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Yfirlýsing 
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og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort uppsetning fræðslu-/sögustígs við Surtshelli 

geti verið liður í að vernda svæðið. Ágangur við Surtshelli hefur verið mikill í gegnum tíðina 

og farið vaxandi með auknum fjölda ferðamanna. Surtshellir hefur ekki verið friðlýstur sem 

náttúruvætti líkt og margar af náttúruperlum Vesturlands s.s Grábrók og Hraunfossar. Inni í 

Surtshelli er þó að finna friðlýstar fornleifar sem voru friðaðar með lögum 1930. Í gegnum árin 

hefur æði margt verið rannsakað og skrifað um Surtshelli, en því miður lítið verið gert, svo 

Surtshellir sjálfur sem og umhverfi hans hefur látið verulega á sjá. Fræðslu-/sögustígar hafa 

verið notaðir víða til þess að stýra ferðafólki um afmarkaðar leiðir. Slíkir stígar eru vel þekktir 

víða um heim en hafa ekki verið áberandi á Íslandi. Þó hefur þeim fjölgað og til að mynda í 

Vatnajökulsþjóðgarði eru allnokkrir fræðslustígar eða gestagötur. 

Sumarið 2016 var gerð könnun sem tók til þess fjölda sem heimsótti Surtshelli og hvaða viðhorf 

ferðafólk hefði til staðarins. Niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður úr verkefni Önnu 

Berg Samúelsdóttur sumarið 2009 til að komast að hugsanlegum breytingum á fjölda og 

viðhorfum. Haft var samband við fólk á svæðum þar sem fræðslu-/sögustíga er að finna og það 

spurt út í notagildi stíganna og hvað þyrfti að hafa í huga þegar hefjast ætti handa við 

uppsetningu þeirra. Allir viðmælendur voru sammála um að fræðslu-/sögustígar væri góð leið 

til þess að stýra ferðafólki.  

Nauðsynlegt er að grípa til ráðstafana til að standa vörð um Surtshelli. Það rask sem þegar hefur 

orðið í hellinum er óbætanlegt. Uppsetning fræðslu-/sögustígs við Surtshelli gæti mögulega 

verið einn liður í því að varðveita svæðið fyrir komandi kynslóðir. 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Surtshellir, fræðslu-/sögustígar, ferðamenn, verndun, friðlýsingar. 
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1. Inngangur 

Surtshellir er einn af þekktustu hellum landsins og mikill fjöldi gesta bæði innlendra og erlendra 

heimsækja hellinn ár hvert. Surtshellir er í miðju Hallmundarhrauni í uppsveitum Borgarfjarðar, 

í landi Kalmanstungu. Það er langt í frá að það sé nýtilkomið að ferðafólk heimsæki staðinn, 

hann hefur verið vinsæll viðkomustaður í áratugi. Mikil aukning er í komu erlendra ferðamanna 

hingað til lands. Frá því 2010 fram til 2015 var aukningin 21,6% en mest var hún milli áranna 

2014 og 2015 eða 29,1% (Ferðamálastofa, 2016). Allt bendir til þess að erlendum ferðamönnum 

fjölgi enn frekar næstu ár. Greiningardeild Arion banka gerir t.d. ráð fyrir 26,6% aukningu árið 

2017; 12,9% árið 2018 og 10% árið 2019 þannig að fjöldinn gæti náð 2,5 milljónum árið 2018 

(Erna Björg Sverrisdóttir, Konráð S. Guðjónsson, Hrafn Steinarsson og Þorsteinn Andri 

Haraldsson. 2016). Þessi gífurlega aukning á eftir að hafa áhrif á allar okkar náttúruperlur.  

Það er siðferðisleg skylda okkar að vernda þessar viðkvæmu náttúruperlur fyrir komandi 

kynslóðir og sjá til þess að viðkvæm svæði tapi ekki verndargildi sínu. Surtshellir hefur ekki 

verið friðlýstur sem náttúruvætti líkt og margar aðrar náttúruperlur okkar. Engu að síður er 

Surtshellir friðaður samkvæmt íslenskum náttúruverndarlögum. Í lögum um náttúruvernd nr. 

60/2013 segir í fyrstu málsgrein að markmið laganna sé að vernda fjölbreytni íslenskrar náttúru 

svo sem líffræðilegan og jarðfræðilegan fjölbreytileika til framtíðar (Lög um náttúruvernd nr. 

