
iv 

 

 

 

 

 

 

Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í 

réttum 

 

 

 

Unnur Hlíðberg Hauksdóttir 

 

Lokaritgerð til BA gráðu í ferðamálafræði  

Háskólinn á Hólum 

 2017 



  



 

Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í 

réttum 

 

 

 

Unnur Hlíðberg Hauksdóttir 

220384-2419 

 

 

 

12 ECTS Lokaritgerð sem hluti af 

Baccalaureum Artium gráðu í ferðamálafræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Ferðamáladeild  

Háskólinn á Hólum  

Hólar, 28. apríl 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttum 

Sheep farmers’ attitude towards tourists who come to see sheep round-up 

12 ECTS lokaritgerð sem hluti af Baccalaureum Artium gráðu í ferðamálafræði. 

 

Copyright © 2017 Unnur Hlíðberg Hauksdóttir  

Öll réttindi áskilin  

 

 

Ferðamáladeild 

Háskólinn á Hólum  

Hólar í Hjaltadal  

551 Sauðárkrókur  

Ísland  

Sími: 455-6300  

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Unnur Hlíðberg Hauksdóttir, 2017, Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttum, BA ritgerð, 

Ferðamáladeild, Háskólinn á Hólum, bls. 32.  

 

Hólar í Hjaltadal, Ísland, 28. april 2017 

 

  



Abstract 

The aim of this study was to examine sheep farmers’ attitude towards tourists who attend the 

Reykjaréttir sheep round-up in Skeiðar and explore what effect these visits can have. The 

approach applied was qualitative methodology where semi-structured interviews were 

conducted in the end of February 2017. 

 

The study’s results reveal that sheep farmers in Reykjaréttir are generally speaking positive 

towards foreign tourists. However, farmers comment on the lack of structure around the round-

up. They consider it to be crucial to better control the traffic in the area, both within the round-

up as well as the surroundings. A number of cars are parked in a chaotic manner and buses park 

by the road and this causes traffic jam. As the sheep round-up day attracts number of tourists, 

farmers have experienced trouble accessing the round-up using their tractors and carts to move 

the sheep back to their farms. 

 

This is the first attempt to access farmers‘ view towards increased tourism at the round-ups, and 

the results should be useful for the local governments in the future planning and management 

of the round-ups. 

 

Keywords: Destinations’ and locals’ carrying capacity, locals’ attitude, social and cultural 

effects of tourism, round-up and Reykjaréttir. 

 

  



Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna sem koma í 

Reykjaréttir á Skeiðum og þau áhrif sem þessar heimsóknir hafa í för með sér. Eigindlegri 

aðferðafræði var beitt við þessa rannsókn þar sem notast var við einstaklingsviðtöl  sem voru 

hálf-opin og fóru viðtölin fram í lok febrúar 2017. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sauðfjárbændur sem nýta Reykjaréttir eru almennt 

jákvæðir í garð ferðamanna. Bændur setja þó út á skipulagsleysi í kringum réttirnar. Þeir telja 

nauðsynlegt að stýra betur umferð á svæðinu bæði inn í réttinni og fyrir utan þar sem fjöldi bíla 

leggja óskipulega og rútur stoppa upp við veg sem veldur teppu. Þar sem þetta er mjög annríkur 

dagur hefur reynst erfitt að komast til og frá réttunum með vélar og kerrur sem nýttar eru til 

þessa að flytja fé heim.  

 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið unnin áður í tengslum við réttir og ferðamenn en 

niðurstöður hennar ættu að nýtast sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Flóahrepps við 

ákvarðanatöku þegar kemur að skipulagi og stýringu í réttum. 

 

Lykilorð: Þolmörk áfangastaða og heimamanna, viðhorf heimamanna, félagsleg og 

menningarleg áhrif ferðamennsku, réttir og Reykjaréttir  
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1. Inngangur 

Það hefur vart farið framhjá neinum að síðastliðin ár hefur erlendum ferðamönnum sem 

heimsækja Ísland fjölgað til muna. Frá árinu 2002 hefur Ferðamálastofa annast talningar á 

ferðamönnum sem ferðast í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar og er áætlað að þær tölur nái 

yfir 96% þeirra ferðamanna sem ferðast til landsins.  Frá árinu 2010 hefur fjöldi ferðamanna 

sem kom til landsins þrefaldast eða farið úr 500.000 í tæplega 1.800.000 árið 2016 

(Ferðamálastofa, e.d.) og má ganga út frá því að slík aukning hafi einhver áhrif á samfélagið. 

  Ég hef sótt sauðfjárréttir frá blautu barnsbeini og hafa þeir ferðamenn sem sækja réttir 

vakið áhuga minn og löngun til að vita hvað sauðfjárbændum finnist um ferðamenn sem 

koma í Reykjaréttirréttir. Þegar val stóð yfir á ritgerðarefni til BA prófs í ferðamálafræði 

kom upp sú hugmynd að kanna viðhorfa sauðfjárbænda til ferðamanna í réttum. Það hefur 

blundað í höfundi í nokkurn tíma að kanna hvort ferðamenn í réttum sé jákvæð eða neikvæð 

þróun að áliti heimamanna og ákvað höfundur að rannsaka efnið útfrá helstu 

hagsmunaraðilum sauðfjárrétta sem eru bændurnir sjálfir. 

 Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf bænda til ferðamanna í réttum, kanna 

hvort og hvaða áhrif ferðamenn hafa á réttir og fyrirkomulag þeirra. 

Rannsóknarspurningarnar sem gengið var út frá eru: 

 

1. Hvert er viðhorf bænda til ferðamanna sem koma í réttir? 

2. Er gengið að þolmörkum bænda í Reykjaréttum? 

3. Liggja einhver tækifæri í Reykjaréttum? 

 

Til þess að reyna að svara þessum spurningum var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, 

höfundur tók fjögur hálf-opin viðtöl við sauðfjárbændur sem eiga það sameiginlegt að senda 

fé sitt í sumarhaga að vori og rétta á réttardegi að hausti og hafa því reynslu til að geta svarað 

rannsóknarspurningunum. 

 

Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað verður um þolmörk 

áfangastaða og heimamanna og þau félagslegu og menningarlegu áhrif sem ferðamenn geta 

haft á samfélag. Næst verður verður fjallað um sauðfjárréttir og fyrirkomulag þeirra, þá 
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verður saga Reykjarétta skoðuð. Fjórði kaflinn fjallar um þá rannsóknaraðferð sem fyrir 

valinu varð, þátttakendur rannsóknar, farið verður yfir greiningu gagna og í lokin verður 

fjallað um siðferðisleg álitaefni og takmarkanir. Fimmti kafli inniheldur niðurstöður 

rannsóknar. Kafli sex er umræðukafli þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar og 

leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Að endingu eru lokaorð þar sem umfjöllun 

ritgerðarinnar er dregin saman. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega undirstöðu rannsóknarinnar og lykilorð útskýrð 

nánar, einnig verður fjallað almennt um sauðfjárréttir og sögu Reykjarétta á Skeiðum. 

 

 

2.1. Þolmörk áfangastaða og heimamanna 

Í efnahagslega þróuðu samfélagi eru ferðalög orðin að sjálfsögðum hlut í lífi margra sem 

þýðir að ferðamennska hlýtur að hafa veruleg áhrif á það umhverfi og þau samfélög sem hún 

snertir. Áhrifin geta verið félagsleg, menningarleg, hagræn og geta haft áhrif á náttúrulegt 

og manngert umhverfi.  Umhverfisleg áhrif er nokkuð auðvelt að greina og koma þau yfirleitt 

fyrst í ljós, flóknara getur reynst að átta sig á  félags- og menningarlegum  áhrifum  og koma 

þau mun seinna í ljós, samt sem áður eru þau áhrifamikil og rannsókn á þeim mikilvæg 

(Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigurjónsson, 2004: 5; Sharpley, 2014: 37). Hér á eftir 

verður fjallað um þolmörk áfangastaða og viðhorf heimamanna og hvaða félagslegu og 

menningarlegu áhrif ferðamennska hefur á þá. 

  Ferðaþjónustan er viðamikil og áhrifamikil atvinnugrein sem getur haft mikil áhrif á 

umhverfi og samfélag. Áhrifin geta verið góð, uppbyggjandi og leitt til fjölbreytilegra 

tækifæra, á móti getur fjölgun ferðamanna og aukin umsvif einnig haft neikvæð áhrif í för 

með sér. Þar sem fjöldi ferðamanna á Íslandi hefur aukist hratt síðastliðin ár vakna 

spurningar um þolmörk og hvaða áhrif þessi aukning hefur á samfélagið. 

