012; Ferðamálastofa, 2012; 2013; 2014; 2015). 

Ástæður vinsældanna má m.a. rekja til nálægðar við höfuðborgina og auðvelt 

aðgengi miðað við önnur svæði á hálendinu. Auðvelt aðgengi má fyrst og fremst rekja til 

uppbyggingu vegakerfis á hálendinu vegna virkjana.  

Landnýting á svæðinu hefur verið nokkuð fjölbreytt, sér í lagi hin síðari ár. 

Friðland að Fjallabaki er tæplega 450 km². Það var friðað árið 1979 (Stjórnartíðindi 

B deild, 1979) og hefur það haft áhrif á vegakerfið á svæðinu þar sem slóðum hefur verið 

lokað og vegakerfið einfaldað.  Friðlandið er innan marka sveitarfélaganna Rangárþings 

ytra og Skaftárhrepps en stjórnun þess er í samstarfi við Umhverfisstofnun sem fer með 

stjórn friðaðra svæða í landinu (Umhverfisstofnun, 2016a). 

Í þessari rannsókn er tekið fyrir svæði sem liggur í norður hluta Friðlandsins (mynd 

1). Vegakerfi Friðlandsins er þéttast á þessum hluta svæðisins. Afmörkun 

rannsóknarsvæðis miðast við svæði innan Friðlands sem loftmyndir teknar árið 1958 þekja. 

Auk þess voru álagspunktar utan rannsóknarsvæðisins, þ.e. við landgræðslugirðingu að 

norðan og svæði við Norðurnám að gatnamótunum inn í Landmannalaugar að sunnan, 

teknir til athugunar. 

Rannsóknarsvæðið afmarkast þannig af móbergsfjallaröðinni norður af 

Torfajökulssvæðinu þar sem mest ber á fjallinu Löðmundi og láglendinu þar á milli. Í 

austri og suðaustri lokar Tungnaá svæðinu. Suður kantur rannsóknarsvæðisins er 

norðurbrún Torfajökulshálendisins (mynd 4). Í vestri nær svæðið ármótum Hellis- og 

Rauðufossakvísla og gatnamótum Landmannaleiðar og Krakatindsleiðar.  

Frá árinu 1958 hafa nokkuð reglulega verið teknar loftmyndir af svæðinu en 

nýjustu myndirnar eru frá árinu 2013. Með þessi gögn í höndunum er hægt að rannsaka 

breytingar á vegakerfinu yfir hálfa öld. 
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Mynd 4 Afmörkun rannsóknarsvæðis. 
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 Staðhættir 

Rannsóknarsvæðið liggur í yfir 500 m.y.s. og er mótað af eldvirkni, enda liggur það í 

gosbeltinu miðju. Í suðvestri gnæfir Hekla en á svæðinu sjálfu gaus síðast í miklu gosi á 

15. öld, en þá urðu m.a. til Ljótipollur og Laugahraun (Guðrún Larsen, 1984). Nyrst í því 

eru ávöl móbergsfjöll og fell og ber þar mest á Löðmundi sem er auðþekkur langt að því að 

hann er nokkuð hátt fjall með marga litla tinda á kollinum. Suður hluti svæðisins 

einkennist af Torfajökulseldstöðinni með sínum skriðurunnu, ljósu líparít fjöllum (Ásrún 

Elmarsdóttir o.fl., 2010; Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 2009). Á austur 

hluta svæðisins eru nýleg hraun bæði basísk runnin fyrir landnám og líparíthraun runnin 

eftir landnám s.s. Dómadalshraun (Guðrún Larsen, 1984; Haukur Jóhannesson & Kristján 

Sæmundsson, 2009; Náttúrufræðistofnun, 2013). Nýlega gíga og gjall er líka að finna s.s. 

við Rauðfoss og við Norðurnám/Frostastaðavatn (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2010; Haukur 

Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 2009; Náttúrufræðistofnun, 2013).  

Í dældum á milli fjalla eru nokkur vötn, flest þeirra gamlir gígar, eins og vötnin í 

Veiðivötnum sem eru dæmigerð eldsumbrotavötn (Þorleifur Einarsson, 1973). Reynt hefur 

verið að rækta fisk í vötnunum til veiða en ekki gengið of vel. Samkæmt Olgeiri 

Engilbertssyni, bónda í Nefsholti í Rangárþingi ytra (munnlegar upplýsingar 28. nóvember 

2015), eru flest vatnanna ofsetin smárri bleikju. Vötnum þar sem urriða er að finna hefur 

vegnað betur svo sem í Ljótapolli og Frostastaðavatni. Hvernig urriðinn komst í Ljótapoll 

veit enginn, en hann var kominn þangað árið 1950 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

Gróðri er nokkuð misskipt á rannsóknarsvæðinu en gróðurþekja er nokkuð þétt 

(>50%), graslendi og mýrar á sléttlendinu í kringum Landmannahelli (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2014). Sandarnir austast á svæðinu eru rýrari að gróðri. Þar eru einstaka 

melgresisskúfur og hraun þakin hélumosa en gróðurþekjan er undir 10%, sem er nánast 

ógróið land (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2014).  Því þrátt fyrir mikla úrkomu staldrar 

vatnið stutt við, því yfirborðið er gropið vegna gosefna (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2010; 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2005). Mikil frostlyfting gerir plöntum erfitt fyrir svo yfirleitt er 

rótarkerfi þeirra grunnt. Yfirborð sem er mjög laust í sér, jafnvel á hreyfingu vegna veðurs 

og frostlyftingar, gera svæðið mjög viðkæmt gagnvart utanvegaakstri, hann setur 

auðveldlega mark sitt á það (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2010; Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 

2005).  
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Sterkgrænn mosi, melgambri, sem teygir sig upp eftir hlíðum fjallanna (Ásrún 

Elmarsdóttir o.fl., 2010) vekur oft eftirtekt ferðafólks. 

 Svona afgerandi fyrirbæri eins og mosinn er á þessu svæði, getur lokkað ferðamenn 

út af veginum til nánari skoðunar. Skemmdir í mosa af völdum utanvegaaksturs, lagast 

hins vegar ekki svo glatt, því mosinn er seinsprottinn (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2010). 

 Landnýting 

Landnýting á rannsóknarsvæðinu er mjög fjölbreytt sem gerir það áhugavert til athugunar. 

Svæðið er afréttur Rangárþings ytra og hefur í gegnum aldirnar fyrst og fremst verið nýtt 

til beitar og finnast fornleifar því tengdar s.s. hlaðnar réttir við Sauðleysur og við 

Landmannahelli, hlaðnar réttir (Magnús A. Sigurgeirsson & Una Sólborg Pálsdóttir, 2008), 

sjálfur hellirinn sem var nýttur sem leitarmannakofi. Sveinn Pálsson (1983b) getur 

Landmannahellis sem áningarstaðar fjallmanna á haustin þegar hann átti leið um svæði árið 

1795. Hann kom þó ekki í Landmannahelli heldur lá leið hans norðar. Rústir frá miðri 19. 

öld má finna í Landmannalaugum (Magnús A. Sigurgeirsson & Una Sólborg Pálsdóttir, 

2008). Þóra Ellen Þórhallsdóttir (2005) bendir á að þar sem miðhálendið sé frekar 

hrjóstrugt, nánast gróðurlaust, verði gróðurvinjar að áningarstöðum. Landmannahellir og 

Landmannalaugar hljóta að teljast til þeirra. Gróðurvinjar voru mjög mikilvægar vegna 

beitar þegar ferðast var á hestum um landið (Sveinn Pálsson 1983a, 1983b; Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2005). 

Fjallabaksleið nyrðri var vörðuð leið á milli Skaftártungu og efstu bæja í 

Landssveit. Eftirtektarvert er að Magnús A. Sigurgeirsson & Una Sólborg Pálsdóttir (2008) 

nefna að styrkur sem fékkst úr Landssjóði árið 1907 hafi verið fenginn til að hlaða vörður á 

þeirri leið. Hér hefur að öllum líkindum verið um endurhleðslu á eldri vörðum að ræða, því 

þegar Daniel Bruun fór þessa leið árið 1899 fylgdi hann vörðunum og skrifaði í 

leiðarlýsingu sína við hvaða vörður sæluhúsin voru en samkvæmt honum voru vörðurnar 

númeraðar frá austri til vesturs (Bruun, 1925).  

Ekki var um að ræða að veiðimenn sæktu í vötnin því ólíkt því sem var í 

Veiðivötnum voru stakstæðu vötnin á afréttinum sunnan Tungnaár fisklaus og var fyrst 

reynt að rækta fisk í vötnunum árið 1960 með því að flytja þangað fisk úr Veiðivötnum og 

einnig voru flutt þangað seiði (Olgeir Engilbertsson, 2009).  
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Töfrar svæðisins fóru ekki framhjá mönnum og þar sem áður hafði einungis verið 

náttstaður fjallmanna í Landmannalaugum var reist eitt af fyrstu sæluhúsum Ferðafélags 

Íslands árið 1952, þótt skipulagðar ferðir hafi verið farnar þangað fyrr (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010). Við Landmannahelli, hefur nú verið byggð upp þjónusta við 

ferðamenn, en Hellismenn ehf. hafa rekið ferðaþjónustu þar frá árinu 1989 (Hellismenn, 

2016). Síðustu áratugi hefur uppbygging vegna ferðamennsku á svæðunum margfaldast 

svo álagið á það hefur stóraukist (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2012; 

Ferðamálastofa, 2012; 2013; 2014; 2015). 

Virkjað var við Sigöldu í lok áttunda áratugarins og þótt Krókslón nái ekki að 

friðlandsmörkunum liggur Sigöldulína 4/Suðurlína frá virkjuninni að Prestbakka á Síðu, 

um Friðlandið (Birgir Jónsson o.fl., 2005). Samkvæmt Olgeiri Engilbertssyni (munnlegar 

upplýsingar 28. nóvember árið 2015) voru boraðar rannsóknarholur hingað og þangað í 

hrauninu norðan Dyngna áður en Sigölduvirkjun var byggð. Ekki hafa fundist merki um 

það á loftmyndum, enda svæðið sandorpið hraun. 

Í Friðlandi að Fjallabaki eru í dag þrír megin áningarstaðir. Landmannalaugar eru 

þeirra fjölsóttastur (Ferðamálastofa, 2012; 2013; 2014; 2015). Þar eru sæluhús, tjaldsvæði 

og snyrtingar á vegum Ferðafélags Íslands og landverðir hafa þar aðstöðu (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010). Þar er jafnframt einn af þremur stöðum á hálendinu sem 

björgunarsveitir landsins standa hálendisvakt (Landsbjörg, 2016), hinir staðirnir eru á 

Sprengisandi og á Öskjusvæðinu í Dreka. Í Landmannalaugum er upphaf einnar 

fjölförnustu gönguleiðar landsins, Laugavegarins sem nær frá Landmannalaugum í norðri 

til Þórsmerkur í suðri (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Í Hrafntinnuskeri er sæluhús á 

vegum Ferðafélags Íslands (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Í Landmannahelli, sem er eini 

áningarstaðurinn innan rannsóknarsvæðisins, leigja Hellismenn út nokkra gistiskála og 

einnig er tjaldsvæði á staðnum. Þar er snyrting og aðstaða fyrir hestahópa (Hellismenn, 

2016). Við jaðra svæðisins eru áningarstaðirnir Hrauneyjar að norðanverðu og Hólaskjól 

að sunnan verðu. Umhverfis svæðið raðast skálar sem eru flestir í eigu Útivistar í 

Reykjadölum (Dalakofi) og Strútur eða í eigu Ferðafélags Íslands Álftavatn, Hvanngil, 

Álftavötn og Skælingar. Einnig eru skálar í eigu annara s.s. skáli í Áfangagili, auk 

nokkurra minni skála.  

Í Landmannahelli er enn náttstaður fjallmanna til tveggja nátta. Við Löngusátu er 

afgirt svæði sem fénu er safnað í meðan verið er að smala nálæg svæði samkvæmt Olgeiri 
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Engilbertssyni (munnlegar upplýsingar 28. nóvember 2015).  Einnig segir Olgeir að 

veiðimenn sæki enn í vötnin þó mismikil veiði sé í þeim.  

Svæðið er ekki síður eftirsótt á veturna bæði af jeppa og vélsleðafólki, og 

gönguskíðafólki (Ólafur Örn Haraldsson, 2010) og ekki spillir laugin í Landmannalaugum 

fyrir.  

 Aðkomuleiðir 

Hægt er að koma akandi að rannsóknarsvæðinu úr nokkrum áttum (sjá mynd 2, bls. 9).  

Fyrstu menn sem óku á bílum inn á Fjallabak keyrðu eftir reiðgötum í Dómadal og Eldgjá 

(Einar Magnússon, 1975) og eru þeir slóðar grunnurinn að veglínu Landmannaleiðar og 

hluta Fjallabaksleiðar nyrðri.  

Samkvæmt vegaskrá Vegagerðarinnar (2016b) er Fjallabaksleið nyrðri stofnvegur um 

hálendi. Leiðin hefur vegnúmer 208 norðan frá Sprengisandsleið nr. 26 við Sigöldu, að 

gatnamótum við Landmannalaugaveg nr. F224 og vegnúmer F208 frá gatnamótum við 

Landmannalaugar suður að Búlandi þar sem vegurinn fær aftur vegnúmer 208 að 

Hringvegi nr. 1 í Skaftártungu (Vegagerðin, 2016b). Fjallabaksleið nyrðri er aðkomuleið á 

svæðið bæði að norðan og að sunnan. Hún er mikilvægur hlekkur í samgöngukerfi landsins 

eins og sannaðist þegar hringvegurinn rofnaði við Múlakvísl sumarið 2011 (Viktor Arnar 

Ingólfsson, 2011 a,b). 

Frá Landvegi sem er tengivegur nr. 26 liggur landsvegur nr. F225, Landmannaleið til 

austurs og tengist Fjallabaksleið nyrðri við Tjörvafell. 

Önnur leið að vestan er norðan Dyngna og heitir Dyngjuleið, hún liggur af 

Landmannaleið á móts við Heklu og á Fjallabaksleið nyrðri norðan við Eskihlíðarhnausa. 

Að sunnan koma tveir slóðar sem eru ekki í umsjón Vegagerðarinnar og hafa því ekkert 

vegnúmer. Það eru slóði úr Hrafntinnuskeri og svokölluð Krakatindsleið. Þessir slóðar eru 

mjög torfærir og alls ekki færir öllum fjórhjóladrifs bílum. Þó ekki séu stór vatnsföll á 

leiðinni eru skaflar og vikurbrekkur á þessum vegum sem gera akstur mjög erfiðan. Upphaf 

Krakatindsleiðar að sunnan, er frá Fjallabaksleið syðri vegi nr. F210. Leið í Hrafntinnusker 

liggur af Krakatindsleið að sunnan, um Reykjadali yfir á Landmannaleið F225 að norðan. 

Samkvæmt Svani G. Bjarnasyni svæðisstjóra Vegagerðarinnar á Suðurlandi (munnlegar 

upplýsingar 8. apríl 2016), eru Fjallabaksleið nyrðri og Landmannaleið heflaðar tvisvar á 

sumri og oftar ef nauðsyn krefur.  
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4 Gögn og aðferðir 

 Aðferðir 

Til að meta og greina eðli og umfang slóða og vega á rannsóknarsvæðinu í tíma og rúmi, 

var notuð fjarkönnun og vegakerfið kortlagt og mælt eftir loftmyndum. 

Með fjarkönnun er hægt að greina og meta mun stærra svæði og á mun ódýrari hátt 

en ef eingöngu er stuðst við mælingar á vettvangi (Campell, 1996; Wastenson, 1993b). 