60/2013). Þarna er t.d. átt við jarðmyndanir sem teljast sérstakar á landsvísu sem og heimsvísu, 

fágætt landslag sökum fagurfræðilegs og menningarlegs gildis. Surtshellir og Hallmundarhraun 

allt er talið einstakt á heimsvísu og því einkennilegt að ekki sé búið að friðlýsa Surtshelli.  

Vegna ágangs ferðafólks í gegnum árin 

hefur Surtshellir látið verulega á sjá og 

mikið af merkum minjum horfið úr 

hellinum. Umhverfið í kringum Surtshelli er 

illa farið, enda gróður á svæðinu 

viðkvæmur og þolir illa mikið traðk. Sjá má 

á mynd 1 ástand svæðisins vorið 2016, en 

myndina tók Halldór Sigurðsson bóndi á 

Þorvaldsstöðum í Hvítársíðu.  

Þó svo að Surtshellir sjálfur sé ekki friðlýstur 

eru í einum afhelli hans friðlýstar fornminjar. 

Mynd 1. Loftmynd sýnir slæmt ástand svæðisins 

umhverfis Surtshelli vorið 2016. Mynd Halldór 

Sigurðsson. 

 

Mynd 2. Friðlýstar fornleifar í Vígishelli, einum 

afhelli Surtshellis. Mynd: Kristrún Snorradóttirsson. 
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Þetta er grjóthringur eða tóft sem er í 

Vígishelli (Fornleifanefnd, 1990). Þessar 

fornminjar voru friðlýstar með lögum 25. 

október 1930 - sjá afrit af friðlýsingarskjali í 

viðauka I - en lítið sem ekkert hefur verið gert 

til þess að standa vörð um þessar merku 

minjar. Í lögum 80/2012 um 

menningarminjar segir í 4. lið 21.gr. laganna 

um verndun fornleifa, “Friðlýstum fornleifum 

skal viðhaldið á kostnað ríkisins. Minjastofnun 

Íslands ber ábyrgð á friðlýstum fornleifum og semur verk- og fjárhagsáætlun um viðhald 

þeirra” (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). Núna 87 árum eftir samþykkt sérlaga um 

friðlýsingu þessara fornleifa hefur sama og ekkert verið gert og mikið og óbætanlegt tjón orðið 

á minjunum.  

Margt hefur verið skrifað um Surtshelli, en lítið gert til þess að vernda svæðið. Það er því löngu 

orðið tímabært að finna lausn og leiðir til þess vernda hellinn og nágrenni hans og taka ákvörðun 

um framkvæmdir. Þekking á stýringu ferðafólks um ákveðin svæði er fyrir hendi, aðeins þarf 

að finna leiðir og aðferðir sem henta við Surtshelli. 

Uppsetning fræðslu-/sögustígs gæti mögulega verið verkfæri sem hægt væri að nota til 

verndunar, fræðslu og upplýsinga um svæðið.  

1.1. Markmið verkefnisins 

Meginmarkmiðið er að kanna hvort uppsetning fræðslu-/sögustígs gæti nýst til þess að stýra 

fólki um svæðið og hvort slíkur stígur væri liður í því að vernda hellinn og svæðið í kring fyrir 

ágangi. Kannaður er fjöldi gesta sem heimsækir svæðið yfir ákveðinn tíma og viðhorf þeirra til 

svæðisins. Undirmarkmið verkefnisins er að sjá hvort viðhorf gesta til svæðisins, þekking og 

þarfir hafi eitthvað breyst frá fyrri rannsókn sem fram fór sumarið 2009 af Önnu Berg 

Samúelsdóttur. Svo hægt sé að ná markmiðum verkefnisins þarf að fá svör við eftirfarandi 

spurningum: 

 Er þörf á stýringu umferðar um svæðið til þess að vernda það fyrir ágangi? 

 Hafa fræðslu-/sögustígar verið notaðir annars staðar? 

 Hve margir gestir heimsækja svæðið? 

 Hverju finnst gestum ábótavant? 

Mynd 2. Friðlýstar fornleifar í Vígishelli, einum afhelli 

Surtshellis. Mynd: Kristrún Snorradóttir  

 

Mynd 3. Niðurstöður úr spurningu 6.Mynd 2. 

Friðlýstar fornleifar í Vígishelli, einum afhelli 

Surtshellis. Mynd: Kristrún Snorradóttir  
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 Hvaða skoðun hafa landeigendur og hagsmunaaðilar á uppsetningu fræðslu-

/sögustígs? 