Hugtakinu  þolmörk (e. carrying capacity) hefur lengi verið beitt sem stjórntæki við 

skipulag í ferðamennsku en hugtakið vísar til  fjölda gesta sem svæði getur tekið á móti án 

þess að það leiði af sér neikvæð áhrif á umhverfi, samfélag og ferðamenn (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 161). Það er því mikilvægur þáttur að kanna 

hversu mikið áfangastaðurinn þolir áður en neikvæðra áhrifa er farið að gæta.  

  Þolmörk hafa verið rannsökuð og skoðuð í fjölda ára en með tímanum hafa aðferðir 

og skilgreiningar þróast og breyst. Líffræðingurinn Lowell Sumner var með þeim fyrstu sem 
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kom fram með hugmyndir að hugtakinu þolmörk, hann taldi að á einhverjum tímapunkti 

hefðu náttúruverndarsvæði ákveðin þolmörk gagnvart þeim fjölda sem heimsækja 

áfangastaði og taldi hann að jafnvel þyrfti að takmarka aðgang gesta til þess að vernda 

náttúruna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003: 3). Þolmörk áfangastaða geta verið breytileg á 

milli staða og verið háð ýmsum öðrum þáttum eins og árstíðum, veðurfari og framleiðni 

gróðurs. Það er ekki einungis röskun og ágangur á náttúruna sem getur haft áhrif á þolmörk, 

þolmörk eru einnig háð því hvernig gestir og samfélag upplifa áhrif ferðaþjónustunnar en 

hægt er að hækka og lækka þolmörk hverju sinni með stýringu og stjórnun gesta (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2003: 2; Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 161). 

Mikilvægt er því að skoða hversu mikið áfangastaður þolir áður en neikvæðra áhrifa fer að 

gæta ásamt því að kanna viðhorf heimanna til ferðaþjónustunnar og hvaða áhrif 

ferðamennska hefur á þá.  

Flestar skilgreiningar á viðhorfi vísa til einhverja áhrifaþátta en áhrif eru þó oftast 

einstaklingsbundin. Viðhorf geta verið breytileg eftir hvernig einstaklingurinn hugsar, 

hvernig honum líður og hvernig hann hegðar sér. Það sem getur veitt okkur skilning á hegðun 

einstaklinga er að skilja hvað hefur áhrif á þá og hvernig, sem leiðir svo til skilnings á 

viðhorfum hans sem gerir okkur kleift að spá fyrir um hegðun hans (Saveriades, 2000: 151-

152). En þetta getur verið erfitt að skoða auk þess að með tíð og tíma breytast viðhorf 

einstaklinga, jafnvel frá degi til dags. Til þess að farsæl þróun áfangastaðar geti átt sér stað 

þarf samfélag að upplifa jákvæðni í garð ferðaþjónustunnar (Ko og Stewart, 2002: 521). 

Wang og Pfister (2008: 84) telja að jákvætt viðhorf megi rekja til þess hvernig heimamenn 

meti kosti og galla við stuðning og uppbyggingu ferðaþjónustu, séu kostirnir fleiri sé viðmót 

jákvæðara. Ef gallarnir fara að vera fleiri en kostirnir breytist afstaða heimamanna og verður 

neikvæð. Viðhorf (e. attitude) heimamanna til ferðaþjónustu getur farið eftir því hvort 

viðkomandi hafi tekjur af ferðaþjónustunni eða ekki og geta þær tekjur mótað viðhorf 

einstaklings til ferðaþjónustunar. Ef einhver innan fjölskyldu starfar innan ferðaþjónustunnar 

er líklegra að viðhorf þeirra sé jákvæðara gagnvart greininni en þeirra sem eiga engra eða 

minni hagsmuna að gæta (Wang og Pfister, 2008: 85). 

Félagsleg þolmörk (e. social carrying capacity) taka til ferðamanna og heimamanna. 

Þolmörk ferðamanna ráðast af upplifun þeirra, væntingum og þörfum en þolmörk íbúa vísa 

til þeirra breytinga sem heimamenn á viðkomandi ferðamannastað upplifa tengdum lífstíl 

sínum. Þessar breytingar geta falið í sér tækifæri og ógnanir. Tækifærunum geta fylgt aukin 
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atvinnutækifæri og uppbygging þar sem ferðaþjónusta á sér stað. Ógnanirnar geta verið 

átroðningur ferðamanna, sóðaskapur, hávaðamengun og í mörgum tilfellum verðhækkanir. 

Neikvæð upplifun heimamanna getur haft slæmar afleiðingar fyrir ferðaþjónustufyrirtæki 

(Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 10-11) og er því mikilvægt að 

ferðaþjónustan sé í góðum tengslum við heimamenn til þess að koma í veg fyrir neikvæða 

upplifun þeirra. Með því að leggja áherslu á að skoða félagslegu og menningarlegu áhrifin 

sem ferðamenn hafa á heimamenn er auðveldara að nota þolmörk sem stjórntæki í tengslum 

við ferðaþjónustu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015: 5). 

 

2.2. Félagsleg og menningarleg áhrif 

Efnahagslífið er alltaf að breytast og eru áfangastaðir og samfélög þar engin undantekning. 

Lykillinn að árangursríkri ferðaþjónustu er að jafnvægi sé á milli ferðamanna, heimamanna, 

áfangastaða og þeirra fyrirtækja sem starfrækja ferðaþjónustu. Óhjákvæmilega eiga 

heimamenn í beinum eða óbeinum samskiptum við ferðamenn á meðan heimsókn þeirra 

stendur yfir. Innan fræðigreina ferðaþjónustunnar hafa þessi samskipti verið skoðuð og 

skilgreind sem félagsleg og menningarleg áhrif ferðaþjónustu og ferðamennsku (e. socio-

cultural impact of tourism) (Sharpley, 2014: 37) en lítið hefur verið rannsakað hvaða áhrif 

ferðaþjónusta og ferðamennska hefur haft á heimamenn á Íslandi (Guðrún Helgadóttir, Anna 

Vilborg Einarsdóttir, Jóhanna María Elena Matthíasdóttir, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og 

Georgette Leah Burns, 2016: 8).   

  Ferðaþjónustan getur haft jákvæð áhrif og stuðlað að tækifærum eins og 

menningarlegri þróun, félagslegum breytingum, bættri ímynd samfélags, bættri lýðheilsu og 

menntun ásamt náttúruvernd (Demirkaya og Cetin, 2010: 385). Ferðamennska getur veitt 

ferðamönnum og þeim sem starfa við ferðaþjónustu aukin tækifæri til að læra meira um 

heiminn, auka þekkingu og víkka sjóndeildarhringinn. Rannsakendur telja að ferðaþjónustan 

geti bætt staðbundna opinbera þjónustu, eflt menningarstarf og breytt eða varðveitt 

menningu (Demirkaya og Cetin, 2010: 385). Þrátt fyrir að ferðaþjónustan stuðli að 

margskonar félagslegum og menningarlegum tækifærum þá getur hún einnig haft neikvæð 

áhrif á viðhorf heimamanna. Neikvæðu áhrifin geta verið að skapa félagslegan óstöðuleika, 

umferðaþröng, hávaða, ágang og breytingar á gildum þar sem ferðamenn virða ekki 

staðbundnar venjur og siði vegna fáfræði eða kæruleysis (Demirkaya og Cetin, 2010: 385-
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386; Zamani-Farahani og Musa, 2012: 803). Þá getur fjölmiðlaumfjöllun einnig haft 

gríðaleg áhrif á viðhorf heimamanna en nokkuð ber á neikvæðri umfjöllun almennt um 

ferðamenn í fjölmiðlum, því er mikilvægt að skoða óskir heimamanna við uppbyggingu og 

þróun áfangastaða og meta félagslega- og menningarlega þætti útfrá heimamönnum. Með 

því að fara þá leið er hægt að reyna að sjá fyrir neikvæðar afleiðingar sem fyrst því það getur 

verið dýrt og tímafrekt að takast á við neikvæðar afleiðingar eftirá (George, ofl., 2009: 229). 

 

Áreitiskvarði Doxey 

Við þolmarkarannsóknir á viðhorfi heimafólks hefur tíðkast að nota áreitiskvarða Doxey (e. 

Irridex model; index of tourist irritation) sem gengur út á þá hugmynd að um leið og 

áfangastaður þróast verði ákveðin breyting á viðhorfi heimafólks til ferðamanna, 

uppbyggingar og þróunar innan ferðaþjónustunnar og því mikilvægt að fylgjast vel með 

stöðu fólks innan kvarðans (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 7 og 

12). Áreitiskvarðanum er skipt upp í fjögur stig: 

• Fyrsta stig: Er stig ánægju heimafólks, áfangastaður er að uppgvötast og þróast og   

heimafólk almennt ánægt með þá gesti sem koma og miklar væntingar eru til þeirra 

efnahagslegu áhrifa sem aukning ferðamanna hefur í för með sér (Edward H. 

Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 13). 

 

• Annað stig: Er stig áhugaleysis. Fjöldi gesta eykst og heimsókn þeirra verður ekki 

lengur sjaldgæf heldur partur af daglegu lífi heimamanna. Hagsmunaraðilar eru þó 

alltaf ánægðir með þróunina og samskiptin þróast meira út í viðskipti sem verður til 

þess að fleiri fara að sjá hagnað og viðskiptatækifæri (Edward H. Huijbens og Eyrún 

Jenný Bjarnadóttir, 2015: 13). 

 

• Þriðja stig: Stig gremjunar. Þegar þessu stigi er náð hefur áfangastaðurinn í raun 

misst tökin, ferðamenn eru orðnir of margir, eru til ama og heimamenn upplifa að sú 

þjónusta sem sé í boði á staðnum leggi meiri áherslu á að þjónusta ferðamenn frekar 

en heimamanna, og að þeim sé sé jafnvel ýtt til hliðar. Skipulag áfangastaðarins fer 

að snúast um að mæta þörfum aukins ferðamannastraums frekar en að takmarka 

fjölgunina. Þarna er áhugi utanaðkomandi markaðsaðila og fjárfesta farinn að aukast 
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sem þýðir vaxandi samkeppni (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 

2015: 13-14). 

 

• Fjórða stig: Óvild. Á þessu stigi flokkast staðurinn undir fjöldaferðaþjónustu. Gestir 

eru ekki lengur velkomnir á áfangastaðinn og heimamenn geta ekki lengur falið 

óánægju sína í garð ferðamannanna og ferðaþjónustunnar. Þegar hingað er komið 

getur áfangastaðurinn orðið fyrir hnignun, en ef gripið er nógu snemma inn í 

lokastigið er mögulegt fyrir áfangastaðinn að gangast undir endurnýjun eða 

endurskipulag (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 14).  

Það er mismunandi hversu langan tíma það tekur að fara í gegnum stig áreitiskvarðans þar 

sem áhrifaþættirnir geta verið margir, en það getur meðal annars farið eftir stjórnun og 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar ásamt þróun áfangastaða og ferðamanna (Edward H. 

Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 13-14). 

Til að gæta þolmarka þarf að huga vel að hagsmunaaðilum og standa vel að uppbyggingu, 

skipulagi og stjórnun áfangastaða. Þegar unnið er að stjórnun, skipulagi og uppbyggingu 

þarf að huga að áætlanagerð, meta umhverfisáhrif og lágmarka vandamál. Jákvæð áhrif er 

hægt að efla og neikvæð áhrif er hægt að lágmarka með áætlanagerð og stefnu. En  með því 

að gera heimönnum grein fyrir mikilvægi ferðaþjónustu og hvetja þá til þátttöku er líklegra 

að þeir komi sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri. Viðhorf heimamanna skiptir 

miklu máli á öllum stigum lífferils áfangastaða, jákvætt viðhorf getur haft mikið að segja 

þegar kemur að þolmörkum.  

  Eins og áður sagði þá skiptir samband ferðamanna og heimamanna miklu máli og 

sýnt hefur verið fram á að landbúnaðartengdir viðburðir á borð við réttir eru  mikilvægir til 

að auka þekkingu, fræða og auka ímynd þeirra sem koma úr þéttbýliskjörnum og lengra frá 

á landbúnaði (Larsen, 2017: 2). Þetta er talin góð leið fyrir bændur til að kynna landbúnaðinn 

og líf þeirra og störf í sveitunum. Þá er talið að slíkir viðburðir séu félagslega mikilvægir 

fyrir bændur, íbúa á svæðinu og gesti og getur ímynd og staða svæðis einnig styrkst bæði 

fyrir heimamenn og gesti (Larsen, 2017: 8). Taka þarf þó tillit til þess að ferðamannastaður 

er ekki aðeins viðkomustaður ferðamanna heldur er hann einnig svæði þar sem fólk býr og 

starfar (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013: 34). Til að mynda verða 

réttirnar ekki lengur aðeins vettvangur þar sem bændur eru að störfum og eru að gleðjast 

með fjölskyldum heldur er hann einnig viðburður fyrir ferðamenn þar sem þeir geta upplifað 
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réttarstörfin og viðburðinn með öllu því sem hann hefur upp á að bjóða. Ferðaþjónusta og 

ferðamennska getur haft mikil áhrif á samfélög og einstaklinga og er því vert að skoða tengsl 

heimamanna við ferðaþjónustu og ferðamenn (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2016: 10). 

 

2.3. Samantekt 

Í þessari umfjöllun hefur verið fjallað um þolmörk áfangastaða og heimamanna ásamt 

félagslegum og menningarlegum áhrifum ferðaþjónustunnar. Til þess að þróun 

ferðaþjónustu sé árangursrík er nauðsynlegt að meta skynjun og viðhorf heimamanna 

gagnvart ferðaþjónustu. Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig sauðfjárbændur í 

kringum Reykjaréttir upplifi aukinn áhuga ferðamanna á Reykjaréttum og samspil 

ferðamennsku og réttarstarfa. Markmiðið með rannsókninni er að niðurstöður hennar geti 

nýst við framtíðarskipulag og stýringu Reykjarétta.  
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3. Réttir  

Réttir er athöfn sem hefur fylgt sveitasamfélögum í aldanna rás og má rekja uppruna 

hennar frá því snemma á þjóðveldisöld (Einar Laxnes, 1995: 208).  

  Réttir eru alla jöfnu haldnar degi eftir að sauðféi hefur verið komið til byggða. 

Réttir er viburður sem haldinn er einu sinni á ári og er í senn þjóðlegur og einstakur. 

Mannvirkið sem réttað er í er yfirleitt hlaðið með steinum eða byggt úr við en síðastliðin ár 

hefur tíðkast að þær séu steyptar. Réttirnar mynda tvo stóra hringi, ytri hringurinn 

samanstendur af mörgum hólfum (Jónas Jónasson, 1961: 89) og á hver fjárbóndi eða 

sveitarhluti sitt hólf þar sem hann/þeir safnar saman sínu féi. Innri hringurinn er kallaður 

sundurdráttarhringur eða almenningur (Stefán Aðalsteinsson, 1981: 83). 

  Á réttardegi er safninu sleppt í hollum inn í sundurdráttarhringinn þar sem eigendur 

fjársins og aðstoðarmenn þeirra eru samankomnir til að finna sínar kindur og koma þeim í 

rétt hólf eða dilk eins og þau eru kölluð (Stefán Aðalsteinsson, 1981: 83). Kindurnar 

þekkjast á ákveðnu kennileiti sem kallast mark, eiganda er gert að marka eyru fjár síns með 

sínu eignarmarki (Jónsbók, 2004: 189).  Þegar búið er að draga allt fé í dilka er öllu fé úr 

hverjum dilk hleypt út og reka eigendur féið annaðhvort heim á bæji eða keyra það á 

kerrum (Stefán Aðalsteinsson, 1981: 84). 

Réttir er aðeins dagsviðburður og því mundu ferðamennirnir ekki vita af viðburðinum nema 

frétta af honum eða sjá viðburðinn auglýstan hjá ferðaþjónustufyrirtækjum eða í fjölmiðlum 

en birting auglýsinga getur oft verið hvetjandi til ferðalaga. Fyrir utan 

ferðaþjónustufyrirtækin sjálf sjá sveitafélögin um að auglýsa réttardaga og tímasetningar á 

heimasíðum sínum en auk þess auglýsir Bændablaðið árlega flest allar réttir sem réttað er í 

og eru réttirnar flokkaðar eftir landshlutum. Fréttinni í Bændablaðinu fylgir landakort (mynd 

1) þar sem búið er að merkja inn á allar staðsetningar rétta, þó vantar stundum einhverjar 

réttir á listann þar sem ekki hafa fengist upplýsingar í tæka tíð fyrir prentun („Fjárréttir 

haustið 2016“, 2016). Fjöldi annarra miðla auglýsa réttir og réttardaga en á meðal þeirra eru 

m.a. exploringiceland.is, Grapewine, icelandreview, reykjavik.com, icelandictimes, 

scandinaviantraveler.com og visitreykjavik.is. 
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Mynd 1 Yfirlit fjár- og stóðréttir (Bændablaðið 2016) 
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3.1. Reykjaréttir á Skeiðum 

Það svæði sem tekið verður til skoðunar í rannsókn þessari eru Reykjaréttir á Skeiðum (mynd 

2) en þær tilheyra gamla Skeiðahrepp sem í dag heitir Skeiða- og Gnúpverjahreppur og 

Flóahreppi. Íbúafjöldi Skeiða- og Gnúpverjahrepps var í ársbyrjun 2016 521 íbúar (Hagstofa, 

e.d. -a) og eru þar af um 270 íbúar á Skeiðunum. Hjá Flóahrepp var íbúafjöldi sveitarfélagsins 

619 í ársbyrjun árs 2016 (Hagstofan, e.d. -b). Fyrir utan Skeiða- og Flóamenn eru einnig nokkrir 

minni aðilar úr nærsveitum sem rétta í Reykjaréttum. 