Með því að meta breytingar yfir stærra svæði gefst enn fremur betri heildarsýn yfir 

breytingar á áhrifum aukinnar bílumferðar yfir tíma (Wastenson, 1993b). 

Fjarkönnunargögn eru jafnframt mikilvæg heimild um ástand umhverfisins á þeim 

tímapunkti sem myndirnar voru teknar. Með því að skoða tímaröð mynda er þannig unnt 

að meta breytingar yfir tíma. 

Til að fá sem mesta nákvæmni var ákveðið að styðjast við háupplausna loftmyndir 

en loftmyndir veita miklar upplýsingar af stóru svæði á skömmum tíma (Wastenson, 

1993b). Í þeim er augnablikið sem myndin var tekin, fryst, og eru þær því gott tæki til að 

bera saman breytingar á sjáanlegum fyrirbærum, t.d. vegum, yfir tíma en einnig er hægt að 

meta gerð vega (Wastenson, 1993a). Hægt er að endurtaka rannsóknina þegar nýjar 

loftmyndir eru teknar og þannig vakta svæði.  

Rannsóknin samanstendur af þremur verkþáttum (mynd 5). Fyrsti verkþáttur tekur 

fyrir greiningu heimilda til að byggja bakgrunn verkefnisins ásamt því að skoða 

lagaumhverfið. Rýnt var í ritaðar heimildir um svæðið hvort sem þær er um jarðfræði, 

náttúrufræði, sögu eða ferðamennsku á öllum tímum.  

Annar verkþáttur felur í sér kortlagningu og flokkun núverandi vega og slóða ásamt 

vettvangsferðum og þriðji verkþáttur er kortlagning eldri vega og slóða til að meta 

breytingar yfir tíma. Í öðrum og þriðja verkhluta eru notaðar flest allar loftmyndir 

(Viðaukir I) sem teknar hafa verið af svæðinu á ákveðnu árabili. Einnig eru vegakerfi allra 

Atlas- og DMAkorta (Viðauki II) af svæðinu skoðuð ýtarlega. 
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Mynd 5 Flæðirit yfir verkþætti, gögn og aðferðir sem stuðst er við í  rannsókninni. 
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  Gögn 

4.2.1 Loftmyndir 

Til rannsóknarinnar var ákveðið að nota hefðbundnar loftmyndir en ekki annað myndefni 

s.s. gervitunglamyndir. Þar kom tvennt til. Annars vegar eru til loftmyndir sem eru frá 

fyrstu dögum aksturs á hálendinu. Hins vegar er yfirborð landsins á rannsóknarsvæðinu 

mjög fjölbreytt bæði að birtu og áferð sem gera aðrar aðferðir en sjónrænt mat erfiðar og 

einnig til að lágmarka skekkjur sem hefðu getað komið upp við sjálfvirkar aðferðir vegna 

hinnar margbreytilegu áferðar landsins. Þar eru kolsvartir sandar, svört, úfin, ógróin eða lítt 

gróin hraun, grónar mýrar og mjög ljósar áreyrar og skriður. Einnig voru ekki notaðar 

gervitunglamyndir þar sem ekki voru tiltækar myndir í nægilegri rúmfræðilegri upplausn 

sem ná aftur í tímann. 

Notaðar voru uppréttar, hnitsettar loftmyndir til að rannsaka breytingar á vegakerfi 

rannsóknarsvæðisins, bæði svarthvítar- og litmyndir en litmyndir gefa meiri upplýsingar 

t.d. um gróður (Wastenson, 1993b). Loftmyndirnar eru aðgengilegar og í góðri upplausn. 

Valin voru þrjú myndasett til að meta breytingar á vegakerfinu í tíma (Viðauki I, 

Loftmyndir). 

Til að kortleggja eldri vegi og slóða voru valdar myndir frá árinu 1958 þar sem þær 

eru elstu myndir sem til eru af svæðinu þar sem finna má greinanleg för eftir bíla. 

Samanburður slóða helgast af því svæði sem þetta myndsett nær yfir, þótt einnig séu tekin 

séu dæmi utan þess. Eldri myndir teknar af kortastofnun bandaríska hersins (e. Army Map 

Service) á árunum 1945-1946 eru til, en á þeim tíma var varla farið að keyra á bílum inn á 

hálendi Íslands þannig að þær gefa mjög takmarkaðar upplýsingar um vegi og 

utanvegaakstur á svæðinu. Því var ákveðið að styðjast við loftmyndirnar frá 1958. Næsta 

loftmyndataka af svæðinu fór ekki fram fyrr en árið 1979 og eru þær myndir notaðar hér. 

Svo heppilega vill til að það er árið sem Friðland að Fjallabaki var stofnað (Stjórnartíðindi 

B deild, 1979) þannig að unnt er að meta breytingar á Friðlandinu frá stofnun þess. 

Nokkrar skemmdir eru í filmum elstu myndanna þannig að á þeim er mikið af rispum sem 

geta truflað greiningu. Einnig er upplausn myndanna ekki mikil, þó aðal vegir sjáist eru 

flestir slóðar mjög daufir. Þetta á bæði við myndasettin frá 1958 og 1979.   

Til að kortleggja vegakerfi rannsóknarsvæðisins eins og það lítur út í dag, voru notaðar 

loftmyndir frá Loftmyndum ehf. frá árinu 2013 þar sem þær eru nýjustu loftmyndir sem 

völ er á af svæðinu. Lítill hluti af vestanverðu rannsóknasvæðinu var utan þeirra. Þetta litla 
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svæði var tekið með af því að á því má finna gatnamót Landmannaleiðar og 

Krakatindsleiðar sem skipta máli fyrir vegakerfið á svæðinu. Til kortagerðarinnar af 

þessum landskika voru fengnar hnitsettar loftmyndir Samsýnar frá árinu 2006. Loftmyndir 

frá 2006 og 2013 teljast sem eitt loftmyndasett enda sést að þar sem loftmyndir frá árinu 

2013 og árinu 2006 þekja sama svæði að vegakerfið á þeim er nákvæmlega eins. 

Loftmyndasettin þrjú sem stuðst var við, ná yfir norðurhluta Friðlands að Fjallabaki (mynd 

6). 

 

  

Mynd 6 Þekjur loftmyndasetta sem stuðst var við í rannsókninni (þ.e. 1958, 1979 og 

2006/2013). 

Nokkuð langt bil er milli áranna 1979 og 2013 og því þurfti stundum að leita í myndir þar á 

milli til að meta hvenær tiltekin breyting hefði átt sér stað. Loftmyndir frá árunum 1990, 

1996 og 2008 voru notaðar sem ítarefni (Viðauki I, Loftmyndir).  

4.2.2 Vettvangsathuganir 

Alls voru farnar þrjár vettvangsferðir á rannsóknarsvæðið til að sannreyna greiningu 

loftmyndatúlkunarinnar og afla frekari gagna til að flokka vegi og slóða. Í 
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vettvangsferðunum þremur var ekið um alla helstu vegi og slóða innan 

rannsóknarsvæðisins sem greindir voru á loftmyndum til að kanna hvort mismunandi 

undirlag hefði áhrif á sýnileika slóðanna á loftmyndunum (mynd 7).  

Í ferðunum var lagt mat á ástand vega, rannsakað við hvaða aðstæður er ekið utan 

vega og reynt að meta hve vel hentar að nota vettvangsferðir við vöktun.  

Fyrsta ferðin var farin í ágúst 2014. Þá var komið sunnan af Fjallabaksleið syðri hjá 

Laufafelli og keyrt norður Krakatindsleið á Landmannaleið. Leiðin var nokkuð greið 

framan af en nyrsti partur hennar var illfær og ekki alltaf greinilegt hvaða slóða átti að fara 

sem er dæmigert fyrir villuslóða. Vegurinn þaðan sem leiðin greinist annars vegar áfram til 

norðurs og hins vegar austur að Hrafntinnuskeri er frekar erfið þótt ekki séu nein vatnsföll 

á henni. Þar eru úfið hraun og djúpir vikurskaflar þar sem slóðinn verður auðveldlega að 

djúpum skorningi við rof og þá þarf að finna nýja leið með tilheyrandi jaðarmyndun. Rofið 

og jaðarmyndunin sést vel á loftmyndum en ekki er eins auðvelt að meta úfið hraun m.t.t. 

hversu greiðfært það er. Leiðin er sérlega illa farin þar sem komið er af hæsta hluta hennar 

niður að Landmannaleið. 

 

Mynd 7 Vettvangsathuganir á rannsóknarsvæði. 

Í annari vettvangsferðinni í júlí 2015, voru skoðaðir slóðar vestan Dómadalshrauns. Þar 

kom í ljós að þótt slóðar að Rauðafossi séu innan marka Friðlands og merktir lokaðir með 

skiltum og lágum girðingum, mátti finna ný för eftir bíla. Einnig var gengið um svæði við 
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og um lágan ás sem liggur frá milli Frostastaðavatns og Norðurnáms norðan Námsins. 

Svæðin liggja bæði þannig að það sést illa inn á þau frá aðalvegi. Á báðum stöðum voru 

skýr merki með steinaröðum eða lágum girðingum um að slóðar þar væru lokaðir. Samt 

sem áður mátti greina nýleg bílför þar. Þetta bendir til þess að lokun sé ekki virt þegar um 

er að ræða svæði sem sjást ekki frá veginum. 

Landmannaleið og Fjallabaksleið nyrðri eru undir miklu álagi sem veldur því að 

vegirnir verða breiðari en hefluð veglína gefur til kynna vegna jaðarmyndunar þegar bílar 

þurfa að mætast. Vegurinn er heflaður og verður lægri en landið í kring. Við mætingu 

keyra ökumenn upp á vegaxlirnar og keyra jafnvel aðeins utan við.  

Í júlí árið 2015 var Landmannaleið í mjög slæmu ástandi (mynd 8) og illa undir mikla 

umferð búin. Leiðin var blaut og jafnvel skaflar. Þess ber að geta að sumarið 2015 urðu 

vegir mjög seint færir á hálendinu.  

 

Mynd 8 Landmannaleið F225, í Kringlu 22. júlí 2015. 

Töluvert var um jaðarslóða meðfram vegunum. Það átti sérstaklega við Fjallabaksleið 

nyrðri. 

Á veginum að Ljótapolli var skafl og pollur sem krækt var fyrir (mynd 9), 

dæmigerðar aðstæður utanvegaaksturs á hálendinu þegar svo háttar til. Skaflinn var horfinn 
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í lok ágúst og landið mikið þurrara. En eyðileggingin eftir utanvegaaksturinn er enn 

sjáanleg í landslaginu. 

 

Mynd 9 Á leið að Ljótapolli 22. júlí 2015 undir hlíðum Tjörvafells. Dæmigerð hindrun. 

Í þriðju og síðustu vettvangsferðinni þann 29. ágúst 2015, var sá hluti vegakerfisins sem 

tilheyrir Fjallabaksleið nyrðri frá Sigöldu að brúnni yfir Jökulgilskvísl skoðaður. Einnig 

var athugaður línuvegur sem fylgir Sigöldulínu 4 frá Tungnaá norður að Hnausum. Heim 

var haldið um Dyngjuleið þannig að allar leiðir inn á svæði voru athugaðar og nokkuð af 

slóðum og troðningum líka. Dyngjuleið reyndist vel fær og góð að undanskildum austasta 

hluta hennar sem liggur um mjög úfið og illfært hraun. 

Á línuvegi mátti sjá för upp að flestum möstrum eftir einn bíl. Miðað við umfang 

og staðsetningu má gera ráð fyrir að þar hafi verið tilgangur sem í skilningi 

náttúruverndarlaga gæti kallast löglegur, eftirlit með línu. 

Í flestum tilfellum bar greiningu slóða á loftmyndunum saman við slóðana á 

vettvangi. Í öllum vettvangsferðunum var athugað hvort sjá mætti nýleg merki 

utanvegaaksturs og hversu umfangsmikill hann væri. Á nokkrum stöðum sunnan 

landgræðslugirðingar þar sem litlar sandsléttur eru inn á milli hraun toppa (mynd 10) mátti 

sjá dæmi um utanvegaakstur sem ekki var greinanlegur einungis á loftmyndum þ.e. hvar 

keyrt hafði verið í hringi utan vegar. Dæmi um þessa tegund utanvegaaksturs (mynd 10) 
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þótt það sé hvorki sé um langa né djúpa slóða að ræða, er hins vegar unnt að greina á nýrri 

loftmyndum. 

 

Mynd 10 Dæmigert dekkjakrot. 

Umfangsmesti hring-utanvegaaksturinn sem fannst, var við Löðmundarvatn (mynd 11). 

Þar hefur einhver spólað í hringi í gróinni mýri. Svæðið er blautt en slétt og því minni 

hætta á rofi þótt sporin séu djúp. Samkvæmt frétt á RUV (Miklar skemmdir eftir 

utanvegaakstur, 2014) gerðist þetta í ágúst 2014. 
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Mynd 11 Utanvegaakstur við Löðmundarvatn. 

Sums staðar þar sem dekkjakrot sást utan vega var greinilegt að keyrt var hratt, sporin voru 

djúp og sandur hafði rótast upp á bakka þeirra. Sérstaklega var áberandi hvernig sandurinn 

hafði hlaðist upp þeim megin hjólfaranna sem var ytri brún hjólfarsins (mynd 12). 

 

Mynd 12 Dæmigerður tilflutningur á jarðvegi í spólförum. 

Gögnum um ástand vega var safnað með ljósmyndum (mynd 13). 
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Mynd 13 Tökustaðir ljósmynda á vettvangi. 

4.2.3 Landakort 

Eitt af því sem valdið hefur deilum varðandi utanvegaakstur er hvaða vegir og slóðar eru 

sýndir á hefðbundnum landakortum og nú í seinni tíð í stafrænum kortagrunnum þ.á.m. 

fyrir GPS tæki.  Landakort eru í eðli sínu síbreytileg fyrirbæri og í sífelldri endurskoðun. 

Með nákvæmari gögnum sem eru í samfelldri endurnýjun og auðveldari aðferðum í 

upplýsingasöfnun, fer ekki hjá því að innihald korta breytist og ýmislegt rati inn á þau sem 

ekki var þar áður. Þar með taldir vegir og slóðar. Á móti kemur að það sem er úrelt er 

fjarlægt af kortunum. Ýmsar aðferðir eru notaðar til að ná í upplýsingar um vegi og slóða 

s.s. keyra þá og mæla með GPS tækjum eins og Landmælingar, 4x4 og Vegagerðin gera, 

eða teikna þá upp af uppréttum loftmyndum eins og gert er hjá Loftmyndum ehf.  
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Þó að slóði hafi ekki birst áður á korti þarf það ekki að þýða, að hann sé nýr og hafi 

ekki verið notaður áður. Lengd slóða í km segir ekki allt, því að það fer eftir nákvæmni 

kortanna í hversu miklum smáatriðum slóði er teiknaður eða hversu þétt punktasöfnun GPS 

tækjanna er. Kort í smærri mælikvörðum taka ekki tillit til smábeygja á vegi (Campbell, 

1996).  

Við greiningu vega og slóða í sögulegu samhengi, var stuðst við Atlaskort í 

mælikvarða 1:100 000 frá árinu 1943 til ársins 2000 þegar yngsta kortið var gefið út, þótt 

endurskoðun hafi verið hætt nokkru fyrr, og  DMA kort í mælikvarða 1:50 000 frá árunum 

1989 og 1990 (Viðauki II Atlas- og DMA kort). Kortin voru rétt upp og vegakerfið dregið 

upp og flokkað eftir árum samkvæmt flokkun í kortskýringum. Út frá því var metið í hvaða 

flokk hver vegur færi, samkvæmt flokkun vega dregnum upp af loftmyndum. Tilgangurinn 

með því var að sjá hvort vegakerfið á kortunum hefði breyst milli ára og þá hvernig. Kortin 

fanga ekki raunveruleikann í augnablikinu eins og loftmyndirnar gera, en þau eru opinber 

útgáfa m.a. af vegakerfinu frá þeim tíma sem þau voru gefin út. Kortin eru mikilvæg 

heimild um uppruna vega og slóða og sem heimildir um skilgreiningu á vegakerfinu á 

árum áður. 