 

 

Mynd 2 Reykjaréttir á Skeiðum (Kristján Bergsteinsson, e.d.) 

 

3.1.1 Sagan 

Reykjaréttir voru byggðar fyrir Skeiða- og Flóamenn af sjálfum bændunum árið 1881 hjá 

bænum Reykjum á Skeiðum, og er það taldið einstaklega gott réttarstæði. Bygging réttanna tók 

tvo daga og töldust það fljót og rösk handtök þar sem á þessum tíma voru ekki til önnur 

flutningatæki en handbörur og hestar. Réttirnar eru taldar vel gerðar og hið mesta mannvirki 
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þrátt fyrir að tíminn hafi sett nokkur merki á réttarstæðið og héldu þær sínu upprunalega formi 

án mikils viðhalds (Bragi Sigurjónsson, 1984: 112) fram til ársins 1981 þegar þær voru að mestu 

leyti hlaðnar að nýju en þó eins og þær voru upphaflega gerðar. Í dag eru réttirnar hlaðnar úr 

hraungrýti sem er tyrft að ofan og eru um 150 cm á hæð (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, e.d.). Í 

Reykjaréttum eru 27 dilkar og eru um 25 sveitabæjir sem nýta réttirnar ásamt nokkrum minni 

aðilum sem fá að deila dilkum, ekki hafa verið miklar breytingar síðustu ár á nýtingu réttanna 

(Ari Thorarensen, munnleg heimild, 21. febrúar 2017). 

Reykjaréttir eru taldar einu stærstu sauðfjárréttir landsins og er talið að þar hafi verið 

réttað flestu fé sem komið hefur í einni rétt. En í dag hefur fjöldi fjár minnkað frá því sem áður 

var bæði vegna sauðfjársjúkdóma sem breiðst hafa reglulega út ásamt breyttum búskapaháttum 

í gegnum árin (Bragi Sigurjónsson, 1984: 115) þó er sá fjöldi fólks sem sækir réttirnar ennþá 

mikill, ekki síst vegna vaxandi ferðaþjónustu. 

 

3.1.2 Ferðaþjónusta 

Þau ferðaþjónustufyrirtæki sem staðsett eru á Skeiðum og í nærsveitum bjóða upp á skipulagða 

ferð í réttirnar, einnig bjóða sum ferðaþjónustufyrirtæki gestum sínum með sér í réttirnar á 

réttardegi. Fyrir utan þau ferðaþjónustufyrirtæki sem staðsett eru í sveitinnni eru einnig stærri 

ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á ferðir í Reykjaréttir, þar má nefna Laxnes hesta sem 

bjóða upp á fjögurra daga ferð í réttirnar þar sem ferðamönnunum gefst kostur á að ríða á móti 

safninu þegar það kemur niður af fjalli þar sem féinu er síðan fylgt í Skaftholtsréttir þar sem 

réttað er. Eftir Skaftholtsréttir er restin af féinu síðan rekin niður í Reykjaréttir þar sem réttað 

er daginn eftir (Laxnes Horse Farm, 2017). Þegar internetið er skoðað má finna mörg fyrirtæki 

sem bjóða upp á ferðir í hinar ýmsu réttir um allt land. Fjöldi hópbifreiða sem koma í réttir er 

umtalaður í sveitinni og hefur það ekki farið framhjá höfundi sem hefur veitt hópbílunum 

athygli síðastliðin ár.  

  Skipulagðar ferðir eru að mörgu leiti frábrugðnar annarri ferðamennsku. Telja má að 

þeir ferðamenn sem koma í skipulögðum ferðum í Reykjaréttir séu líklegri til að stoppa styttra 

við heldur en þeir sem koma á eigin vegum og tækifærin til að bjóða þeim þjónustu á svæðinu 

því færri. Leiða má líkur að því að þeir ferðamenn sem koma á eigin vegum séu líklegri til að 

staldra lengur við og nýta þá þjónustu sem í boði er á svæðinu.  

  Hér hefur verið fjallað um réttir almennt, sögu Reykjarétta, svæðið í kringum réttirnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf bænda til ferðamanna í réttum, kanna hvort og 

hvaða áhrif ferðamenn hafa á réttir og fyrirkomulag þeirra. 
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4. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður rannsóknaraðferðinni gerð skil, fjallað verður um val á aðferð, 

framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu. Einnig verður rætt um réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknar, auk þeirra siðferðislegu álitamála og takmarkana sem upp geta komið. 

4.1. Lýsing á rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð en hún beinist að því að afla gagna um það hvernig 

einstaklingur leggur merkingu í og túlkar umhverfi sitt. Hægt er að safna gögnum á ýmsa vegu 

eins og að fylgjast með einstaklingi í daglegu umhverfi hans eða að taka við hann viðtal (Berg 

og Lune, 2014: 15; Helga Jónsdóttir, 2013: 137). Eigindleg viðtöl geta verið opin, djúp, stöðluð 

eða hálf-opin. En öll hafa þau þann tilgang að lýsa og skilja fyrirbæri í tilveru einstaklinga en 

markmiðið er að fá einstakling til að lýsa upplifun eða reynslu sinni á vissum hlut eða atburði 

(Helga Jónsdóttir, 2013: 143; Berg og Lune, 2014: 115). Í þessari rannsókn voru tekin hálf-opin 

einstaklingsviðtöl (semi-structured interviews) en það kallast viðtöl þar sem stuðst er við 

fyrirfram mótaðan spurningaramma sem hafður er til hliðsjónar en viðmælendum er leyft að tjá 

sig opið (Guðrún Pálmadóttir, 2013: 205).  

 Rannsakandi má ekki horfa of mikið á þær spurningar sem til hliðsjónar eru til að trufla 

ekki framrás viðtalsins. En í hálf-opnum viðtölum er stuðst við punkta eða spurningar sem 

skráðar hafa verið niður (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013; Berg og Lune, 2014: 112). Í byrjun viðtals 

er gott að hafa viðfangsefnið mjög opið, þannig er hægt þegar líður á viðtalið að afmarka efnið, 

með því að spyrja nánar út í þau atriði sem fram koma. Þannig er leitast við að fá dýpt í samtölin, 

sem geta verið ólík frá einum þátttakanda til annars þótt að spurt sé um sama hlutinn. Mikilvægt 

er að þátttakandi finni fyrir trausti og virðingu frá rannsakanda og fái fullvissu að rannsakandi 

fari rétt með þær upplýsingar sem hann aflar (Helga Jónsdóttir, 2013: 146). 

4.2. Þátttakendur rannsóknar 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) við val á viðmælendum rannsóknarinnar, 

valdir voru  þátttakendur sem hentuðu rannsókninni sem best og höfðu mikla þekkingu á því 

efni sem verið var að rannsaka. Til að komast í samband við fjóra viðmælendur var einnig notast 

við snjóboltaaðferðina (e.snowball sampling) en það er þegar einstaklingur sem rannsakandi 
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tekur viðtal við bendir á annan þátttakanda og þannig koll af kolli (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013: 130-131; Berg og Lune, 2014: 52). 

 Sá einstaklingur sem tekur þátt í rannsókn þarf að hafa persónulega reynslu af  

viðfangsefninu sem rannsakað er. Sóst er eftir því að einstaklingar hafi mismunandi bakgrunn 

til þess að fá sem marktækustu niðurstöður og að þeir séu viljugir til að deila reynslu sinni. 

Vegna þess að eigindlegar rannsóknir mótast alltaf að einhverju leiti af reynslu og sýn 

rannsakandans sjálfs, komast tveir fræðimenn að jafnaði ekki að nákvæmlega sömu niðurstöðu 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlín Davíðsdóttir, 2013: 221).  

Þátttakendur rannsóknar voru allir sauðfjárbændur í Flóahreppi og á Skeiðum, sem hafa 

sauðfjárbúskap að aðalstarfi og nýta Reykjaréttir. Þeir bændur sem eru í 50% vinnu eða meira 

utan sauðfjársbúskapar voru því ekki innan rannsóknar. Viðmælendurnir sem voru fjórir voru 

allir karlmenn á aldrinum 37-70 ára, með áralanga reynslu af sauðfjárbúskap og réttum. 