Atlaskortin eru afrakstur landmælinga og kortagerðar Dana á fyrstu áratugum 20. 

aldar (Svavar Berg Pálsson, 2006). Við endurútgáfu nokkurra Atlaskorta voru þau einungis 

endurprentuð en ekki endurskoðuð, því var þeim sleppt. DMA kortin eru unnin af 

Bandaríkjamönnum í samvinnu við NATO (Svavar Berg Pálsson, 2006).  Samkvæmt skrá 

yfir útgefin kort á heimasíðu Landmælinga Íslands árið 2016, voru DMA kortin gefin út á 

árunum 1961-1999 en á rannsóknarsvæðinu eru notuð kort sem gefin voru út árin 1989 og 

1990. Töluvert mörgum slóðum var bætt inn á kortin sem voru gefin út árið 1972 en 

fimmtán árum síðar, við endurskoðun kortanna árið 1987, voru margir þeirra fjarlægðar.  

Jarðfræðikortið (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 2009) var í heldur 

smáum mælikvarða, eða 1:250 000, til að hægt væri með afgerandi hætti að segja til um 

áhrif jarðfræði á vegi og utanvegaakstur.  

4.2.4 Ritaðar heimildir 

Þótt fæstar rituðu heimildanna sem stuðst er við í rannsókninni fjalli sérstaklega um 

rannsóknarsvæðið eru tvær sem snerta það beint. Það eru kaflar í Hálendið heillar (Loftur 

Guðmundsson, 1975) og Árbók Ferðafélags Íslands 2010 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010) 

sem tekur fyrir Friðland að Fjallabaki. Svo virðist sem dragi í sundur með því sem stendur 
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í heimildunum og því sem sést á loftmyndum eftir því sem á líður. Lýsingar á slóðum í 

Hálendið heillar (Loftur Guðmundsson ritstj., 1975) eru ekki mjög nákvæmar. Það er 

áhugaverður samhljómur með því sem sagt er þar og því sem sést á loftmyndunum frá 

árinu 1958.  

Árbók Ferðafélags Íslands 2010 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010) hefur að geyma 

ágætis lýsingar á svæðinu fyrir ferðamenn hvort sem er að sumri eða vetri. Einstaka vegir 

sem er lýst þar sjást ekki á loftmyndum frá árinu 2013. Hér má t.d. nefna lýsingar á slóða 

sem í ritgerðinni er kenndur við Eskihlíðarvatn. Sá slóði er líka sýndur á nýjasta ISv50 

grunni Landmælinga Íslands (Landmælingar Íslands, 2016) en óvissa er hvort hann er 

yfirhöfðuð opinn eða lokaður. Reyndar stangast upplýsingar úr téðum kortagrunni 

(Landmælingar Íslands, 2016) á nokkrum stöðum á við upplýsingar frá Umhverfisstofnun 

um vegi og slóða á svæðinu sem er miður.  

4.2.5 Munnlegar heimildir 

Til að afla frekari gagna um umfang og ástand vega var haft samband við nokkra 

sérfræðinga og staðkunnuga menn og þeir spurðir nánar út í nokkra þætti sem viðkomu 

rannsókninni. Þeir eru í stafrófsröð: 

 Árni S. Erlingsson en hann hefur starfað mikið með Ferðafélagi Íslands. 

 Hermann Sveinbjörnsson hjá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. 

 Jón Björnsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. 

 Jón Gestur Ólafsson hjá bílaleigunni Höldi. 

 Olgeir Engilbertsson bóndi í Nefsholti í Rangárþingi ytra. 

 Sigurður Ágústsson, verktaki. Fögrusteinar ehf. 

 Svanhildur Sverrisdóttir, Landhelgisgæslunni. 

 Svanur G. Bjarnason svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Suðurlandi. 

 Valdimar Kristjánsson landvörður í Friðlandi að Fjallabaki. 

4.2.6 Stafrænn kortgrunnur 

Stafrænn kortagrunnur Loftmynda ehf. frá árinu 2015, vegakerfi, mannvirki, örnefni og 

vatnafar er notaður við framsetningu á kortum rannsóknarinnar. Einnig er 10x10m 

landlíkan til útreikninga á hæðagögnum frá Loftmyndum ehf.  

Gögn úr Gróðurkorti Náttúrufræðistofnunar (2014) eru birt með leyfi hennar og 

notað við greiningu á áhrif gróðurþekju á sýnileika vega. 
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Friðlandsmörk voru tekin af heimasíðu Umhverfisstofnunar. 

 Úrvinnsla gagna 

4.3.1 Hnitun og mælingar 

Myndir Landmælinga frá 1958 og 1979 voru réttar upp og staðsettar í hnitakerfi 

ISN93 svo hægt væri að draga upp vegakerfið af þeim og til að fá sem nákvæmastan 

samanburð. Vegakerfi hvers myndasetts fyrir sig var hnitað inn í landfræðilegu 

upplýsingakerfi og vegunum gefin ýmis gildi s.s. nafn, undir- og yfirflokkar, ár myndatöku 

o.fl. svo hægt væri að meta breytingar yfir tíma. Til kortagerðarinnar var notað 

landupplýsingakerfið QGIS en við greiningu hæðargagna voru QGIS og ArcMap notuð 

jöfnum höndum. Sums staðar háttar svo til að slóðar hverfa öðru hvoru í sand eða hraun og 

eru því ekki greinanlegir á loftmyndum. Ákveðið var að takmarka rannsóknina við vegi og 

slóða sem greinanlegir eru á loftmyndum. 

Nýjustu myndirnar voru kortlagðar fyrst því líklegast þótti að á þeim væri 

vegakerfið umfangsmest og flokkun sem yrði til eftir þá kortlagningu, væri hægt að 

yfirfæra á eldri myndir. Einnig eru þær loftmyndir bestar að gæðum og gefa þannig mestar 

upplýsingar um vegakerfi, gróður og jarðfræði svæðisins.  

Línurnar voru hnitaðar  af loftmyndunum í kvarða 1:1000 til að fá sem mesta 

nákvæmni. Það er nóg til að sýna dekkjakrot sem teygir sig 10-20 m frá vegi. Einnig gerir 

það gögnin sambærileg t.d. að því leyti að beygjur á vegum eru allsstaðar teiknaðar eins þá 

verður lengdarmælingin marktæk og samanburður milli ára raunhæfur en samkvæmt 

Campbell (1996) þá á nákvæmni teikningar að miðast við hvað loka kortið á að sýna. 

Flughæð og upplausn mynda skiptir máli um hversu greinilegir vegir og slóðar eru 

(Wastenson, 1993b).  

Stundum reyndist nauðsynlegt að auka andstæður í eldri loftmyndunum til að sjá 

línur hvort sem var í ljósu eða dökku yfirborði. Oft þurfti að rýna vel í eldri svart/hvítu 

myndirnar til að skera úr um hvort vegur sem sást á yngri loftmyndum sæist á þeim eldri 

líka. 

Þegar flatarmál fjallvega er reiknað út, er notuð breidd mældra fjallvega hvers árs. 

Til að nálgast heildar flatarmál vegakerfis hvers árs eru fjallvegir reiknaðir með breidd 

mældra fjallvega hvers árs, en flatarmál fjallaslóða og utanvegaslóða er mælt með breidd 

fjallvega loftmyndasettsins á undan, þ.e.a.s. flatarmál fjallaslóða og utanvegaslóða 
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2006/2013 er reiknað með breidd fjallvega 1979. Það er gert því að þeir slóðar eru minna 

eknir og því minni jaðarmyndun og breidd þeirra væntalega minni en breidd fjallvega.  

Til að meta hina ólíku vegflokka m.t.t. gróðurs var notað gróðurkort frá 

Náttúrufræðistofnun Ísland yfir gróður á miðhálendinu, þar sem kannað var hversu mikil 

gróðurþekja væri á svæðinu sem vegirnir liggja um. Mælt var hversu langir vegir eru í 

hverjum flokki gróðurþekju eftir því um hverskonar veg er að ræða. Reiknað var út hversu 

mikill hluti veganna liggur á tilteknum hæðarbilum. Einnig var halli veganna kannaður til 

að athuga hvort sjá mætti mun milli flokka hvað varðar landhalla.  

4.3.2 Samspil yfirborðs og sýnileika 

Yfirborð lands og ýmsir umhverfisþættir eins og t.d. sólarstaða, skuggamyndun og raki í 

jarðvegi hefur mikið að segja um hversu vel leiðir sjást á loftmyndum (Wastenson, 1993b; 

Trip & Wiersma, 2015). Í grónu, blautu landi sjást vel för eftir bíla, skurðurinn í sporinu er 

skarpur, sérstaklega ef það er nýtt. Því blautari sem jarðvegurinn er því meiri verða áhrifin 

af akstri yfir hann (Buckley, 2004; Trip & Wiersma, 2015). Bleytan safnast í sporið og 

skuggamyndun er meiri. Sporið sést síður ef land er þurrt, nema ef sporið nær niður úr 

gróðrinum og sést í dökka mold eða sand undir. Veður dagana áður en loftmynd er tekin, 

getur haft áhrif á hversu vel slóðar sjást (Campbell, 1996), sérstaklega á hálendinu þar sem 

vegir eru oft niðurgrafnir og vatn safnast í hjólförin. Í þurrum lausum sandi sjást för mjög 

illa á loftmyndum, jafnvel þótt þau séu vel greinileg á jörðu niðri. Skurðurinn í sporinu er 

ávalur og skuggamyndun lítil (Wastenson, 1993b), ekki síst ef sól er hátt á lofti.  Loftmynd 

tekin úr um 3000 m hæð (mynd 14) og ljósmynd tekin á jörðu niðri (mynd 15) eru teknar 

sama daginn. Loftmyndin er tekin fyrr um daginn þegar sól er hátt á lofti og geislar hennar 

falla eftir veginum ekki þvert á hann eins og tilfellið er á ljósmyndinni sem er tekin þegar 

degi er tekið að halla. 



 

43 

 

 

Mynd 14 Loftmynd tekin um miðjan dag 29. 08 2015. Skuggamyndun er mjög lítil. a) Örin 

bendir á veglínuna sem liggur til suðurs af Dyngjuleið. b) Örin bendir á hestagerði sem 

slóðinn liggur að.  

 

Mynd 15 Séð til suðurs frá Dyngjuleið kl. 18.02 29.08 2015. Degi er tekið að halla og má 

sjá langan skugga af þúfu. Mjög lítill skuggi er í hjólförum. 

Áferð lands skiptir miklu þegar kemur að því að túlka hvað sést, sem er í samræmi við 

Campbell (1996). Þetta er augljóst þegar skoðaðar eru loftmyndir þar sem sjá má veglínur í 
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ógrónum eða líttgrónum melum á hálendinu. Þar hefur jarðvegurinn þjappast í sporinu og 

hefur aðra áferð en landið í kring, línurnar verða ljósari en umhverfið. Þar sem keyrt er yfir 

hraun þar sem spor markast ekki í, sjást leiðir ekki á loftmyndum. Í þeim tilfellum geta 

ökumenn á jörðu niðri einnig átt í verulegum vandræðum með að greina slóðann, sem 

eykur hættu á utanvegaakstri.  

Vegna hinnar miklu eldvirkni sem verið hefur á svæðinu eru margskonar vikurlög í 

landinu (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2010). Þau eru misrofin og því eru margir litir í hæðum 

og hólum sem eru mynduð af vikri en ekki af bergi. Það gerir túlkun á loftmyndum erfiðari 

en ella, því að stundum sjást strik og línur sem við fyrstu sýn mætti ætla að séu slóði eða 

vegur en við nánari athugun reynist það vera vikurlag sem gægist fram undan 

brekkurótum. För eftir bíla koma greinileg fram á nýrri loftmyndum því að það sjást tvö 

samsíða dekkjaför og breiddin milli þeirra breytist ekki þegar farið er eftir slóðinni. För 

eftir vélhjól sem ekið er samsíða eða hesta sem brokka hlið við hlið, geta við fyrstu sýn 

virst vera bílför, en fjarlægðin milli spora er breytileg og verður stundum að einum slóða. 

Á eldri loftmyndum sjást dekkjaförin ekki alltaf sem tvær samsíða línur. Oftar sjást þau 

sem ljós, loðin lína sem gengur þvert á alla drætti í landslagi s.s. vatnafar. Því getur verið 

nauðsynlegt að lesa saman loftmyndina og kort frá svipuðum tíma til að sjá hvort línan sem 

sést er vegur eða hvort leita þurfi annara skýringa. 
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5 Niðurstöður 

 Kortlagning og flokkun vega og slóða 

Til að greina og meta umfang utanvegaaksturs og finna út við hvaða aðstæður 

utanvegaakstur sé algengastur voru allir kortlagðir vegir og slóðar flokkaðir í yfirflokka og 

undirflokka. Flokkunin byggir á túlkun loftmyndanna frá 2006/2013, vettvangsathugunum 

og öðrum heimildum sem lýsa útliti eða notkun veganna (tafla 1). 

Ákveðið var að nýta flokkun Vegagerðarinnar sem grunn að yfirflokkun í þessari 

rannsókn þar sem hún er opinber veghaldari landsins. 

Vegirnir voru flokkaðir eftir: 

 Stjórnsýslulegri stöðu þeirra sem byggist á því hvort vegurinn sé: 

a) opinber og viðurkennd samgönguleið,  

b) óopinber en viðurkennd samgönguleið,  

c) hvorki a né b.  

 Ásýnd (vegur, slóði, troðningur).  

 Nýtingu (samgönguleið, veiðivegur, smalaslóði o.s.frv.). 

5.1.1 Yfirflokkar 

Skipting í yfirflokka helgast af því hvar má áætla að vegur standi miðað við hvernig 

stjórnsýsluleg staða hans er.  

Þriðji kafli Vegalaga (Lög nr. 80/2007) fjallar um flokkun vega. Fyrsti flokkurinn (8. gr.) 

er þjóðvegir og skiptist hann í nokkra undirflokka eftir áætlaðri umferð. Þessir vegir eru á 

forræði Vegagerðarinnar. Annar flokkurinn ( 9.gr) er sveitarfélagsvegir sem eins og nafnið 

gefur til kynna eru á forræði sveitarfélaga. Þriðji flokkur ( 10.gr.) eru almennir stígar, þ.e. 

reið-, göngu- og hjólastígar sem fjármagnaðir eru með opinberu fé. Fjórði flokkurinn sem 

fellur undir 11. grein laganna eru einkavegir. Eignarhald þessara vega getur verið á forræði 

opinberra aðila þótt Vegagerðin sé ekki veghaldari þeirra (Lög nr. 80/2007). 
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Tafla 1 Flokkun vega og slóða á rannsóknarsvæðinu.   

YFIRFLOKKUR 

Stjórnsýsluleg staða 

UNDIRFLOKKUR 

Ásýnd / Nýting 

UMFERÐ 

 

VIRKNI 

 

fjallvegir bílvegur opið virk 

- vegslóði opið virk 

- troðningur opið virk 

fjallaslóðar vegslóði opið/lokað 

virk, óvirk, óvíst, 

vetrarakstur 

- troðningur opið/lokað 

virk, óvirk, óvíst, 

vetrarakstur 

utanvegaslóðar troðningur lokað 

virk, óvirk, óvíst, 

vetrarakstur 

- hjáleið lokað 

virk, óvirk, óvíst, 

vetrarakstur 

- dekkjakrot lokað 

virk, óvirk, óvíst, 

vetrarakstur 

- gamall slóði lokað  

- vinnuslóði 

lokað eða umferð 

takmörkuð  

reið- og gönguleiðir reiðleið  virk,óvirk, ekkert gildi 

- gönguleið  virk,óvirk, ekkert gildi 

annað annað  virk,óvirk, ekkert gildi 

 

Skipting kortlagðra veggerða í yfirflokka (mynd 16).  

Yfirflokkarnir eru eftirfarandi: 

Fjallvegir. Fjallvegir eru opinberir og viðurkenndir vegir og þjóna allri akandi umferð. Við 

flokkun vega á rannsóknarsvæðinu eru vegir sem falla undir 8. og 9.gr  Vegalaga (Lög nr. 

80/2007) settir í þennan flokk. Þetta eru vegir og götur í umsjón Vegagerðarinnar eða 

sveitarfélaga. Á rannsóknarsvæðinu voru þessir vegir skilgreindir mjög þröngt og eingöngu 

vegir í umsjón Vegagerðarinnar, vegir innan aðalskipulags Rangárþings ytra (Rangárþing 

ytra, 2010a) og styrkvegir fóru í þennan flokk.  

Fjallaslóðar. Þegar opinberu vegirnir hafa verið flokkaðir frá, standa eftir vegir og slóðar 

sem greinilega eru notaðir en ekki er alltaf ljóst á framfærri hverra eru eða hvort þeir eru 
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opnir. Þessir slóðar eru samgönguleiðir sem liggja að einhverjum stað, hafa einhvern 

augljósan tilgang og eru líklega á forræði sveitarfélags eða einkaaðila skv. 11. gr. Vegalaga 

(Lög nr. 80/2007). Þetta eru slóðar t.d. að veiðivötnum eða öðrum áhugaverðum stöðum. 

Fjallaslóðar er hálfgerður óvissu flokkur sem þarf að koma böndum yfir og skilgreina hvort 

viðkomandi leið á að vera opin og flokkast sem fjallvegur eða lokuð og flokkast sem 

utanvegaslóði. Vegir virkjanafyrirtækja fara í þennan flokk því að þetta eru einkavegir skv. 

11. gr. Vegalaga (Lög nr. 80/2007). Þótt þeir séu eru uppbyggðir og vel færir, uppfylla þeir 

ekki skilyrðin til að fara í flokk fjallvega því þeir eru oft lokaðir almennri umferð. 

Spurst var fyrir um nokkra slóða hjá Jóni Björnssyni sérfræðingi hjá 

Umhverfisstofnun, því ekki var augljóst eftir vettvangsferðir hvort þeir væru opnir eða 

lokaðir. Samkvæmt tölvupósti frá honum 14. apríl 2016, eru nokkrir slóðar í flokknum 

fjallaslóðar opnir en illfærir og þykir Jóni líklegt að einhverjum þeirra verði lokað eftir 

nánari skoðun. 

Utanvegaslóðar. Innan þessa flokks eru vegir og slóðar sem þjóna ekki almennri umferð 

og hluti þeirra engum tilgangi og eru tilgangslausar sem samgönguleiðir. Þetta eru hjólför 

sem liggja yfirleitt ekki að neinum lokapunkti og stutt hjólför sem sjást utan vega. Í þennan 

flokk fara aflagðir vegir og vegir sem eru lokaðir almennri umferð en geta ekki fallið undir 

skilgreiningu 11. gr. Vegalaga að vera einkavegir (Lög nr. 80/2007) þar sem uppruni þeirra 

og eignarhald er óljóst. 

Hér eru líka slóðar sem hafa umferðarlegan tilgang en er ofaukið. Þeir hafa myndast 

vegna hindrana á vegi t.d. hjáleiðir fram hjá pollum, við mætingu eða hreinlega leið að 

einhverjum áningarstað, væntanlega helst útsýnisstað. Ef vitað er að slóðar sem liggja að 

áhugaverðum stað eru lokaðir eða liggja um svæði sem á að vera lokað bílaumferð vegna 

t.d. náttúruverndar, fara þeir í beint í þennan flokk.  

Það sem helst skilur á milli hvort vegur fer í flokk fjallaslóða eða utanvegaslóða er hvort 

hann þjónar einhverjum augljósum tilgangi eða ekki. 

Reið- og gönguleiðir. Eins og nafnið gefur til kynna eru reið- og gönguleiðir í þessum 

flokki. Þær leiðir í þessum flokki sem viðhaldið er af ríki eða sveitarfélagi falla undir 10. 

gr. þriðja kafla Vegalaga (Lög nr. 80/2007), eða undir skilgreininguna ferðamannaleið skv. 

Þingsályktun um Landsskipulag (Þingskjal nr. 1027, 2016).  

Annað. Annað eru óskilgreindar línur. Það eru línur sem sjást á yfirborðinu. Þær eru 

greinlega orðnar til eftir einhverskonar umferð, ekki vatn eða jarðlög. Ekki eru greinanleg 

hjólför í þeim.  
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Mynd 16 Flokkun veggerða ásamt utanvegaakstri 2006/2013.
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5.1.2 Undirflokkar 

Undirfokkar eru tíu: Bílvegur, vegslóði, troðningur, reiðleið, gönguleið og annað hjáleið, 

dekkjakrot, gamall slóði, vinnuslóði (mynd 18). Flokkun í undirflokka byggist fyrst og 

fremst á ásýnd og notkun vega og slóða. Þeir sem flokkast undir fjallvegi og fjallaslóða 

snúast að miklu leyti um ásýnd því notkun hefur verið skilgreind í yfirflokkum. Flokkun 

utanvegaslóða snýst að miklu leyti um tilgang eða tilgangsleysi þeirra því að í einhverjum 

tilfellum eiga þeir rétt á sér, þ.e.a.s. slóðarnir hafa í sjálfu sér tilgang þótt þeir hafi engan 

áfangastað. 

Nánari skilgreining á flokkum: 

Bílvegur. Þetta eru opnir vegir undir umsjón Vegagerðarinnar. Þessir vegir hafa vegnúmer.  

Vegslóði. Þetta eru vel færar, virkar leiðir en hafa ekki vegnúmer. Einhverjir þessara slóða 

gætu fallið undir bráðabirgða ákvæði 95. greinar laga um náttúruvernd þar sem „heimilt að 

aka vélknúnum ökutækjum á greinilegum vegslóðum sem eru að staðaldri notaðir til 

umferðar vélknúinna ökutækja eða fáfarnari vegslóðum þar sem hefð er fyrir akstri og 

slóðarnir falla að skilyrðum 2. mgr. 32. gr“ (Lög nr. 60/2013 m.s.br.) en það er ekki nokkur 

leið á sjá á loftmynd hvort leið falli undir það ákvæði.  

Troðningur. Þetta eru slóðar sem hafa orðið til við endurtekinn akstur, hvorki ruddir af 

vegheflum né búnir til af jarðýtum. Þeir hafa einhvern tímann haft tilgang og áfangastað.  

Hjáleið er akstur meðfram löglegum vegi, hefur einhvern umferðarlegan tilgang, en engan 

áfangastað. Einnig eru slóðar sem liggja útfrá fjallvegum en geta ekki flokkast sem 

troðningur, gamall slóði eða vinnuslóði, flokkaðir sem hjáleiðir. 

Dekkjakrot eru hjólför utanvegar þar sem oft er spólað í hringi. Tilurð dekkjakrots virðist 

einnig oft vera vegna þess að ökumenn leggja bílnum lengra en bílbreidd frá vegi eða þurfa 

að snúa við.  

 

Mynd 17 Utanvegaakstur hnitaður af loftmynd Landmælinga Íslands frá árinu 1979. 

Mynstrið gaf hugmynd að orðinu dekkjakrot.  
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Gamall slóði, Vinnuslóði. Þetta eru slóðar sem hefur verið lokað og slóðar á 

vinnusvæðum lokaðir almennri umferð, girðingaslóðar o. fl. Þessar leiðir eiga sér eitthvert 

upphaf og jafnvel tilverurétt því vinnuslóðar verða til við nýtingu landsins. 

Reiðleið og gönguleið. Ekki er hægt að meta eingöngu sjónrænt, hvort leið sem sést á 

loftmynd, er eftir gangandi fólk eða hesta. Þá verður að horfa á aðra þætti svo sem 

upphafspunkta leiðanna og áningarstaði. Áningargerði eru við flest alla leitarmannaskála á 

landinu og við reiðleiðir milli þeirra. Þau sjást sem daufir ferhyrningar á loftmyndum og 

eru auðþekkt því að ásýnd landsins innan þeirra, sker sig frá umhverfinu utan þeirra (mynd 

14 b, bls. 43). Leiðir út frá áningargerðunum þar sem ekki má sjá hjólför, hljóta að vera 

eftir hesta. Þar sem stórir flotar hesta fara um geta spor í jarðveginn verið nokkuð djúp.  

Nýlegar og/eða lítt farnar  gönguleiðir sjást lítið á loftmyndum af svæðinu núna en 

eftir því sem umferð eykst markast þær meira í svörðinn og skera sig þar af leiðandi betur 

frá umhverfinu í kring. Samkvæmt reynslu höfundar þurfa gönguleiðir að vera nokkuð 

fjölfarnar til að sjást á loftmyndum. Til að finna þær á loftmynd verður nokkurn veginn að 

vita hvar þær liggja því þær eru yfirleitt frekar mjóar en geta um leið verið mjög skýrar. 

Um Landmannahelli liggur nýleg gönguleið, Hellismannaleið, hún nær frá 

Leirubakka í Landssveit og fer um Rjúpnavelli,  Áfangagil og Landmannahelli til 

Landmannalauga (Hellismenn, 2016). Sú leið er það ný, að varla er farið að marka fyrir 

henni á loftmyndum. Því er öfugt farið með Laugaveginn, hann sést mjög vel á 

loftmyndum. Rannveig Ólafsdóttir og Micael C. Runnström (2013) hafa rannsakað 

átroðning á þessari fjölförnu gönguleið og birt niðurstöðurnar í Journal of Outdoor 

Recreation and Tourism. Verkís tók  Laugaveginn út fyrir Umhverfisstofnun og gaf út 

skýrslu árið 2014 (Umhverfisstofnun, 2014).  

Óskilgreindar línur. Stundum er ekki hægt að greina nákvæmlega eftir hvað línurnar eru. 

Það geta verið plógför eftir lagningu jarðstrengja og veitulagna o.fl. Ekki er gerð tilraun til 

að teikna allar línur upp því að kindagötur hljóta að teljast hluti af náttúrunni jafnvel þó 

eftir búsmala sé. Hins vegar geta kindagötur breyst í gönguleiðir, því oft eru þær býsna 

greiðfærar. Hægt er að þekkja manngerðar- eða dýralínur á því að þær liggja oft þvert á 

vatnsrásir. Girðingar eru auðþekkjanlegar á loftmyndum því þær eru gjarnan þráðbeinar 

sem vegir eru hins vegar ekki. Á rannsóknarsvæðinu var ekki hægt að greina sérstaklega 

för eftir vélhjól s.s. tvíhjól, fjórhjól eða sexhjól. En utan þess á loftmyndum frá árinu 2015 

má sjá mjög greinilegan slóða í vikursköflum við Heklu sem vitað er að er eftir mótorhjól 

eins og bent er á í Rammaskipulagi (Rangárþing ytra o.fl. 2013).   
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Mynd 18 Flokkun veggerða eftir undirflokkum 2013. 
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5.1.3 Umferð og virkni 

Umferð. Flokknum er ætlað að sýna hvort leið er opin fyrir vélknúin farartæki. Umferð 

hefur gildin opið og lokað sem þýðir að annað hvort er leiðin á aðalskipulagi eða ekki. 

Einnig eru hér vegir að skálum eða öðrum mannvirkjum / stöðum sem eru sannarlega og 

óumdeilanlega opnir.  

Virkni. Virkni sýnir hvort leið er sjáanlega notuð eða ekki. Gildin eru virk og óvirk, óvíst 

og vetrar. Í vettvangsferðum sumarið 2015 voru skráðar upplýsingar um hvort sæjust nýleg 

hjólför í sýnilegum slóðum en það er nokkuð sem ekki er gott að sjá á loftmyndum.  Þeir 

slóðar sem ekki voru farnir fá í flestum tilfellum merkinguna óvíst. Undantekning frá þessu 

eru slóðar við Norðurnám. Það sáust ekki nýleg merki um að bíl hefði verið ekið inn á þá 

og því hljóta slóðar sem ekki sáust að vera óvirkir líka því að ekki verður komist inn á þá 

nema frá virkum slóða. Reiðleiðir eru merktar með virknigildi. Gönguleiðir þyrftu að fá sér 

virknimerkingu en slóði eftir bíl sem er ekki virkur sem bílaslóði, getur verið virkur sem 

gönguleið. Þegar Hellismannaleið er lögð yfir kort þá fellur hún saman við slóða sem 

flokkaðir hafa verið sem utanvegaakstur. Gamall slóði hefur fengið nýtt hlutverk. Hjólför 

sem sjást en eru gróin, er hægt að merkja sem óvirk. Því miður reyndist gagnasöfnun fyrir 

umferð og virkni ekki fullnægjandi og því er niðurstöðum úr henni sleppt hér. 

Munurinn á utanvegaakstri sem sást í vettvangsferðum og á loftmyndum var 

nokkur. Hjáleiðir, t.d. meðfram Fjallabaksleið nyrðri eru greinilegar þegar ekið er eftir 

veginum en ekki eins greinilegar á loftmyndum. Þetta er sérstaklega áberandi milli syðri 

gatnamótanna við Hnausapoll suður undir Tjörvafell. Undirlag vegarins gæti spilað þarna 

inn í en þar liggur vegurinn um sanda svo einstaka dekkjaför í þurrum sandi hverfa, 

einungis sést óskýr jaðarmyndun á loftmyndunum. 

Dæmi fundust einnig um hið gagnstæða. För sem virtust vera hjólför á myndum 

voru ekki greinanleg sem hjólför þegar á staðinn var komið, þótt fjarlægðin milli sporanna 

gæfi tilefni til að halda það. Staðsetning sporanna var þannig að afar ólíklegt þótti að þau 

væru eftir bíl nema ef þau hefðu orðið til við vetrarakstur, því þau voru í norður hlíð 

Suðurnáms, sunnan Frostastaðavatns. Því var metið svo í vettvangsferð að förin væru litlar 

skriður. 

5.1.4 Vetrarakstur 

Sums staðar á hálendinu er nokkur vetrarumferð og ekki alltaf gott að segja hvort sjáanleg 

hjólför eru eftir gamlan utanvegaakstur eða för eftir vetrarakstur. Ef ekið hefur verið þar 



 

53 

 

sem snjóhula hefur verið of þunn til að verja ófrosna jörð sem skv. náttúruverndarlögum 

nr. 60/2013 m.s.br. er ólöglegt, geta farartæki ýmist rist niður í svörðinn eða þjappað 

jarðveginn. Það má ætla að hjólför sem hafa hvorki upphaf né endi og sjást í landinu langt 

frá vegum, slóðum og troðningum séu eftir vetrarakstur. Utanvegaslóðar í brekku hornrétt 

á veg, eru líkast til eftir bíla sem eru að prófa hvað þeir komist langt upp í skafl að vetri til. 

Því miður spóla menn stundum niður úr snjónum. Ekki er ólíklegt að spor eftir 

utanvegaakstur í hlíðum Norðurnáms séu tilkomin eftir vetrarakstur, því þau liggja nánast 

hornrétt á fjallveginn beint upp í fjallið.  