Til að komast í samband við þátttakendur rannsóknar var spurst fyrir á svæðinu hver 

gæti fallið undir kröfur rannsóknar en þar fengust símanúmer sem síðan voru nýtt til að hringja 

til viðmælenda og samþykki fengin fyrir þátttöku. Tekin voru einstaklingsviðtöl seinnipart 

febrúar 2017 við fjóra einstaklinga og var rætt einu sinni við hvern þátttakanda. Vegna trúnaðar 

verða nöfn þeirra ekki nefnd og verður notast við nöfnin viðmælandi A, viðmælandi B, 

viðmælandi C og viðmælandi D. 

4.3. Úrvinnsla 

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð niður til að rannsakandi gæti rýnt í efnið og greint þemu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 283) og var túlkandi greining (e. interpretational analysis) notuð 

til að rýna í niðurstöður. Með þessu er hægt að greina hugsmíðar, mynstur og þemu sem lýsa 

og útskýra það efni sem tekið er fyrir (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013: 

505; Berg og Lune, 2014: 336 og 345). Við greiningu var farið yfir hvaða þætti viðmælendur 

áttu sameiginlegt og hvaða þættir skáru sig úr og var efnið síðan greint í þrjú þemu. 

4.4. Siðferðileg álitaefni og takmarkanir 

Mikilvægt er að hafa hagsmuni þátttakanda að leiðarljósi og snýr það að siðferði rannsókna. Að 

valda óþarfa þjáningu, vanvirða ákvarðanir einstaklinga og mismuna fólki er rangt. Siðferði 

snýst um að svara því hvað er rétt og rangt. Að komast að skynsamlegri niðurstöðu um tiltekin 
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siðferðis mál sem krefjast lausnar er það sem viðfangsefni siðferðinnar snýst um (Sigurður 

Kristinsson, 2013: 72; Berg og Lune, 2014: 93). 

 Þar sem rannsakandi hefur tengsl í sveitinni er mikilvægt að tilfinningar og skoðanir 

verði lagðar til hliðar svo að sem marktækust niðurstaða fáist. Til þess að koma í veg fyrir að 

rannsakandi hafi einhver áhrif á svör viðmælenda þarf að tryggja ákveðna fjarlægð á milli 

rannsakenda og viðmælenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 134). Bað 

rannsakandi um að sér yrði bent á bændur sem ekki þekktu til rannsakanda og rannsakandi hafði 

lítil eða engin deili á því tenging rannsakanda og viðmælenda getur haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknar. Erfitt getur þó reynst að skilja að rannsakenda og rannsókn og því getur bakrunnur 

rannsakandans hafa haft einhver áhrif við gerð spurningarrammans.  

 Líkt og aðrar rannsóknir getur rannsókn þessi haft takmarkanir í för með sér sem getur 

haft áhrif á niðurstöður. Fyrst má nefna val á viðmælendum og fjölda þeirra, í rannsókn þessari 

var aðeins rætt við karlmenn og gæti það haft áhrif á niðurstöður rannsóknar þar sem engar 

konur voru á meðal viðmælenda. Ástæða þess að engar konur voru meðal viðmælenda er sú að 

rannsakanda var aðeins bent á karlmenn. Einnig gæti fjöldi viðmælenda verið takmarkandi og 

að dýpri niðurstöður hefðu fengist ef viðmælendur hefðu verið fleiri en fjórir. Reynsluleysi 

rannsakenda getur einnig haft áhrif á niðurstöður rannsóknar. 

 Tími rannsóknar gæti verið álitamál og gæti hafa haft áhrif á svör viðmælenda, þar sem 

réttardagurinn er ekki nálægt þeim tíma sem ritgerð þessi er skrifuð, réttardagurinn er kanski 

ekki eins ferskur í minni viðmælenda en hann annars væri ef viðtöl hefðu verið tekin að hausti, 

nær réttardegi. 
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5. Niðurstöður 

Markmið rannóknarinnar var að kanna viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttum, en 

forvitni lék á að vita hvernig viðhorf sauðfjárbænda sem nýta Reykjaréttir eru þar sem mikill 

fjöldi ferðamanna leggja árlega leið sína í réttirnar. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar 

útlistaðar. Eftir að búið var að fara í gegnum öll viðtölin og þau verið afrituð var tekin ákvörðun 

um að greina þau niður í þrjú þemu sem endurspegla megin áherslur í rannsóknarspurningunum. 

Þemun eru viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttir, þolmörk og skipulag og tækifæri. 

 

5.1. Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttum 

Viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna var frekar jákvætt. Allir höfðu einhverja reynslu af 

ferðamönnum í réttunum og höfðu verið í einhverjum samskiptum við þá. Samskiptin voru þó 

lítil og snérust aðallega um að erlendu ferðamennina væru oft að spyrja hvort þeir mættu hjálpa 

til við að draga í dilka sem er reyndar ekki vinsælt hjá bændum. Þrír af fjórum viðmælendum 

töluðu um mikla aukningu á erlendum ferðamönnum sl. 10-15 ár og sérstaklega var talað um 

aukningu á skipulögðum ferðum á vegum ferðaþjónustufyrirtækja. Viðmælendur telja reyndar 

þó nokkurn mun vera á íslenskum og erlendum ferðamönnum. Sögðu þeir flestir að erlendu 

ferðamennirnir væru bara þarna komnir til að horfa, njóta og taka myndir. 

Það hefur verið ágæt tillitsemi hjá þessum erlendu gestum, jafnvel að þeir séu 

tillitsamari en þeir íslensku, það er frekar að Íslendingarnir séu frekari við 

nágranna sína. Viðmælandi C 

 

Bændur töldu  að meira færi fyrir íslensku ferðamönnum þar sem sumir leyfðu börnum sínum 

jafnvel að umgangast kindurnar að vild sem væri alls ekki til bóta þar sem mikil mannmergð 

myndaðist í almenningnum og að börnin væru að grípa í ullina og toga óvarlega í hornin svo 

oft sæjist á rollunum. Allir viðmælendur komu inn á það að ferðamenn væru fyrir á meðan á 

réttarstörfum stæði inn í almenningnum, að þar skapaðist of mikil ringulreið.  

 

Almenningurinn má ekki verða svona yfirfullur, það er betra að ferðamennirnir 

séu í kringum réttirnar en ekki alveg inn í þeim. Viðmælandi B 
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Ég upplifi það að ákveðið fyrirtæki komi þarna með 50 manna hóp [...] þeir setja 

númer á hurðarnar í réttunum og það getur bara hver sem er dregið. Þegar svona 

margir eru farnir að draga eftir númerum geta upplýsingarnar verið rangar og 

menn fara heim með kindur einhverra annarra [...] Það verður að passa að maður 

fari heim með réttar kindur. Viðmælandi A 

 

Í heildina voru viðmælendur þó frekar jákvæðir gagnvart því að Reykjarétt væri viðkomustaður 

fyrir ferðamenn og töldu gott að fólk kæmi til að kynnast sveitalífinu. Greina mátti jákvæðara 

viðhorf hjá viðmælendum í garð þeirra ferðamanna sem koma á eigin vegum í réttirnar, þeir 

töldu þá ferðamenn halda sig frekar til hlés en þeir ferðamenn sem kæmu í stærri hópum.  

 

Allir viðmælendur komu inn á það að réttir væri einskonar uppskeruhátíð þar sem bændur væru 

að endurheimta framtíðarstofninn til baka úr sumarhögum. Að þetta væru mikil þáttaskil þar 

sem verið væri að loka sumrinu og gleðjast með fjölskyldum. Menn fara snemma á fætur til 

þess að vera laus við önnur verk yfir daginn og lýsa deginum sem hátíðardegi, stórsamkomu 

þar sem heimamenn og brottfluttir hittast. Tveir viðmælendur nefndu að það væri leitun að fólki 

í vondu skapi á réttardaginn. Þrátt fyrir þetta höfðu allir viðmælendur orðið varir við neikvæða 

umræðu um ferðamenn hjá kunningjum og nágrönnum sem töldu ferðamenn of marga og vera 

fyrir og væru janvel mótfallnir því að fá ferðamenn í réttirnar en þó töldu þeir fleiri vera jákvæða 

í garð ferðamanna heldur en neikvæðir. 