Við Landmannaleið í austanverðri Kringlu mátti greinilega sjá sumarið 2015 hvar 

hafði verið keyrt á snjó svo sporin sáust (mynd 19). Einnig sáust nýleg hjólför sem lágu frá 

vegi upp að skafli. Þau voru að sögn Valdimars Kristjánssonar landvarðar (munnlegar 

upplýsingar 22. júlí 2015) eftir erlendan ferðamann sem langaði að prófa að keyra á snjó. 

Ferðamaðurinn áttaði sig greinilega ekki á því að förin í snjónum voru gömul og hann 

skemmdi landið með því að keyra á því. 

  

Mynd 19 Fordæmi gefið. Hér eru gömul för á snjónum en ný för að skaflinum. 

Munur á hjólförum eftir vetrarakstur og sumarakstur er nokkur. Ef hjólför eftir vetrarakstur 

ná ekki niður úr snjónum, rista þau ekki í svörðinn eins og sumarförin. Í stað þess getur 
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jarðvegurinn í hjólförunum þjappast og valdið breytingu á samsetningu gróðurs miðað við 

landið í kring þar sem vatn safnast í þau (Buckley, 2004). Þegar hjólför virðast liggja ofan 

á jörðinni og ekki er hægt að sjá að jarðvegur hafi rótast upp úr hjólförum (mynd 20) eins 

og gerist gjarnan þegar keyrt er á mjúku undirlagi (Trip & Wiersma, 2015), eru töluvert 

miklar líkur á að förin séu eftir akstur á snjó seinnipart vetrar þegar snjóhula á 

hæðarkollum er orðin lítil.  

Gróðurinn virðist vera þéttari og meiri í hjólförunum en gæti um leið verið töluvert 

einsleitari. 

 

Mynd 20 För eftir vetrarakstur í nágrenni Friðlands að Fjallabaki. Teiknað hefur verið í 

nokkur hjólfaranna á myndinni til hægri.  

5.1.5 Hik-staðir 

Við ákveðnar aðstæður myndast hik-staðir. Þá er eitthvað í umhverfinu sem veldur því að 

fólk hægir á sér, jafnvel stoppar bílinn og fer út. Þó er ekki gert ráð fyrir að fólk stoppi þar, 

engin bílastæði eða útskot. Á og við rannsóknarsvæðið eru nokkrir hik-staðir og einnig 

nokkrir staðir sem hafa sérstakt aðdráttarafl (mynd 23).  

Við vöðin á Rauðufossakvísl og Helliskvísl verður til hik (mynd 21). Aðstæður eru 

þannig að þegar komið er vestan frá kemur ökumaður fram á lága hæðarbrún og beint fyrir 
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neðan til austurs er vaðið á Rauðufossakvíslinni til austur og aðeins til norðurs er annað 

vað yfir Rauðufossakvísl áður en farið er yfir Helliskvíslina. Það eru nánast gatnamót í 

vaðinu yfir Rauðufossakvísl.  Samkvæmt óformlegri vettvangsathugun í júlí 2015 stansa 

ferðamenn þar til að reyna að átta sig á aðstæðum áður en þeir ákveða hvort þeir leggi í að 

keyra yfir ána. Þeir sem koma að austan, frá Landmannalaugum, þurfa að keyra yfir á 

vaðinu á Rauðufossakvísl og upp lága brekku. Það þurfa ekki að safnast mjög margir bílar 

saman til að myndist hálfgerð óreiða.  Ekki hafa þó enn verið skráð slys á þessum stöðum 

(Samgöngustofa, 2016). 

 

Mynd 21 Samsett mynd við vöð kvíslanna. Sjá má bíl bíða utanvegar, annann í vaði á 

Rauðufossakvísl á leið í vað á Helliskvísl og sá þriðji nálgast óðfluga. 

Annar hik-staður er við landgræðslugirðingu við Tungnaá á móts við Vesturbjalla (mynd 

22) þegar komið er norðan frá Sigöldu. Norðan girðingar er upplýsingaskilti fyrir 

Friðlandið en ekkert bílastæði við það. Þarna fer að sjást suður fyrir Bjalla og austur fyrir 

Hnausa, það myndast opna í landslagið. Vegurinn liggur að Tungnaá þar sem finna má 

töluvert stórar flúðir í ánni. Einnig er þarna að finna hlaðin bátaskýli hvort á sínum bakka 

árinnar. Þarna snarbeygir vegurinn til suðurs. Hvorugu megin við girðinguna er að finna 

bílastæði en staðurinn kallar á að ferðamenn stoppi þar, hvers lenskir sem þeir eru.  

 Áberandi er þegar vegakerfi óbyggða er skoðað á loftmyndum, að sjá slóða liggja 

að einhverju náttúrufyrirbæri en vegurinn endar í blævæng eða hring, það er enginn 

afmarkaður endapunktur sem segir hérna á að stöðva og leggja bílnum og ganga ef fólk vill 

sjá meira.  
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Mynd 22 Dæmi um utanvegaakstur við hik-stað. Hvorki eru afmörkuð stæði við skilti eða 

milli hraunhóls og steins. 

Sums staðar liggja vegir þannig í landinu að útsýnisstaðir verða til og stundum eru það 

afleitir staðir út frá umferðarlegu sjónarmiði. Það á til dæmis við um Frostastaðahálsinn 

(mynd 23) sem er bæði útsýnis- og hik-staður. Vegurinn liggur í hárnálarbeygju utan í 

hálsinum og efst, þar sem hún er kröppust, opnast útsýni hvort sem komið er að norðan eða 

sunnan. Það er ekkert pláss fyrir bílastæði þar og eiginlega ekki veg heldur. Um annað 

vegstæði er vart að ræða nema með stórkostlegu raski á umhverfinu.  

Skorið hefur verið úr hlíðinni til að koma veginum fyrir. Hér hefði verið hægt að 

nota aðferð sem byggist á því að þegar vegur er gerður í hlíð, þá er torfið tekið ofan af, 

nagað úr hlíðinni fyrir veginum og torfið lagt aftur yfir. Þannig er hægt að minnka mjög 

hættu á rofi (Aitken, 1995). Þar sem hlíðin er úr föstu bergi skv. vettvangsathugun, er 

ólíklegt þar verði rof að ráði, a.m.k. ætti það ekki að gerast mjög hratt ólíkt því sem gerðist 

ef hlíðin væri úr jarðvegi. 
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Mynd 23 Hik-staðir og staðir með sérstakt aðdráttarafl.
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Skýrt afmörkuð gatnamót á svæði þar sem vegir eru á stundum nokkuð óljósir, geta gefið 

til kynna að um sé að ræða mikilvæg gatnamót. Gatnamótin af Fjallabaksleið nyrðri að 

Hófsvaði (mynd 24) og inn á línuveginn eru mjög skýrt afmörkuð með steinum, þarna er 

minnismerki um Guðmund Jónasson við veginn. Vegurinn áfram til austurs í átt að 

Hófsvaði skiptist í marga ógreinilega slóða eftir að komið er fram hjá gatnamótum að 

línuvegi.  

 

Mynd 24 Skýrt afmörkuð gatnamót af Fjallabaksleið nyrðri að Hófsvaði. Var verið að víkja 

eða snúa við, taka myndir? Vantar bílastæði?  

Ekki er hægt að greina sérstaklega hik-staði á loftmyndum en hægt er að greina staði þar 

sem ætla má að hik skapist. Oft tengjast þeir gatnamótum. Sums staðar eru gatnamótin skýr 

og greinileg á loftmyndum og ekkert sérstakt sem bendir til þess að þau skapi hik. En á 

einstaka stað má sjá að slóði virðist ekki tengjast við veg. Gatnamótin eru loðin og óskýr 

sem gæti vísað til þess að bílstjórar eru ekki vissir um hvert skal halda. Því má gera ráð 

fyrir að sumir hik-staðir séu tengdir rötun. Þegar lagt er af stað eftir einum slóða og ljóst 

verður að það átti að fara hinn slóðann er freistandi að keyra beint þangað í stað þess að 

fara til baka og til verður villuslóði. Sigurjón Rist (1958) benti á þetta þegar árið 1958, svo 

þetta er ekki nýtt vandamál. 
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 Umfang vega og slóða árið 2013 

5.2.1 Umfang utanvegaaksturs 

Umfang vega og slóða innan rannsóknarsvæðisins árið 2013, eru rúmlega 113 km. 

Fjallvegir reyndust vera 42% af heildar vegalengdinni, fjallaslóðar 26% og utanvegaslóðar 

32% (mynd 25). Athyglisvert er að innan við helmingur vega á rannsóknarsvæðinu eru 

fjallvegir miðað við þá skilgreiningu sem sett er fram í rannsókninni.  

 

Mynd 25 Umfang vega og slóða 2006/2013. 

Eftirtektarvert er að hjáleiðir og dekkjakrot eru allt að helmingur utanvegaslóða (mynd 26), 

en þessir tveir undirflokkar eru hrein viðbót við vegakerfið frá árinu 1979 til 2013 og eiga 

upphaf sitt í akstri utan vega á ósnortnu landi. Þeir mælast um 16 km. 

  

Mynd 26 Hlutfall utanvegaslóða eftir undirflokkum. 

Sá hluti utanvegaslóða sem flokkast sem hjáleiðir og dekkjakrot, virðist aðallega fylgja 

fjallvegum en síður fjallaslóðum (mynd 27). Niðurstöður sýna að það er meiri 

utanvegaakstur við Fjallabaksleið nyrðri en Landmannaleið (mynd 27). Það skýrist ekki 

með því að meiri umferð sé um Fjallabaksleið nyrðri því samkvæmt Rögnvaldi Ólafssyni 
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og Gyðu Þórhallsdóttur (2016) er umferð um Fjallabaksleið nyrðri og Landmannaleið 

nokkuð svipuð þó ívið fleiri fari um Fjallabaksleið. Líklegra er að flokkun vega 

Vegagerðarinnar (2016b) spili stærra hluverk þar sem Fjallabaksleið er skráð sem 

greiðfærari vegur og fær fleiri bílum en einungis fjórhjóladrifnum jeppum.  
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Mynd 27 Utanvegaslóðar, undirflokkar 2013.  
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5.2.2 Náttúrufarslegar aðstæður 

Jarðfræði og gróðurfar ráða töluvert miklu um hvað má sjá á loftmyndum og í landinu m.a. 

hversu sýnilegur utanvegaakstur er. Hann sést illa í gróðurlausum hraunum austast á 

rannsóknarsvæðinu  en betur vestan til þar sem land er grónara. Augljóst er þegar 

loftmyndirnar eru skoðaðar að bílstjórar forðast að keyra inn í hraunin en á þeim má sjá 

slóða hlykkjast meðfram hraunbrúnum.  

Niðurstöður sýna að utanvegaslóðar sjást vel þar sem gróðurþekja er yfir 75% (tafla 

2, mynd 28) en yfir 60% utanvegaslóða er að finna á vel grónu eða algrónu landi.  

Meirihluti fjallvega og fjallaslóða liggur hins vegar um ógróið land (Náttúrufræðistofnun, 

2014). 

Tafla 2 Vegflokkar innan flokks gróðurþekju. 

 Fjallvegir  Fjallaslóðar  Utanvegaslóðar  
Allir 

vegir  

gróðurþekja (km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%) 

<10% 26,60 55,05 18,57 63,48 9,01 24,86 54,18 47,60 

25% 2,99 6,18 2,30 7,86 2,90 8,00 8,19 7,19 

50% 2,28 4,72 1,09 3,71 2,66 7,35 6,03 5,30 

75% 10,11 20,92 5,69 19,43 14,85 40,97 30,64 26,92 

>90% 6,34 13,13 1,62 5,52 6,82 18,82 14,78 12,99 

samtals 48,32 100 29,26 100 36,24 100 113,82 100,00 
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Mynd 28 Samband utanvegaslóða og gróðurþekju. 
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5.2.3 Landhalli 

Til að meta áhrif halla lands á utanvegaaksturs var hlutfall veggerða í hverjum yfirflokki 

reiknaður eftir halla. Niðurstöður sýna að meiri hluti allra flokka er á sléttlendi (<2°) og að 

lítill munur er á milli flokka. Reiknaður var meðalhalli hverrar veggerðar og leiddi hann 

lítinn mun í ljós. Halli lands hefur þannig ekki áhrif á umfang utanvegaaksturs (tafla 3).  

Tafla 3 Landhalli og hallagildi. 

Landhalli í  

gráðum ° 
fjallvegir fjallaslóðar utanvegaslóðar 

 
 

 % % %   

< 2 67 50 61   

2-5 21 28 19   

5-9 8 15 15   

≥10 4 7 5   

samtals   100          100  100 

 

Landhalli í  

gráðum ° fjallvegir fjallaslóðar utanvegaslóðar  

 (°) (°) (°)  

Meðal gildi 2,90 4,01 3,39  

 

5.2.4 Hæð lands 

Til að meta áhrif hæðar yfir sjávarmáli á umfang mismunandi veggerða var 

rannsóknarsvæðinu skipt eftir 20m hæðarbili. Svæðið liggur frá ≤ 520m upp í ≥760 m.y.s. 

Niðurstöður sýna að hlutfallslega liggja flestar veggerðir í 560-620 m.y.s. (tafla 4, mynd 29 

og mynd 30). Yfir 84% fjallvega liggja á því bili, 70% fjallaslóða og tæplega 80% 

utanvegaslóða.  

Fjallvegir og utanvegaslóðar virðast fylgjast að en fjallaslóðar liggja aðeins lægra í 

landinu (tafla 4). Hæð yfir sjávarmáli hefur þannig ekki afgerandi áhrif á umfang og eðli 

utanvegaaksturs.  
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Tafla 4 Skipting vegakerfis eftir sjávarmáli. 

hæðarbil Fjallvegir  Fjallaslóðar  Utanvegaslóðar 

m.y.s. km % km % km % 

540-559 0 1 2 6 1 3 

560-579 9 19 13 46 5 16 

580-599 28 57 4 14 17 51 

600-619 4 8 3 11 4 12 

620-639 3 6 1 4 2 6 

640-659 2 4 2 7 2 6 

660-679 1 2 2 6 0 0 

680-699 1 2 1 3 1 2 

≥700 0 1 1 3 1 4 

samtals 48 100 28 100 34 100 

 

 

 

Mynd 29 Hlutfall vegflokka eftir hæð yfir sjávarmáli. 
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Mynd 30 Samband hæðar (m.y.s.) og mismunandi veggerða í landslagi. 
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5.2.5 Eru öll för utan slóða og vega utanvegaakstur? 

Á rannsóknarsvæðinu er stór náttstaður fjallmanna, Langasáta við Landmannahelli, en þar 

er fjallsafnið geymt í tvær nætur samkvæmt upplýsingum frá Olgeiri Engilbertssyni 

(munnlegar upplýsingar 28. nóvember 2015). Óhjákvæmlegt er að þar sem geymdur er stór 

fjárhópur sjáist merki um hann og þá vinnu sem fylgir utanum haldi hans. Á loftmyndum 

frá árinu 2013 sést móta fyrir bæði girðingu og slóða við Löngusátu. Eingöngu girðingin 

sést á myndinni fá 1979.  

 Olgeir greindi frá slóðum sem alla jafna eru ekki opnir en vegna ákveðinnar 

starfsemi þurfa þeir að vera til staðar. Annars vegar er um að ræða slóða í Hrafntinnusker 

en þar þarf að tæma rotþró öðru hvoru. Slóði eftir bíla eða dráttarvél sést við skálann í 

Hrafntinnuskeri á 2013 loftmyndunum. Hins vegar er jarðskjálftamælir við Frostastaðavatn 

og liggur slóði að honum en ekki er vitað um nákvæma staðsetningu hans. Í vettvangsferð 

sást slóði sem líklega er að þessum mæli. Slóðinn sést ekki á loftmynd og er þar að auki 

utan rannsóknarsvæðis. 