 

5.2. Þolmörk og skipulag 

Öll umfjöllun í fjölmiðlum gefur til kynna að réttir sé opinn viðburður, en viðmælendur eru 

flestir sammála því að réttirnar geti ekki tekið endalaust við gestum eins og aðgengið að 

réttunum er núna. Viðmælendur voru allir sammála um það að takmarka þyrfti aðgengi í 

almenningi, að þar væri lítill friður til að vinna og lítið pláss til að athafna sig. Skiptar skoðanir 

voru þó á nauðsyn þess að takmarka fjölda gesta. 

Þéttingin á bílum, sko við keyrum þetta heim það er vonlaust að reka féð það bara 

hentar okkur ekki. Þegar klukkan er 12 eða 13 þá eru réttirnar búnar þá förum við 

bara heim, við höfum engan möguleika að reka þær upp á og keyra þær heim, það 

er enginn möguleiki að komast með tækin að dyrunum og taka kindurnar okkar 
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upp á, þá þurfum við bara að bíða til kl 15 [...] og komum svo aftur. Þetta er 

algjörlega bein afleiðing af þessari örtröð. Viðmælandi A 

 

Ég sé ekki ástæðu til þess að takmarka fjöldann. Það getur auðvitað orðið að ef 

allt er orðið yfirfullt að þá þurfi eitthvað að stýra. Viðmælandi B 

 

Ég gæti trúað því, það þarf að vera hægt að draga féð, þetta má ekki fyllast af fólki 

og svona, ef þetta yrði markaðsett meira og þetta færi að vera vinsælla þá gætið 

þetta farið úr böndunum hvað fólksfjölda varðar því við sjáum það, ég botna ekki 

í því [...]. Ef það kæmu jafnvel tugir rúta þarna uppeftir á réttardaginn að þá veit 

ég ekki hvað yrði. Viðmælandi C 

 

Það gæti örugglega komið að þeim tímapunkti sko, svæðið tekur auðvitað ekkert 

endalaust við og vissulega gerir þetta réttarstörfin erfiðari, allur þessi fólksfjöldi 

t.d. þegar verið er að reka inn þá er fólk beðið um að fara alveg að veggjunum og 

þegar komið er inn er svo mikil hætta á að féið troðist undir. Þetta er klárlega allt 

mikið erfiðara og vandasamara. Ég hugsa kannski að ef fólki fjölgar þá verður að 

stýra betur þarna fólki og umferð og öðru slíku. Viðmælandi D 

 

Viðmælendur töluðu um að gera þurfi ráð fyrir því að verið sé að vinna í réttunum og sérstaklega 

þar sem að þarna eru farnir að koma fleiri ferðaskipuleggjendur sem eru að gera út á réttirnar. 

Allir voru jákvæðir fyrir þessari þróun en töldu þó ferðamennina vera fyrir og vildu sjá þá frekar 

standa fyrir utan eða upp á réttarveggjunum. 

 

Það mátti greina pirring meðal viðmælenda þegar talað var um skipulagsmál. Það sem brann helst á 

mönnum voru bílastæðamálin. Engin skipulögð bílastæði eru við Reykjaréttir og leggur fólk bílum 

sínum meðfram öllum veginum upp að réttunum og út á túni svo erfitt er að athafna sig og komast til 

og frá réttunum með vélar og kerrur á réttardeginum. 

Það vantar hugsun á bakvið þetta að hafa bílastæði því það er fólk að vinna þarna, 

það gleymist! Það gleymist að setja þarna upp bílastæði, það þarf að ýta út þarna 

hrauninu, laga þetta og gera bílastæði. Þetta er svo mikið skipulagsleysi, það er 

bara opnað, allir leggja við dilkana og við komumst ekkert út. Viðmælandi A 
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Bæta mætti rýmið þarna, hringur til að snúa við og rútuplan niður við aðalveginn 

og fólk getur bara labbað niður að réttunum sem eru einhverjir 200 m. Það yrði 

betra og það myndi líka dreyfa álaginu að réttunum, það færi hluti af tímanum hjá 

fólki í að labba fram og til baka. Viðmælandi C 

Það þarf eitthvað að fara að merkja bílastæðin og stýra umferðinni. Viðmælandi B 

Það þarf klárlega að fara að stýra umferðinni. Viðmælandi D 

 

Salernisaðstaða var einnig ofarlega í huga viðmælenda. Þrír af fjórum töldu að mikilvægt væri 

að setja upp almennilega salernisaðstöðu við Reykjaréttir á réttardaginn. Bændurnir virðast vera 

nokkuð á sama máli um það hverjir eigi að koma að uppbyggingu innviða eins og bílastæða, 

aðgengi og merkinga í Reykjaréttum. Þeir telja að uppbygging eigi að vera samvinnuverkefni 

fjallskilanefndar, sveitafélags og hins opinbera. 

Því hefur verið spáð að mikil fjölgun ferðamanna til landsins eigi eftir að eiga sér stað á næstu 

árum. Viðmælendur telja að aukningin eigi ekki eftir að hafa meiri áhrif á réttirnar sjálfar en 

hafa töluverð áhrif á umhverfið og þá helst á aðkomuna að réttunum. Tveir viðmælendur komu 

inn á  mikilvægi þess að skoða þetta líka út frá sjónarhorni ferðamannsins og með tillliti til hans.  

 

Við höfum verið að fara t.d. í hrossaréttir fyrir norðan og það er gaman að horfa á 

það sem aðrir eru að gera. Þá skilur maður þetta svo vel, þegar maður stendur 

hinumegin við borðið. Viðmælandi A 

 

5.3. Tækifæri 

Skapa réttirnar einhver tækifæri eða viðskipti við það að fá ferðamenn í réttir? Viðmælendur 

voru allir sammála því að réttirnar sköpuðu tækifæri. Talað var um að nú þegar væru nokkur 

fyrirtæki í sveitinni og önnur utanaðkomandi fyrirtæki sem gerðu út á að selja ferðamönnum 

réttirnar, svo það væru vissulega einhverjir sem högnuðust nú þegar á viðskiptum í tengslum 

við réttir. Þá kom einn viðmælandi inn á það að réttirnar væru aðeins einn fyrirfram skipulagður 

dagur og þeir sem væru að veðja á þennan dag í tengslum við ferðamenn hlytu að hafa eitthvað 

upp úr því. Viðmælendur vildu sjá að ferðamenn yrðu þjónustaðir meira í réttunum. 
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Upp komu nokkrar hugmyndir að tækifærum, þrír viðmælenda vildu sjá kvenfélögin með 

sölubása til þess að selja afurðir úr sveitinni bæði til fjáröflunar sem og til þess að auglýsa vörur 

í því skyni að upplýsa fólk um landbúnað. Þá var einnig komið inn á að sniðugt væri að vera 

með veitingasölu. Tveir af fjórum viðmælendum töluðu um að gjaldtaka í réttirnar gæti orðið 

jákvæð breyting sem betur mætti skoða. 

Hvað væri að því að fólk borgaði þarna inn, þetta er einhver þriggja til fjögra tíma 

viðburður og auðvelt að hafa það. Það er hlið fram við veg og það væri svosem 

hægt að rukka inn og það mundi gera það að verkum að það yrði minna álag á 

bændum með fjallskil og annað og það væri hægt að viðhalda betur réttunum, því 

að mikill fólksfjöldi í réttunum gerir auðvitað átroðning og kannski reynir meira 

á grjóthleðslur og annað, hlið og grindverk. Viðmælandi C 

Ég veit að það eru einhverjir þarna í kring, ferðaþjónustuaðilar sem gera út á þetta 

og fá ferðamenn og fara í réttir. Þannig þeir njóta klárlega góðs af því. Þessi 

umræða hefur borið á góma stundum hvort rukka eigi inn í réttirnar, kannski 

afréttamálafélagið mundi njóta góðs af því og við ef kæmi inn einhver peningur 

sko, það væri hægt að gera meira fyrir réttirnar. [...] ef rukkað yrði inn myndi 

örugglega myndast svolítill tappi, það verður svo margt fólk, svo margir að flýta 

sér, svo margir bændur að draga. Það gætu myndast soldnar biðraðir. Viðmælandi 

D 

 

Greinilegt er að umræða um gjaldtöku í réttirnar hafi borið á góma áður. Tveir viðmælendur 

töluðu um að ekki yrðu allir bændur sáttir við gjaldtöku og veltu fyrir sér hverjir það væru sem 

ættu að greiða aðgangseyrir. Niðurstöður voru álíka, annaðhvort yrðu allir rukkaðir eða aðeins 

þeir sem kæmu í hópbílum. Eins og einn viðmælandinn orðaði þetta til að setja umræðuna um 

gjaldtöku í samhengi: 

Ég hef orðið var við það á hestamannamótum að fólk vill komast frítt inn til að 

sína sitt hross þó að það sé alla vikuna að horfa á hross frá öðrum og er jafnvel 

bara með eina meri sem aldrei komst í dóm eða verðlaunasæti. Ég er kominn með 

mína meri hérna og ég á ekkert að borga fyrir það. En svona er þetta, þar er rukkað 

inn. Viðmælandi C 

Tveir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að kynna afurðina fyrir ferðamönnum til þess að 

fá þá til að neyta hennar.  

 

 

 



21 

 

[...] ef við bændur erum jákvæðir gagnvart þessu þá er þetta frekar til að auglýsa 

vöruna okkar. Ef við myndum sína fram á að þarna er féið að koma beint af fjalli 

og vel um það gengið, að aðgangur sé að vatni í réttunum og féinu líður vel og fer 

á góða og vel útbúna vagna sem það er svo keyrt heim á, allt er þetta til að auka 

ímyndina. Viðmælandi C 

 

Ég veit það ekki sko, það þarf að kenna ferðamönnunum að borða lambakjötið, 

það væri svakalega gott. Kannski ætti að hafa smakk í réttunum fyrir þá, ég veit 

ekki hvort það mundi skila einhverju, það gæti vel verið.... Ferðamenn margir 

þekkja kannski ekki vöruna en kannski fá þeir áhuga ef þeir fá tækifæri til að 

kynnast henni. Viðmælandi D 
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6. Umræður 

Í upphafi rannsóknar voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvert er viðhorf bænda til ferðamanna sem koma í réttir? 

2. Er gengið að þolmörkum bænda í Reykjaréttum? 

3. Liggja einhver tækifæri í Reykjaréttum? 

 

 

Í þessum kafla verður reynt að svara ofangreindum spurningum með því að rýna í niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

 

6.1. Viðhorf og þolmörk 

Viðhorf bænda var frekar jákvætt gagnvart ferðamönnunum sjálfum fyrir utan örfá atriði sem 

voru ekki eins jákvæð. Viðhorf vísa einmitt oft til einhverra áhrifaþátta en telja má að jákvætt 

viðhorf megi rekja til þess hvernig bændurnir meta kostina og gallana sem fylgja ferðamönnum. 

Séu kostirnir fleiri eru heimamenn líklegri til að hafa jákvæð viðhorf sem leiðir til jákvæðari 

upplifunar ferðamannsins á meðan heimsókn hans stendur (Wang og Pfister, 2008: 84). Erlendu 

ferðamennirnir virtust vera í litlum samskiptum við bændur fyrir utan það að biðja um að fá að 

taka þátt við að draga féið og töldu bændur þessi samskipti ekki vera íþyngjandi. Niðurstöðurnar 

benda til þess að bændum finnist komið að þolmörkum þegar kemur að bílaumferð og 

mannfjölda í almenningi. Fjöldinn sem safnast saman inn í almenningnum og bílaumferðin fyrir 

utan réttirnar virðast hafa neikvæð áhrif á bændurnar og raskaði störfum þeirra á réttardaginn, 

Samkvæmt Önnu Dóru (2015: 5) má nota þolmörk sem stjórntæki í tengslum við ferðaþjónustu 

en til þess þarf að leggja áherslu á að skoða þau félagslegu og menningarlegu áhrif sem 

ferðamenn hafa á heimamenn.  

 Ferðamönnum sem vilja upplifa eitthvað ekta, eitthvað menningarlegt eins og athafnir 

heimamanna fer fjölgandi. Ferðaskipuleggjendum sem gera út á réttir fer einnig fjölgandi og er 

því mikilvægt að hafa heimamenn með í ráðum þegar kemur að uppbyggingu áfangastaðar. 

Ekki eru þó allir sem heimsækja réttirnar á vegum ferðaþjónustuaðila og þarf því einnig að taka 

til greina þá ferðamenn sem koma á eigin vegum en erfiðara getur verið að halda utan um þá 

gesti og stýra þeim. Nauðsynlegt er að koma á uppbyggingu ákveðinna þjónustuþátta og innviða 
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s.s. bílastæði fyrir fólksbíla og hópbíla, salernisaðstöðu, merkingar og upplýsingar. Einnig er 

væri gott að bæta upplýsingagjöf til ferðaskipuleggjenda og á svæðinu sjálfu svo ferðamenn viti 

hvar best sé að halda sig. Með því er hægt að komast hjá óþarfa ágangi og truflun á meða 

réttarstörfum stendur og á sama tíma koma í veg fyrir að gengið sé að þolmörkumheimamanna. 

  Reykjaréttir eru  hluti af áfangastað og þurfa bílastæði og merkingar að vera í lagi því 

aðstaða og þjónusta fyrir ferðamenn er partur af því sem skapar góðan áfangastað. Þrátt fyrir að 

fjallskilanefnd sjái um viðhald réttanna ætti það að vera í hlut hins opinbera að koma til við 

uppbyggingu bílastæða og lagfæringu vegar þar sem ferðaþjónustan er hluti af  þeim ágangi 

sem réttarsvæðið verður fyrir. Þá þarf að gæta að því að viðhorf þeirra bænda sem nýta 

Reykjaréttir séu virt og að þeir séu með í ákvörðunum um skipulagningu og uppbyggingu því 

skipulag og stefnumótun er lykill að farsælli ferðaþjónustu (George og o.fl., 2009: 116 og 122). 

 Athygli vakti að viðmælendum þótti þónokkur munur vera á milli íslenskra og erlendra 

ferðamanna þar sem komið var inn á að íslenskir ferðamenn væru tillitslausari en þeir erlendu, 

þá sérstaklega inn í almenningnum þar sem réttarstörfin fara fram. Þrátt fyrir að niðurstöður 

sýni að bændum finnist ferðamenn vera fyrir þá þótti viðmælendum erlendu gestirnir vera meira 

til friðs en þeir íslensku og væru aðeins komir þarna til að fylgjast með og taka myndir. Þetta 

gefur ferðamönnum tækifæri á að læra meira um staðinn og víkkað sjóndeildarhringinn. En 

einnig getur þessi gestagangur leitt til neikvæðra áhrifa á viðhorf heimamanna eins og 

félagslegan óstöðuleika, umferðaþröng, hávaða og ágang (Demirkaya og Cetin, 2010: 385-

386). Vert er að kanna þessa hluti þar sem fram kom í viðtölunum að þrír af fjórum telja að 

ferðamenn í réttir hafi aukist síðastliðin 10-15 ár.  

   

Til að meta viðhorf heimafólks í samhengi við þau áhrif sem ferðaþjónustan hefur á samfélagið 

er áhugavert að skoða áreitisskala Doxeys til að meta niðurstöðurnar. Eins og greint er frá hér 

að ofan er áreitisskalanum skipt í fjögur stig, ánægjustig, stig áhugaleysis, stig gremju og stig 

óvildar (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2015: 7 og 12). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar þessarar má draga þá ályktun að bændur í Reykjaréttum séu á milli 

stigs ánægju og áhugaleysis. Rannsókn þessi enduspeglar kannski ekki alla þá bændur sem nýta 

Reykjaréttir en gefur þó hugmund um viðhorf þeirra og þau stig áreitisskalans sem bændur eru 

á. Pirrings er farið að gæta hvað varðar stjórnun og stýringu en ekki beint í garð ferðamannanna 

sjálfra. Ef ekkert verður gert í uppbyggingu ákveðinna innviða á borð við bílastæði, aðgengi og 

merkingar er hætta á að bændur fari á stig gremju og jafnvel óvildar. 
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6.2. Tækifæri 

Viðmælendur virtust sjá heilmörg tækifæri samfara auknum ferðamannastraumi í réttirnar. 

Þetta voru þó fyrst og fremst tækifæri fyrir aðra en þá sjálfa. Þannig vildu þeir hvetja 

kvenfélögin til samvinnu á sölu og kynningu afurða úr sveitinni sem og að vekja athygli á 

landbúnaðinum og styrkja ímynd hans. Þar sem ferðaþjónustan er áhrifamikil atvinnugrein og 

getur leitt til fjölbreytilegra tækifæra er mikilvægt að nýta tækifæri eins og að selja vörur frá 

býli á viðburði sem þessum. Með því að fara slíka leið getur jákvætt viðhorf einnig aukist en 

eins og Wang og Pfister (2008: 85) komu inn á eru sterk tengsl á milli þess að beinir hagsmunir 

hafi áhrif á viðhorf heimamanna. Heimamenn séu líklegri til að vera jákvæðir gagnvart 

ferðaþjónustunni ef þeir upplifa að hún leiði af sér einhvern ávinning og ef ávinningurinn er 

mikill er líklegar að þeir leiði hjá sér neikvæð áhrif. 