Landgræðslugirðing er í norðanverðu Friðlandinu. Augljóst er á loftmyndum frá 

2013 að girðingastæðið hefur verið sléttað með jarðýtu eða álíka vinnutæki.  

Ekki er nokkur leið að greina á loftmyndum hvort slóði með sjáanlegum hjólförum er 

utanvegaakstur eða hvort förin eru eftir einhvern sem var í fullum lögmætum rétti 

samkvæmt undanþágu á lögum um akstur utan vega.  

 Breytingar á umfangi vega og slóða á 

árunum 1958-2013 

Niðurstöður sýna að vegakerfi rannsóknarsvæðisins hefur breyst mikið síðastliðna hálfa 

öld. Frá árinu 1958 til ársins 2013 hefur umfang vegakerfisins aukist um 75 km eða 197%, 

sem gerir um 1,4 km á ári á þessum 55 árum sem liðin eru síðan elstu myndirnar voru 

teknar. Vegakerfið mælist 38 km á loftmyndum frá árinu 1958 en rúmlega 113 km árið 

2013. Utanvegaslóðar mældust rúmlega 36 km árið 2013 sem er gífurleg aukning frá árinu 

1958 þegar utanvegaslóðar mældust innan við einn kílómetri.  

Lesa má út úr gögnunum að fjallvegirnir, þ.e.a.s. hið opinbera vegakerfi var komið í 

fastar skorður þegar árið 1979 (tafla 5 og mynd 31). Það gefur til kynna að vöxtur 

vegakerfisins eftir það, sé ekki eftir opinberum leiðum. 
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Tafla 5 Breytingar á umfangi veggerða á rannsóknarsvæðinu frá 1958-2013. 

 1958 1979 breyting 

1958-

1979 

2006/2013 breyting 

1979-

2013 

breyting 

1958-

2013 

 (km) (km) (%) (km) (%) (%) 

fjallvegir 32,26 46,86 43,9 48,32 3,12 49,79 

fjallaslóðar 5,27 37,11 603,7 29,26 -21,16 454,81 

utanvegaslóðar 0,82 9,27 1025,8 36,20 290,72 4298,54 

heild 38,35 93,23 143,07 113,77 22,04 196,64 

 

 

Mynd 31 Breyting á umfangi vega og slóða frá 1958-2013. 

Innan flokks fjallaslóða eru mjög langir leggir sem urðu til vegna ákveðinna verkefna. Þar 

má nefna slóða að vötnunum til að gera þau að veiðivötnum Þetta eru ekki uppbyggðir 

vegir, óvíst er hvort þeir hafa verið ruddir í upphafi. Líklegast er að þeir hafi myndast við 

endurtekinn akstur að vötnunum en með vitund og vilja sveitarfélagsins því það hefur verið 

með í ráðum frá því fyrst var farið að reyna að rækta fisk í vötnunum árið 1960 (Olgeir 

Engilbertsson, 2009). Einnig má nefna línuveginn sem er rúmlega 5 km að lengd, slóða að 

Eskihlíðarvatni um 6,5 km auk vegarins frá Ljótapolli að Svartakróki sem er tæpir 4 km að 

lengd. Bara þessar þrjár leiðir eru tæp 14% af heildar vegalengd rannsóknarsvæðisins. 

Eskihlíðarvatnsslóðinn er í raun lengri en aðeins sést hluti hans á loftmyndum, hinn hlutinn 

hverfur í sandinn, sem bendir til þess að hann sé ekki mikið ekinn.. Niðustöður sýna að frá 

árinu 1979 til ársins 2013 hefur mesta aukning slóða verið í kringum veiðivötnin, s.s. 

Eskihlíðarvatn. Þessir slóðar flokkast flestir sem fjallaslóðar hér því fæstir þeirra eru á 
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aðalskipulagsuppdrætti sveitarfélagsins (Rangárþing ytra, 2010a), en þeir hafa tilgang og 

eru í notkun. 

Á milli Hnausa og Tungnaár, þar sem farið er af Fjallabaksleið nyrðri austur að 

Hófsvaði, eru margir slóðar í sandinum milli hraunhóla og er oft illsjáanlegt á vettvangi 

hvar á að keyra (mynd 16, bls. 48). Þessir slóðar eru illgreinanlegir á loftmyndum. Á 

loftmyndum frá árinu 2008 má sjá lítinn kofa við ána, stærðin gæti bent til þess að um sé 

að ræða vatnamælingakofa. Kofinn hafði verið fjarlægður þegar myndirnar voru teknar 

árið 2013. Þessir slóðar voru flokkaðir sem utanvegaslóðar, undirflokkur troðningar því 

hvorki eru þeir á aðalskipulagi né á gömlum kortum. Hluti vegar eða slóða sem sést á 

loftmyndum frá árinu 1979 og liggur frá Hófsvaði suður með vestanverðri Tungnaá, sást 

ennþá á loftmyndum árið 1996. Hann sést hins vegar hvorki á loftmyndum frá  2008 né 

2013. 

Það er augljóst að utanvegaakstur hefur aukist gífurlega á rannsóknarsvæðinu frá 

árinu 1958 -2013, þó hægt hafi á heildar aukningu vegakerfisins frá árinu 1979 (mynd 32 

bls. 70). Einn hluti skýringar liggur að öllum líkindum í fjölgun bíla en fram að árinu 1958 

voru bílar fáir og umferð um hálendið takmörkuð. Önnur skýring á aukningu 

utanvegaslóða frá árinu 1979 til 2013, er breyting á ytra umhverfi slóðanna því að flokkun 

veganna breytist milli ára vegna breyttrar landnotkunar. Einn hluti rannsóknarsvæðisins 

sker sig sérstaklega úr hvað breytingar á vegakerfinu varðar, það er svæðið við Rauðfoss.  

Árið 1979 mældust tæplega 7 km af fjallaslóðum við Rauðfoss, allir slóðarnir voru 

flokkaðir í undirflokkinn troðningur. Sumir þessara slóða sáust á loftmyndunum frá 

2006/2013 og voru þeir dregnir upp og flokkaðir sem utanvegaslóðar vegna þess að 

Umhverfisstofnun hefur lokað þessu svæði fyrir akandi umferð skv. upplýsingum frá Jóni 

Björnssyni 14. apríl 2016. Einnig voru dregnir upp nýir slóðar sem orðið hafa til á svæðinu 

þrátt fyrir sérstaka friðun þess og almennt bann við utanvegaakstri. Vettvangsathuganir 

leiddu auk þess í ljós að sumir þeirra höfðu nýlega verið eknir. Utanvegaslóðar á þessu 

svæði mældust vera um 13 km árið 2013. Rúmlega 8 km af slóðum voru flokkaðir sem 

troðningur og gamall slóði en tæplega 5 km voru hjáleið og dekkjakrot.   

Í fæstum tilfellum er um sömu merki um utanvegaakstur (hjáleiðir og dekkjakrot) 

að ræða árin 1979 og 2013. Ekki er um að ræða að hjáleiðir frá árinu 1979 séu orðnar að 

jaðri vegarins árið 2013. 
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Mynd 32 Vegakerfi 1958-2013 skipt eftir yfirflokkum. 

Niðurstöður sýna að hlutfall veggerða hefur breyst á því tímabili sem rannsóknin nær til 

(mynd 33). Árið 1958 voru fjallvegir aðal veggerðin, árið 1979 voru fjallvegir ennþá 

meirihluti veggerðar. Á árunum 2006/2013 hefur dregið verulega saman með flokkum svo 

utanvegaslóðar eru orðnir þriðjungur veggerðar á rannsóknarsvæðinu.  

    

Mynd 33 Breyting á hlutfalli vegflokka 1958-2013. 

Rannsakað var hvort svæði sem fer undir vegi og slóða hefði stækkað frá árinu 1958 til 

ársins 2006/2013 (tafla 6). Vegirnir hafa ekki eingöngu lengst, þeir hafa líka breikkað, ekki 

síst vegna jaðarmyndunar sem að öllum líkindum má rekja til aukinnar umferðar. Vegirnir 

voru 3-4 m breiðir árið 1958 og 4-5 m árið 1979. Árið 2013 eru þeir orðnir 6-7 m breiðir 
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og enn breiðari þar sem jaðarmyndun er mikil. Sjá má allt að 11 m breiðan veg á 

loftmyndum frá 2013 þar sem leiðin liggur yfir hraun norðan Hnausa. Breidd veganna var 

mæld af loftmyndum.  

Tafla 6 Flatarmál vegakerfis 1958-2013 og hlutfallsleg aukning þess. 

 1958 1979 2006/2013 

breyting 

1958-

1979 

breyting 

1979-

2013 

breyting 

1958-

2013 

 (km²) (km²) (km²) (%) (%) (%) 

fjallvegir 0,11 0,21 0,31 87 49 178 

vegakerfi 

heild 0,13 0,37 0,61 178 63 353 

 

Þegar vegakerfi áranna 1958-2013 er skipt eftir yfirflokkum á korti (mynd 34 og mynd 35), 

er eftirtektarvert hvað lega fjallveganna Landmannaleiðar og Fjallabaksleiðar nyrðri, hefur 

breyst lítið á þessari hálfu öld. Minni samsvörun er milli annara veggerða.  
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Mynd 34 Allar veggerðir 1958, 1979, 2006 og 2013 vestur hluti rannsóknarsvæðis. 
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Mynd 35 Allar veggerðir 1958, 1979 og 2013 austur hluti rannsóknarsvæðis.  
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Mesta breyting á legu Fjallabaksleiðar nyrðri er í kringum gatnamót Landmannaleiðar og 

Fjallabaksleiðar nyrðri (mynd 36). Þar hefur orðið breyting milli áranna 1958 og 1979 og 

aftur áranna 1979 og 2013. Leiðin sem kemur að norðan hefur legið vestar en liggur nú í 

rótum Tjörvafells. Vegurinn við Tjörvafell hefur líklega verið færður, bæði vegna 

úrrennslis og til að losna við bratta brekku. Á loftmyndum frá árinu 2013 má greina 

verulegt úrrennsli úr eldra vegstæði. Við veginn sem liggur nær Norðurnámi má greina 

marga slóða (mynd 36), bæði slóða sem áður voru veiðivegir en eru nú lokaðir og för eftir 

bíla sem hafa keyrt upp í hlíðar fjallsins. 

 

Mynd 36 Vegur við gatnamót Landmannaleiðar og Fjallabaksleiðar nyrðri hefur færst frá 

vestri til austurs. 

Vegurinn sem liggur meðfram Frostastaðavatni að norðaustanverðu lá nær vatninu árið 

1958 en hann gerir á seinni myndum. Höfundur gerði ráð fyrir að vegurinn hefði legið þar 

af því að hraunið væri ekki eins erfitt yfirferðar nær vatninu. Samkvæmt Olgeiri 

Engilbertssyni (2009) var vegurinn færður af því að á vorin stóð vatn svo hátt í 

Frostastaðavatni að vegurinn fór á kaf.   

Við Fjallabaksleið nyrðri við Tjörvafell er mikil jaðarmyndun við veginn. Á 

loftmyndum má sjá að myndast hefur annar slóði við hlið vegarins. Þar sem vegur liggur 
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um einsleita sanda getur verið erfitt að greina sundur veg og hjáleið. Þá er eins og bakkar 

vegarins séu ekki í fókus, línurnar eru óskýrar. Miðað við breidd vegarins er augljóst að 

um hjáleið er að ræða. Dæmi um jaðarmyndun þar sem skilin milli vegar og hjáleiðar eru 

mjög óskýr má sjá á mynd 37. 

 

Mynd 37 Landmannaleið, 2010. Jaðarmyndun gerir afmörkun vegarins mjög óskýra. 

Við Hnausapoll hafa orðið breytingar á vegakerfinu í gegnum árin og má það líklega þakka 

friðun svæðisins. Á eldri myndum eru margir slóðar upp að vatninu og bílastæði ógreinileg 

en á yngri myndunum eru bílastæðin skýrt afmörkuð og óþarfa slóðum hefur verið lokað. 

Árið 1958 (mynd 38, a) er ekki hægt að greina nein för eftir bíla við Hnausapoll. Það er 

heldur betur breytt árið 1979 (mynd 38, b) þar sem greina má net af slóðum frá 

Fjallabaksleið nyrðri að gígbarminum.  Árið 1996 (mynd 38, c) er búið að loka mörgum 

slóðum og beina umferðinni á eina aðalbraut. Vegirnir eru að mestu leyti komnir í sama 

horf og þeir eru í dag (mynd 38, d), þar sem einnig má sjá afmörkuð bílastæði. Það mótar 

fyrir gömlum slóðum þótt þeir hafi ekki verið nýlega eknir þegar myndirnar voru teknar 

árið 2013.  



76 

 

 

Mynd 38 Dæmi um breytingar á vegum og slóðum við Hnausapoll frá 1958-2013. 

 Fjarkönnun og utanvegaakstur 

5.4.1 Greining og túlkun loftmynda 

Nýting loftmynda við mat á utanvegaakstri skilar nákvæmum, mælanlegum gögnum á 

tiltölulega einfaldan hátt sem eru grunnur fyrir áframhaldandi vöktun svæðis. Greining 
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loftmynda studd vettvangsferðum til að sannprófa greininguna sýnir fljótt hvaða svæði þarf 

að vakta sérstaklega m.t.t. utanvegaaksturs. Fyrir stærri svæði er betra að nota 

fjarkönnunargögn sem bjóða upp á meiri sjálfvirkni í vinnslu s.s. myndir sem teknar eru á 

stafrænan hátt og eru á breiðara rófi en hefðbundnar filmu loftmyndir, hvort sem þær eru 

teknar úr gervitunglum eða flugvélum.  

Við greiningu slóða á loftmyndum er hins vegar auðveldlega hægt að sjá legu 

slóðans og hversu breiður hann er. Ef slóði sést á loftmynd, þá sést hann líka á jörðu niðri 

og þá er líklegt að hann sé í notkun.  

Niðurstöður sýna að það er yfirleitt mjög auðvelt að greina vegi á loftmyndum á 

rannsóknarsvæðinu, nema þegar undirlagið er þannig að vegurinn hverfur sjónum t.d. á 

hraunklöppum en þar sem vegir eru í eðli sínu línur sem tengjast, má oftast sjá bút og bút 

úr vegi sem staðfestir að slóði eftir bíl sé fyrir hendi. Ýmsir þættir gera  greiningu á vegum 

erfiða eins og t.d. ljósar áreyrar. Hins vegar að þótt auðvelt sé að greina vegi á 

loftmyndum, er mikilvægt að niðurstöður slíkrar greiningar styðjist við aðrar heimildir eins 

og við flokkun vega sem eru utan umsjár Vegagerðarinnar. Til að meta uppruna slóða er 

enn fremur mikilvægt að styðjast við fleiri gögn s.s. við viðtöl við staðkunnuga, gömul kort 

og ritaðar heimildir s.s. bækur ferðafélaganna sem innihalda oft nokkuð nákvæma lýsingu 

á svæðinu sem þær fjalla um o.fl.  