Einnig sáu bændur tækifæri í því að koma á gjaldtöku í réttunum en með því að fara þá 

leið getur fjallskilanefnd aukið tekjur sínar sem nýta má til uppbyggingu innviða á svæðinu s.s. 

á bílastæðamálum og salernisaðstöðu. Fjölbreytileiki ferðaþjónustunnar sem atvinnugrein 

hentar vel til að auka velferð ólíkra hópa og mæta þörfum þeirra. Efnahagslegur ábati 

ferðaþjónustu í formi tekna sem af henni hljótast gerir samfélög jákvæðari í garð 

ferðaþjónustunnar (George o.fl., 2009: 34). Hvort bændur meti einhvern ávinning af heimsókn 

ferðamanna eða hvort heimsóknin beri með sér neikvæð áhrif skiptir einnig miklu máli þegar 

kemur að félagslegum þolmörkum heimafólks (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003: 3). 

 Bændur telja að heimamenn eigi að hafa ákvörðunarvaldið þegar kemur að 

uppbyggingu. Allur vöxtur og uppbygging innan ferðaþjónustunnar hefur einhver áhrif og því 

mikilvægt að hafa heimamenn með í ráðum þegar kemur að stjórnun og ákvarðannatöku 

(George o.fl., 2009: 32) þar sem það eru bændur sem eiga í beinum eða óbeinum samskiptum 

við ferðamennina á meðan á heimsókn þeirra stendur (Sharpley, 2014: 37). 

6.3. Samantekt 

Þegar litið er til framangreindra umræðu má staðsetja bændur í Reykjaréttum á milli fyrsta og 

annars stigs áreitakvarða Doxey, eða á milli stigs ánægju heimafólks og stigs áhugaleysis. 

Bændur í Reykjaréttum eru ánægðir með þá gesti sem koma og sjá þennan vettvang sem 

tækifæri til þess að kynna ferðamönnum vöru sína og til að auka ímynd landbúnaðar, þó hafa 

þeir áhyggjur að ef ferðamönnum fer fjölgandi í réttirnar verði gengið að þolmörkum.  



25 

 

Í upphafi ritgerðar þessarar var spurt um : 

1. Hvert er viðhorf bænda til ferðamanna sem koma í réttir? 

2. Er gengið að þolmörkum bænda í Reykjaréttum? 

3. Liggja einhver tækifær í Reykjaréttum? 

 

 

Viðhorf bænda til ferðamanna í Reykjaréttum eru almennt jákvæð, hinsvegar benda viðtölin til 

að ekki séu allir sáttir við á hvers vegum ferðamennirnir eru að koma og heyra mátti að bændur 

styðji frekar við að heimamenn nýti þau tækifæri sem fylgja aukningu ferðamanna. Svo virðist 

sem að komið sé að þolmörkum hvað varðar skipulag á bílaumferð, bílastæðum og stýringu 

fólks innan í almenningi. Bændur sjá hins vegar tækifæri fyrir heimamenn og félagasamtök í 

sveitinni til að koma vörum úr sveitinni á framfæri og á sama tíma að styrkja ímynd 

landbúnaðarins. Miklu máli skiptir að stjórnendur og aðstandendur Reykjarétta stýri umferð og 

styrki samvinnu við bændurna til þess að farsæl þróun geti átt sér stað.  

 Ferðaþjónustan mun alltaf hafa einhver áhrif en það er þeirra sem starfa innan 

ferðaþjónustunnar og þeirra sem standa að Reykjaréttum að takmarka þau neikvæðu áhrif sem 

hún getur leitt af sér og stuðla að jákvæðari áhrifum því annars kemur að því að þolmörkum 

verði náð hvort sem um náttúruleg, félagsleg eða menningarleg áhrif eru að ræða. Rannsókn 

þessi varpar ljósi á viðhorf sauðfjárbænda til ferðamanna í réttir sem vonandi getur nýst 

aðstandendum til uppbyggingar og stýringar í Reykjaréttum.  
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Lokaorð 

Uppskeruhátíð líkt og réttir er eftirsótt upplifun, þar sem bændur koma saman til að endurheimta 

framtíðarstofninn sinn úr sumarhögum og gleðjast saman með ættingjum og vinum. Slík 

upplifun hefur ekki bara áhrif á heimamennina heldur einnig þá ferðamenn sem leggja leið sína 

í réttir. 

 Spáð er mikilli fjölgun ferðamanna sem hingað koma á næstu árum og taka þarf tillit til 

þeirra þróunar við uppbyggingu ferðamannastaða. Til þess að taka við öllum þessum fjölda þarf 

að byggja upp innviði á ferðamannastöðum og er stýring stór þáttur í að leiða ferðamenn um 

staði til þess að þeir njóti og til þess að ekki sé gengið að þolmörkum heimamanna. Kostnaður 

við alla uppbyggingu er sá þáttur sem í vegi stendur fyrir aukinni uppbyggingu á 

ferðamannastöðum og er því mikilvægt að huga að lausnum sem virka svo allir geti notið 

samverunnar sem réttir bjóða upp á í sátt og samlyndi og á sama tíma að allir séu öruggir og 

komist sinna leiða. Uppbygging þarf að eiga sér stað á öllum ferðamannastöðum ekki aðeins á 

fjölförnum ferðamannastöðum heldur einnig á fáfarnari stöðum eins og Reykjaréttum sem eru  

heimsóttir sjaldan og í takmarkaðan tíma. 

 Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar er ljóst að viðhorf bænda í 

Reykjaréttum til ferðamanna er að stærstum hluta jákvætt en að vöntun er á stýringu og 

upplýsingagjöf í réttum og því telur rannsakandi þörf fyrir þessa umræðu svo hægt sé að grípa 

inn í áður en gremju eða óvildar fer að gæta hjá heimamönnum. Með því að gera rannsókn sem 

þessa með reglulegu millibili er hægt að byggja til framtíðar, hægt væri að nýta þær aðferðir 

sem fjallað var um hér að framan og beitt hefur verið við þolmarkarannsóknir. Þá væri hægt að 

gera rannsókn með reglulegu millibili og bera svo saman niðurstöður. Slíkar rannsóknir hjálpa 

til við að meta á hvaða leið svæðið er, er verið að nálgast þolmörk og hvernig er hægt að 

bregðast við. 

Áhugavert hefur verið að vinna að rannsókn þessari þar sem viðfangsefni þetta hefur ekki verið 

skoðað áður. Rannsóknin svalaði forvitni höfundar að einhverju leiti en eftir sitja margar aðrar 

spurningar sem vöknuðu um réttir og ferðamenn sem væru efni í aðra rannsókn. 
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Viðauki 1: Spurningarammi 

 

1. Hvað ertu gamall og hversu lengi hefur þú búið hér? 

 

2. Hvað hefur þú verið lengi með búskap, og hefur þú allan þann tíma sent fé á fjall?  

 

3. Fyrir hvað standa réttir í þínum huga? 

 

4. Finnst þér þú taka meira eftir ferðamönnum í réttunum núna heldur en fyrir 10-

15árum? 

 

5. Hvert er viðhorf þitt  til þess að Reykjaréttir sé viðkomustaður ferðamanna? 

Getur þú útskýrt nánar?  

 

6. Hvernig mundir þú lýsa þínum samskiptum við ferðamenn í réttum? Hafa þeir áhrif á 

þig? 

 

7. Hefur þú orðið var við umræðu um ferðamenn í réttum hjá nágrönnum/kunningjum? 

 

8. Telur þú að ferðamenn hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á réttirnar? 

 

9. Skiptir máli hvort um er að ræða erlenda eða innlenda ferðamenn? 

 

10. Á hvers vegum eru ferðamenn að koma? 

 

11. Telur þú að réttardagur hafi upp á mikið að bjóða fyrir ferðamenn? Hversvegna? 

 

12. Hvað finnst þér um umgengni ferðamanna í réttunum? 

 

13. Hefuru orðið fyrir óþægindum af völdum ferðamanna? 
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14. Skapar það einhver tækifæri/viðskipti fyrir bændur að fá ferðamenn í réttir? 

 

15. Nú ert talað um og er því spáð að ferðamönnum eigi eftir að fjölga töluvert næstu ár, 

telur þú það hafa einhver áhrif á réttarmenninguna? 

 

16. Í sambandi við þolmörk, telur þú að það eigi að takmarka hversu margir ferðamenn 

megi koma í réttir? 

Ef já hvernig sérðu þá takmörkun fyrir þér? 

Ef nei, viltu útskýra fyrir mér? 

 

17. Ef þú ættir að bæta eða laga eitthvað fyrir ferðamenn í réttum hvað myndir þú gera? 

 

18. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 

 