 Uppruni vega og slóða 

5.5.1 Uppruni einstakra slóða 

Vegir að Fjallabaki virðast vera upprunnir úr tilraunum manna við að finna akfæra vegi að 

Fjallabaki. Helstu leiðir hafa verið teknar inn í aðalskipulagsáætlanir því þær mynda 

samgöngukerfi svæðisins, þar má nefna Landmannaleið og Fjallabaksleið nyrðri. Margir 

veganna á rannsóknarsvæðinu hafa orðið til vegna einstakra verkefna og eru þeir flokkaðir 

sem fjallvegir ef þeir eru orðnir hluti af opinberu vegakerfi svæðisins, annars sem 

fjallaslóðar. Sennilega er varla um eiginlega vegagerð að ræða, heldur er fundin fær leið í 

hvert sinn sem nýtt verkefni hefur staðið fyrir dyrum. Það er tæplega hægt að segja að 

þarna hafi verið um utanvegaakstur að ræða, þar sem lagaumhverfið varðandi skipulag var 

ekki til staðar þegar vegirnir urðu til. Eiginlegt skipulag af svæðinu varð ekki til fyrr en 

með svæðisskipulagi miðhálendisins árið 1999 (Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 

1999) en tekið var fram í auglýsingu um friðlýsingu Fjallabaks (Stjórnartíðindi B deild, 
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1979) að akstur utan vega og merktra slóða væri óheimill og heimild sveitarstjórnar til 

mannvirkjagerðar og efnisflutninga, væri háð lögum um skipulag og náttúruvernd. 

Vegurinn í Hrafntinnusker og línuvegur vegna Sigöldulínu 4 (Sigrún Pálsdóttir, 

2005) eru dæmi um vegi sem orðið hafa til vegna ákveðinna verkefna. Samkvæmt Lofti 

Guðmundssyni (1975) er hluti leiðarinnar í Hrafntinnusker tilkominn vegna 

hrafntinnunáms en þangað var  náð í hrafntinnu sem fór utan á Þjóðleikhúsið og kom 

vegamálastjóri að vinnu við hann. Einnig má nefna að leiðir að vötnum má yfirleitt tengja 

tilraunum með að gera vötnin að veiðivötnum (Olgeir Engilbertsson, 2009). 

Merkilegt er að sjá hvað lega slóðanna sem urðu til við akstur fyrstu 

hálendisbílstjóranna hefur lítið breyst. Þetta á ekki eingöngu við um vegi á 

rannsóknarsvæðinu því Einar Magnússon (1975) og Ingimar Ingimarsson (1975) benda á 

að leiðir sem fyrstu menn keyrðu inn í Landmannalaugar um Dómadal árið 1948 annars 

vegar og hins vegar í Jökulheima árið 1950 hafi enn verið í notkun þegar bók Lofts 

Guðmundssonar kom út árið 1975. Einnig má benda á athugasemdir Sigurjóns Rist (1958) 

um legu Kjalvegar. Þar sem lega vega hefur breyst er það vegna sömu náttúrulegar ástæðna 

og valda utanvegaakstri enn þann dag í dag. Það eru einhverjar breytingar í náttúrunni eða 

hindranir sem gera að verkum að leiðin sem farin var er ekki fær lengur s.s. úrrennsli úr 

vegstæði, há vatnsstaða að vori o.s. frv. En það var einmitt vegna ágangs Jökulgilskvíslar 

sem Landmannalaugavegur var færður úr farvegi hennar upp í brekkur Suðurnáms en það 

mun hafa verið í ágúst 1970 samkvæmt Árna S. Erlingssyni (munnlegar upplýsingar 3. 

mars 2016). 

5.5.2 Vegir á Atlaskortum og DMA kortum 

Niðurstöður loftmyndatúlkunar voru bornar saman við vegakerfið eins og það er sett fram 

á landakortum frá svipuðum tíma og loftmyndirnar voru teknar. Þó að loftmyndir varðveiti 

augnablikið þegar þær eru teknar, vantar ýmsar upplýsingar sem aðeins verða fengnar af 

kortum frá svipuðum tíma og þær voru teknar. Þar má nefna hvaða vegir voru aðalleiðir og 

hverjir voru slóðar. Einnig má sjá breytingar á vegakerfinu. Ein þessara leiða er leiðin í 

Hrafntinnusker. Á Atlaskortum frá 1962, 1972 og 1978 liggur leið frá gatnamótunum við 

Helliskvísl / Rauðufossakvísl fyrir vestan Sátubarn áleiðis í Hrafntinnusker. Á kortum frá 

1972 og 1978 er komin ný leið í Hrafntinnusker austan við Sátubarn. Ástæða þess að 

slóðinn hefur verið færður er líklega að nýja vegstæðið er þurrara. Einungis spor og spor 
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sést ennþá af fyrrnefndu leiðinni því Rauðufossakvíslin hefur líklega máð hana út. 

Á hinn bóginn mátti líka sjá að þótt kortin séu mikilvæg heimild eru einstaka vegir og 

slóðar á þeim sem koma ekki heim og saman við loftmyndirnar frá sama tíma. Á 

rannsóknarsvæðinu má helst nefna veg sem sýndur er á Atlaskortum frá 1975 og 1984 og 

DMA korti frá 1989 frá Ljótapolli niður í Blautaver, austan við vatnið. Ekki er hægt að sjá 

á loftmyndum að þarna hafi nokkurn tímann verið keyrt og út frá landslaginu er ólíklegt að 

bílar hafi farið þarna um. Brekkan austur frá Ljótapolli er snarbrött og landið sem tekur við 

þegar niður er komið forblautt, skv. loftmyndum lægi vegurinn nánast ofan í Tungnaá. Þess 

ber að geta að á Atlaskorti nr. 67 frá 1944 er Blautaver ekki sýnt en vatnið hlýtur samt að 

hafa verið til því að það er fullskapað á loftmynd frá 1958.
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6 Eðli og umfang vega á hálendinu 

 Er utanvegaakstur að aukast á hálendinu? 

Niðurstöður sýna að umfang vega og slóða í Friðlandi að Fjallabaki hefur aukist um 178% 

frá árinu 1958 til 2013. Eftirtektarvert er að aukningin heldur áfram eftir að Friðlandið er 

stofnað árið 1979. Líklegt má telja að þróunin sé svipuð annars staðar á hálendinu þar sem 

aðgengi er svipað og í Friðlandi að Fjallabaki. Niðurstöður sýna enn fremur að eðli 

nýmyndunar slóða sé utanvegaakstur en stór hluti vega og slóða á rannsóknarsvæðinu á 

upphaf sitt í akstri utan vega.  

Utanvegaakstur virðist alltaf eiga upphaf sitt í löglegum vegum og slóðum, nema 

um vetrarakstur sé að ræða en lítil merki fundust um hann innan rannsóknarsvæðisins. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta þannig vísbendingar fyrri rannsókna hér á landi 

(þ.e. Árni Bragason o.fl. 2005, Hálendisvegahópur Landverndar 2007, 

Umhverfisráðuneytið 2010), um aukningu utanvegaaksturs síðastliðna áratugi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru einnig samhljóma niðurstöðum Priskin (2003a) á aukningu 

utanvegaaksturs á strandlengju við Perth í Ástralíu frá árinu 1965 til ársins 1998 sem sýnir 

samskonar tilhneigingu á nýmyndun slóða. Slóðarnir eiga sér eitt upphaf en þegar lengra 

dregur dreifast þeir, verða blævængslaga og óljósari. Þótt tekið hafi verið fyrir þessa þróun 

á nokkrum stöðum í Friðlandinu með því að afmarka vegi og bílastæði með steinaröðum 

má sjá þetta mynstur á loftmyndum frá öðrum stöðum á hálendinu. Frá árinu 1958 hefur 

stöðum þar sem ekið inn á Friðlandið hefur fjölgað um helming, eða úr þremur í sex ef 

Hófsvað á Tungnaá við Vatnaöldur er tekið með. Sama þróun átti sér stað í Ástralíu þó að 

staðirnir sem ekið er frá inn á ströndina séu töluvert fleiri (Priskin, 2003a). Líklega er 

aðgengið að áströlsku ströndinni auðvelt en landslag setur nokkrar skorður við frekari 

fjölgun aðkomuleiða að Friðlandi að Fjallabaki, stórar ár, úfin hraun og brött fjöll. 

Samsvörun milli íslensku og áströlsku rannsóknarinnar gefur til kynna að sömu lögmál 

gilda um utanvegaakstur hvort heldur landsvæði eru lítil eða stór. 

Þótt vegakerfið á rannsóknarsvæðinu hafi vaxið að umfangi frá árinu 1958 til ársins 

2013 gefa niðurstöður til kynna að hægt hafi á nýmyndun fjallaslóða allra síðustu ár. Engir 

vegir eða slóðar sem falla undir skilgreiningu fjallvega og fjallaslóða hafa bæst við eftir 

árið 1996. Mögulegt er að tilkoma svæðisskipulags miðhálendisins sem tók gildi árið 1999 

(Umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun, 1999) eigi einhvern þátt í því að ekki hafi 
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orðið til nýir fjallaslóðar á svæðinu. Samkvæmt aðalskipulagi (Rangárþing ytra, 2010a) er 

ekki gert ráð fyrir nýjum vegum á svæðinu og ekki hafa verið neinar framkvæmdir verið á 

svæðinu á þessum tíma sem kalla á vegagerð utan slóða á skálasvæði Landmannahellis 

(Rangárþing ytra, 2010b; 2015c). Enn fremur er líklegt er að almenn vitundarvakningar um 

náttúruvernd hafi dregið úr nýmyndun slóða auk þess sem að landið er Friðland og vaktað 

sem slíkt. Þess vegna verður að teljast líklegt að ef farið verður í vegagerð á svæðinu, fari 

hún í formlegt skipulagsferli. Sú vegagerð yrði væntanlega umdeild og óvíst að hún 

samrýmdist Landsskipulagsstefnu þar sem mælst er til að möskvar vegakerfisins á 

miðhálendinu verði ekki minnkaðir (Skipulagsstofnun, 2016a). Ein ástæða þess hvernig 

vegakerfi hálendisins hefur þróast er einfaldlega skortur á skipulagi. Kannski má segja að 

stefnumörkun og stjórnun vegakerfis hálendisins hafi ekki enn náð í skottið á vexti þess. 

Engar vísbendingar eru um að utanvegaslóðar séu að dragast saman, heldur þvert á 

móti. Niðurstöður sýna að heildarlengd þeirra árið 2013 er rúmlega 36 km og lætur nærri 

að helmingur þeirra séu óþarfa dekkjakrot og hjáleiðir. Hjáleiðir, sumar nokkuð langar sem 

liggja þvert á fjallvegina og virðast ekki stefna að neinu sérstöku, hvorki útsýni né 

áhugaverðum stað eru hluti af stækkun svæðis sem fer undir vegi. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er utanvegaakstur enn að aukast, þó 

dregið hafi myndun fjallaslóða. 

 Hvað veldur utanvegaakstri? 

Þegar þróun utanvegaaksturs er skoðuð er mikilvægt að líta til tíðarandans þegar fyrstu 

slóðarnir urðu til og taka tillit til þeirra laga og reglna sem í gildi voru á hverjum tíma. Eins 

og lesa má í frásögnum í bók Lofts Guðmundssonar (1975) þótti fyrstu fjallamönnum sem 

óku upp á hálendið þeir ekki vera að skemma náttúruna með því að búa til slóða, heldur 

voru þeir að opna hana almenningi og nýta hana.  

Niðurstöður loftmyndatúlkunar sýna að innan rannsóknarsvæðisins er 

utanvegaakstur mun meiri á grónum svæðum og því þéttari sem gróðurþekjan er því meiri 

er utanvegaaksturinn. Ein ástæða þess að utanvegaakstur sést betur í grónu landi en ógrónu 

gæti verið að það sé einfaldlega meira af honum þar, þar sem ferðamenn sæki meira í gróin 

svæði, staldra frekar við þar en á ógrónum svæðum. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Snyder o.fl. (2008) sem sýna að gróðurfar skiptir notendur miklu máli þegar þeir velja sér 

afþreyingaslóða. 
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Síbreytilegar aðstæður í náttúru Íslands, sem gera vegi, sem áður voru aðal leiðir, 

ófæra, geta verið enn ein ástæða þess að vegakerfið hefur haldið áfram að þróast utan laga 

og reglna á miðhálendi Íslands þrátt fyrir bann við akstri utan vega. Þar sem ekki hafa 

orðið miklar breytingar í náttúrunni á rannsóknarsvæðinu á rannsóknartímanum þá skýrir 

það ekki aukningu á utanvegaakstri þar. Nærtækara er að horfa til fjölgunar ferðafólks á 

landinu (Ferðamálastofa, 2015). Fjölgun ferðamanna skýrir hins vegar ekki heldur 

aukningu á vegum og slóðum á rannsóknarsvæðinu, því að mesta viðbót lengdarkílómetra 

við vegi og slóða varð áður en fjölgun ferðamanna hófst að ráði eða fyrir árið 1996. 

Afleiðing aukins fjölda ferðamanna virðist helst vera að vegirnir sem fyrir eru breikka og 

svæði sem fer undir vegi stækkar þ.e.a.s. álagið á vegakerfið sem fyrir er hefur aukist mjög 

mikið. Aksturslag hlýtur að spila hér inn í eins og Buckley (2004) bendir á, svo sem að 

fólk á minni bílum víki ekki úr vegi, treysti sér ekki upp á vegaxlirnar, svo sá sem kemur á 

móti verður að fara alveg út fyrir veginn til að mæta viðkomandi. Þegar ekið er í kanti 

veganna og út fyrir þá myndast nýtt spor sem breikkar svæðið sem fer undir veg, jafnvel 

um nokkra metra.   

 Samkvæmt niðurstöð rannsóknarinnar er það helst tvennt sem veldur 

utanvegaakstri. Náttúrulegar aðstæður, vegurinn er ófær vegna breytinga í náttúrunniog 

mannlegar aðstæður, umferð það þétt og mikil að bílar verða að víkja útfyrir veg þegar þeir 

mætast. 

Í einhverjum tilfellum gæti verið um ásetning að ræða. 

 

 Hvernig má lágmarka utanvegaakstur?  

Lagaramminn til að taka á utanvegaakstri er til staðar þótt skerpa þurfi á skilgreiningum 

(Lög nr. 60/2013 m.s.br.). Sú mikla og stöðuga aukning utanvegaaksturs sem átt hefur sér 

stað í Friðlandi að Fjallabaki undirstrikar nauðsyn þess að auka eftirfylgni og eftirlit með 

utanvegaakstri á hálendinu. 

Niðurstöður sýna að stór hluti utanvegaaksturs á rannsóknarsvæðinu eru hjáleiðir 

meðfram fjallvegum, því er líklegt að stærsta einstaka aðgerðin til að draga úr 

utanvegaakstri sé að laga opinberu vegina svo þeir verði greiðfærari og einnig að 

greinilegur munur verði vegum sem ferðamenn nota og slóðum sem færri nota og í öðrum 

tilgangi. Svæði sem færi undir vegi væri eftir sem áður jafn stórt en með því að laga þessa 
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vegi væri hægt að lágmarka óæskilegar afleiðingar sem fylgja utanvegaakstri t.d. hvað 

varðar vatnsrennsli eins og Buckley (2004) og Duniway og Herrick (2011) benda á. 

Aðrar aðgerðir sem nýst gætu til að draga úr utanvegaakstri eru afmörkun svæða 

sem bílar mega vera á og vegmerkingar.  Þar má nefna t.d. við hik-staði, annað hvort að 

afmarka bílastæði til að hægt sé að stoppa, njóta útsýnis og taka myndir eða gera 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hik myndist. Í vettvangsferðum sást að bílastæði sem 

höfðu verið afmörkuð með einfaldri steinaröð þjónuðu tilgangi sínum. Steinaraðir eru 

einnig ágætar til afmörkunar á vegi en því miður sáust einstaka dæmi í vettvangsferðum 

um að slíkar raðir höfðu verið hundsaðar og keyrt yfir þær. Um einstök tilvik var að ræða á 

hverjum stað. Betri merkingar gætu skilað sér í fækkun villuslóða með því að merkja vel 

aðalleiðir með stikum, afmarka vel gatnamót og setja upp vegvísa svo ekki fari á milli mála 

hvert á að fara og hvað veglína ræður för, en bæði á loftmyndum og á vettvangi var það 

stundum óljóst. Væntanlega er óraunhæft að ætla sér að merkja alla opna slóða með 

stikum. Bæði er það mikið verk og kostnaðarsamt og eins gæti stikuskógur haft neikvæð 

áhrif á upplifun ferðamanna af landinu. 

Þar sem landverðir eru einungis á vakt á friðuðum svæðum og þjóðgörðum  

(Umhverfisstofnun, 2016b) er líklegast að þar sé hægt að fara í aðgerðir til að sporna við 

utanvegaakstri. En samtímis eru það væntanlega þessi svæði á hálendinu sem 

eftirsóknarverðust eru fyrir ferðamenn að sækja heim, t.d. Landmannalaugar (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012) og fleiri staðir þar sem ástæða hefur þótt til að 

fylgjast með fjölda ferðamanna á (Ferðamálastofa, 2015; Rögnvaldur Ólafsson og Gyða 

Þórhallsdóttir, 2015). Fræðsla á svæðinu er mjög mikilvæg og sennilega kemur ekkert í 

staðinn fyrir landverði sem eru á staðnum og leiðbeina ferðafólki, þeir þekkja svæðið, ættu 

að vita hvar álagspunktar eru og hvernig dreifa má álaginu á þeim (Umhverfisstofnun, 

2016b). 

Þótt loftmyndir séu góðar til að mæla utanvegaakstur á þeim tíma sem þær eru 

teknar, eru þær teknar of sjaldan og óreglulega til að hægt sé að nota þær í reglubundnu 

eftirliti. Samkvæmt tölvupósti frá Landhelgisgæslunni (Svanhildur Sverrisdóttir, 27. 

október 2016)  hafa lögregluembætti landsins fengið þyrlu Landhelgisgæslunnar til að 

fljúga með lögreglumenn í umferðareftirlit. Þar sem þyrlan er skjót í förum geta bílstjórar 

ekki vitað hvar hún er á hverjum tíma og gæti það haft forvarnargildi gagnvart 

utanvegaakstri. Í áðurnefnum tölvupósti (Svanhildur Sverrisdóttir, 27. október 2016) 

kemur einnig fram að þessum eftirlitsferðum hafi fækkað mjög mikið. Líklega má kenna 
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fjárskorti þar um. Svæðin sem helst voru undir eftirliti voru svæðið norðan jökla og 

Reykjanes. Drónar gætu nýst við eftirlit með utanvegaakstri því eins og Linchant, J., 

Lisein, J., Semeki, J., Lejeune, P., & Vermeulen, C. (2015) benda á er hægt að nota þá við 

ýmiskonar eftirlit. 

Hvernig brugðist verður við auknu álagi á fjallvegi er pólitísk ákvörðun. Nú þegar 

er Fjallabaksleið nyrðri, vegnr. 208 stofnvegur um hálendi (Vegagerðin, 2016b). 

Vegagerðin, (Skipulagsstofnun, 2016c) bendir á að nýir stofnvegir verði að uppfylla kröfur 

um fullnægjandi burðarþol, því fylgir mikið rask s.s. efnisnám en í skv. Samgönguáætlun 

2015-2026 (Innanríkisráðuneytið, 2015a) virðast stofnvegir um hálendi standa utan þeirra 

kvaða og stendur einungis að stofnvegum um hálendi skuli komið í „gott horf“ 

(Innanríkisráðuneytið, 2015a, bls. 143). Fjallabaksleið nyrðri er hluti af þjóðvegakerfinu 

(Vegagerðin, 2016b), sem er svo viðkvæmt að það þarf ekki nema ein brú að eyðileggjast 

til að það rofni, eins og dæmin sanna (Viktor Arnar Ingólfsson, 2011 a,b). 

Aðrar leiðir eru mögulegar til að laga valda hálendisvegi svo að þeir beri betur þá 

umferð sem um þá fer núna. Raunveruleikinn er sá að slæmir slóðar leiða til 

utanvegaaksturs, því að bílstjórar freistast til að keyra út fyrir veginn til að losna við t.d. 

þvottabretti, eins og höfundur varð vitni að á ferðum sínum um landið sumarið 2016. Til er 

í landinu tæki, brjótur, sem mylur grjót sem fyrir er í vegstæðinu þannig að engir 

efnisflutningar eiga sér stað og raskið verður eingöngu í vegstæðinu. Samkvæmt 

upplýsingum frá eiganda tækisins, Sigurði Ágústssyni (munnlegar upplýsingar 12. og 20. 

ágúst 2016), getur brjóturinn unnið mismunandi undirlag í mismunandi dýptum. Sporið 

getur verið 50-60 cm  djúpt sem nær vel niður úr þvottabrettum.  

Hálendisvegahópur Landverndar (2007) bendir á að aukið aðgengi geti minnkað 

hættu á utanvegaakstri en um leið veldur aukinn fjöldi ferðamanna miklu álagi á hálendið 

(Hálendisvegahópur Landverndar, 2007). Einnig geta góðir nýir vegir kallað á nýjar 

vegtengingar eins og virðist vera raunin við Kárahnjúka (Hálendisvegahópur Landverndar, 

2007). 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson (2012) benda á að það væri hægt 

beita einhverskonar aðgangsstjórnun að Landmannalaugum því nú þegar er álag á svæðið 

mjög mikið. Líkast til verður að huga að aðgangsstýringu á fleiri stöðum vegna fjölda 

ferðamanna (Hagstofan, 2016a; Ferðamálastofa, 2016a). Í einhverjum tilvikum er 

sennilega réttlætanlegt að loka alveg vegum, ekki síst ef fyrirséð er að svæði liggi undir 
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skemmdum. 

Ekki er ástæða til að gera alla vegi færa öllum bílum því eins og Hálendisvegahópur 

Landverndar (2007) bendir á eru torfærir vegir stór hluti upplifunar margra ferðamanna af 

hálendinu, þ.e.a.s. ferðin skiptir máli ekki bara áfangastaðurinn (Edward H. Huijbens og 

Karl Bendiktsson, 2012).  

Til að lágmarka utanvegaakstur er betur afmarkað vegakerfi með meiri stýringu á 

umferð á hálendinu, frá skipulagi til framkvæmdar, líklegast til árangurs. Í baráttu gegn 

utanvegaakstri vegna ásetnings er fátt til varnar annað en fræðsla. 

. 
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 Niðurlag 

Margar rannsóknir (þ.e. Aitken, 1995; Buckley, 2004; Goosens & Buck, 2009, Priskin, 

2003 a,b; Snyder ofl., 2008; Trip & Wiersma, 2015) sýna fram á að utanvegaakstur hefur 

leitt til alvarlegrar gróðureyðingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar undirstrika að 

utanvegaakstur getur orsakað djúp hjólför og séu þessi hjólför í halla getur afleiðingin 

orðið alvarlegt jarðvegsrof eins og sjá má t.d. á hálsinum á milli Löðmundar- og 

Herbjarnarfellsvatns. Það er því mikilvægt að koma í veg fyrir utanvegaakstur. Duniway 

og Herrick (2011) benda á að halli þurfi ekki að vera mjög mikill til vatn fari að renna og 

vegna íslenska eldfjallajarðvegarins (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009) er 

rannsóknarsvæðið sérlega viðkvæmt. Einnig er vaxtartími gróðurs á hálendinu stuttur og 

gróðurþekjan þar af leiðandi viðkvæmari, ekki síst þegar sumrin eru eins og sumarið 2015.  

Sýnt hefur verið fram á að vegir og slóðar séu ein af meginorsökum þess að víðerni 

hálendisins og landslagsheildir hafa stöðugt verið að minnka (t.d. Rannveig Ólafsdóttir 

of.l. í Ólafsdóttir, Sæþórsdóttir and Runnström, 2016; Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður 

Árnason, Hlynur Bárðarson, Karen Pálsdóttir, 2010). Í þessu sambandi leggur 

Skipulagsstofnun (2016a) nú áherslu á mikilvægi þess að halda möskvum vegakerfisins 

sem stærstum svo landslagsheildir á hálendinu sundrist ekki meira en orðið er af 

mannvirkjum og manngerðum fyrirbærum.  

Í þessari rannsókn hefur verið farið yfir flest þau gögn sem til eru um slóða í 

Friðlandi að Fjallabaki. Má því ætla að þær heimildir sem hafa verið skoðaðar þeki 

viðfangsefnið nokkuð vel. Til að vinna úr þessum upplýsingum þurfti að búa til 

skilgreiningar og lýsingar fyrir vegtegundir svo hægt væri að flokka gögnin sem urðu til. 

Skilgreiningar eru nauðsynlegar svo hægt sé að festa fingur á í hverju vandinn er fólginn. 

Rannsókn eins og hér hefur farið fram, sýnir breytingar á vegakerfi á ákveðnu 

svæði, yfir ákveðinn tíma. Út frá henni er hægt að meta hvort breytingar eru neikvæðar eða 

hvort okkur miði eitthvað áfram í baráttunni við utanvegaakstur. Miðað við hvað hér hefur 

komið fram, má ekki slaka á í baráttunni því þótt hægt hafi á útþenslu vegakerfisins á 

rannsóknarsvæðinu, er hlutfall óþarfa slóða heldur hátt. 
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Viðauki I Loftmyndir 

Loftmyndir: 

      

fluglína flokkur myndnr.  ár flughæð Gagna eigandi 

 LÍ2 8608-8612 1958 5200m Landmælingar Íslands 

 LÍ2 8613-8615 1958 5200m Landmælingar Íslands 

 F 5812-5820 1979 6700m Landmælingar Íslands 

 F 5937-5945 1979 6700m Landmælingar Íslands 

 L 6338-6343 1990 6096m Landmælingar Íslands 

 N 4476 1996 5486m Landmælingar Íslands 

0421-10  27-59 2004 um 4000m Loftmyndir ehf. 

0421-09  20-34 2004 um 4000m Loftmyndir ehf. 

  r_4838_NV 2006 5300m Samsýn 

  r_4839_SV 2006 5300m Samsýn 

  r_4839_NV 2006 5300m Samsýn 

  r_4839_SA 2006 5300m Samsýn 

  r_4839_NA 2006 5300m Samsýn 

  r_4939_SV 2006 5300m Samsýn 

  r_4939_NV 2006 5300m Samsýn 

  r_4939_SA 2008 2300m Samsýn 

  r_4939_NA 2008 2300m Samsýn 

  r_5039_NV 2008 2300m Samsýn 

  r_5039_SV 2008 2300m Samsýn 

1315-01  1268-1284 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-02  1344-1357 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-03  1388-1401 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-04  1438-1450 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-05  1505-1516 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-06  1553-1565 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-07  1598-1610 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

1315-08  1647-1658 2013 um 3000m Loftmyndir ehf. 

Viðauki II Atlas- og DMA kort 

höfundur útg.-ár LMÍ-nafn útgáfa endur-

sk. ár 

endursk. kort 

nr. 

kort_nafn tegund mkv. 

GI 1944 LMI-Kort-2006-58 1.utg 101.01.2  57 Hekla Atlaskort 100000 

GI 1945 LMI-Kort-2001-92    57 Hekla Atlaskort 100000 

GI 1953 LMI-Kort-2009-59    57 Hekla Atlaskort 100000 

LMÍ (GI) 1962 LMI-Kort-2002-144  1961  57 Hekla Atlaskort 100000 

LMÍ (GI) 1972 LMI-Kort-2001-93  1971  57 Hekla Atlaskort 100000 

LMÍ 1978 LMI-Kort-2001-94  1971  57 Hekla Atlaskort 100000 
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LMÍ 1981 LMI-Kort-2002-121  1971-

1981 

endurskoðun 

hrauna 1981 

57 Hekla Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1984 LMI-Kort-2002-145  1971-

1981 

endurskoðun 

hrauna 1981 

57 Hekla Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1986 LMI-Kort-2002-105  1971-

1986 

Örnefnaleið-

réttingar 1986 

57 Hekla Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1987 LMI-Kort-2001-95  1971-

1987 

 57 Hekla Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 2000 LMI-Kort-2001-512  1971-

1987 

vega-og 

örnefnaleið-

réttingar 1987 

57 Hekla Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

GI 1944 LMI-Kort-2006-59 1.útg   58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

GI 1945 LMI-Kort-2001-96    58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

GI 1948 LMI-Kort-2006-14    58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

LMÍ (GI) 1964 LMI-Kort-2001-97  1961  58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 

(GI) 

1937-

1938 

LMÍ 1978 LMI-Kort-2009-58  1961  58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1982 LMI-Kort-2001-98  1980  58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ  

LMÍ 1984 LMI-Kort-2002-122  1980  58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1932 

LMÍ 1987 LMI-Kort-2001-99  1980-

1987 

Örnefnaleið-

réttingar 1987 

58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1932 

LMÍ 1990 LMI-Kort-2001-100  1980-

1987 

vega-og 

örnefnaleið-

réttingar 1987 

58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1932 

LMÍ 1999 LMI-Kort-2001-101  1980-

1987 

vega-og 

örnefnaleið-

réttingar 1987 

58 Eyjafjallajökull Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1932 

GI 1943 LMI-Kort-2001-132 1.utg 101.01.2  67 Langisjór Atlaskort 100000 Kaupm.h. Rvk GI 1938-

1939 



96 

 

GI 1945 LMI-Kort-2004-89    67 Langisjór Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

GI 1953 LMI-Kort-2009-65    67 Langisjór Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI  

LMÍ (GI) 1962 LMI-Kort-2003-14    67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 

(GI) 

 

LMÍ (GI) 1966 LMI-Kort-2004-146  1966  67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 

(GI) 

1937-

1938 

LMÍ 1972 LMI-Kort-2002-137  1971  67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1984 LMI-Kort-2002-136  1971  67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ  

LMÍ 1985 LMI-Kort-2009-64  1971  67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1986 LMI-Kort-2002-135  1971-

1986 

Örnefnaleið-

réttingar 1986 

67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1987 LMI-Kort-2001-134  1971-

1987 

vega og 

örnefnaleiðr. 1987 

67 Langisjór Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 2001 LMI-Kort-2001-1566 1971-

1987 

vega og 

örnefnaleiðr. 1987 

67 Langisjór Atlaskort 100000 Akranes LMÍ 1937-

1938 

GI 1944 LMI-Kort-2006-66 1. útg   68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

GI 1945 LMI-Kort-2001-140    68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI 1937-

1938 

GI 1954 LMI-Kort-2002-138    68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Kaupmannahöfn GI  

LMÍ (GI) 1969 LMI-Kort-2001-142  1965  68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 

(GI) 

1937-

1938 

LMÍ 1981 LMI-Kort-2002-139  1965  68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1984 LMI-Kort-2002-61  1982  68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1986 LMI-Kort-2001-143  1982-

1986 

 68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1989 LMI-Kort-2002-109  1982-

1986 

 68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

LMÍ 1990 LMI-Kort-2001-144  1982-

1986 

 68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 
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LMÍ 1995 LMI-Kort-2001-100  1982-

1986 

 68 Skaftártunga Atlaskort 100000 Reykjavík LMÍ 1937-

1938 

             

GI=Geodætisk Institute DMA=Defence Mapping Agency        

             

DMA/LMI 1990 LMI-Kort-2001-536    1812-1 Sáta DMA 50000 Washington 

D.C. 

DMA/ 

LMÍ 

1988 

DMA/LMI 1990 LMI-Kort-2001-579    1912-4 Hábarmur DMA 50000 Washington 

D.C. 

DMA/ 

LMÍ 

1988 

DMA/LMI 1990 LMI-Kort-2001-543    1813-2 Sigalda DMA 50000 Washington 

D.C. 

DMA/ 

LMÍ 

1988 

DMA/LMI 1989 LMI-Kort-2001-582    1913-3 Snjóalda DMA 50000 Washington 

D.C. 

DMA/ 

LMÍ 

1988 