Til að svara undirmarkmiðum verkefnisins eru niðurstöður úr könnun sem Anna Berg 

Samúelsdóttir lagði fyrir ferðamenn við Surtshelli sumarið 2009 skoðaðar. Þær niðurstöður 

eru svo bornar saman við niðurstöður sem fengust úr viðhorfskönnun sem gerð er vegna þessa 

verkefnis  

 Er fjöldinn svipaður? 

 Hefur viðhorf til svæðisins breyst? 

 Eru ábendingar um úrbætur svipaðar? 

1.2. Surtshellir 

Surtshellir er einn af þekktustu hellum landsins. Hann er í miðju Hallmundarhrauni á milli 

Norðlingafljóts í norðri og Strúts í suðri, í ofanverðum Borgarfirði. Surtshellir er í landi 

Kalmanstungu í Borgarbyggð og því í einkaeigu landeigenda Kalmanstungu. Í ferðabók Eggerts 

Ólafssonar og Bjarna Pálssonar lýsa þeir Surtshelli sem kunnasta og stærsta helli landsins, 

merkilegan fyrir fornleifar sem þar finnast og sögur um fyrri tíma (Eggert Ólafsson, 

1772/1978). Mannvistarleifar sem rekja má til útilegumanna hafa því lengi verið þekktar í 

Hallmundarhrauni og þá sérstaklega þær mannvistarleifar sem fundist hafa í Vígishelli, einum 

afhelli Surtshellis (Birna Lárusdóttir, Adolf Friðriksson, Árni Hjartarson ofl. 2011). Í 

ferðalýsingu Eggerts og Bjarna lýsa þeir hraundröngum og dropsteinum inni í hellinum og 

nefna þeir að sumstaðar sé nánast illfært um hellinn vegna hraundranga sem hanga úr loftinu 

(Eggert Ólafsson, 1772/1978). Því miður er þetta vart sjáanlegt nú og sú mikla og tignarlega 

sýn sem blasað hefur við þeim Eggerti og Bjarna okkur ekki sýnileg. Surtshellir er seinfarinn 

þar sem hellisgólfið er nokkuð grýtt (Björn Hróarsson, 2008) og hefur í gegnum tíðina látið 

verulega á sjá. 

1.2.1 Jarðfræði 

Hallmundarhraun rann úr klepra- og gjallgígum við rætur Langjökuls en upptök hraunsins voru 

í krika á milli Eiríksjökuls og Langjökuls (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). Hallmundarhraun 

er helluhraun sem einkennist af hrufóttum og sléttum flákum, báróttu yfirborði, sigdældum eða 

pyttum og sprungnum smáhólum. Helluhraun myndast þegar hraunkvikan er eins og seigur 

vökvi sem rennur hratt og flæðir hindrunarlítið áfram, algengur hraði á hraunrennsli er 5-20 

km/klst., hitastig er hátt eða +1.120 til +1.230 °C (Ari Trausti og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). 

Hraunið nær niður í byggð Hvítársíðu eða um 40-50 km leið frá upptökunum. Hallmundarhraun 
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er basalthraun og áætlað flatarmál þess er um 220 km2 og um 2–3 km3 (Ari Trausti 

Guðmundsson, 2001). Hraunið hefur sumstaðar runnið í lænum og myndað bogadregnar 

hrauntungur sem leggjast hver ofan á aðra allt eftir tímalengd gossins. Einkenni helluhrauna eru 

hraunhellar, dyngjur og eldborgir (Ari Trausti og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). 

Hallmundarhraun einkennist af miklum brothringjum og er slíkt hvergi að finna á jörðu svo 

vitað sér. Norður og austur af Strút eru óvenjulegar yfirborðsmyndanir sem ná yfir 15 km langt 

svæði; gíglaga grjóthringir. Stefnulína brothringjanna gefur til kynna stefnu 

aðalhraunæðarinnar sem myndað hefur hraunhellana Surtshelli, Stefánshelli, Víðgelmi og 

Kalmanshelli. Rannsóknir á þessu svæði voru gerðar á árunum 2001–2005 þar sem í ljós kom 

að í framhaldi af Stefánshelli er mikið holrými, sem fékk nafnið Hulduhellir og liggur hálfan 

annan km upp frá Stefánshelli (Björn Hróarsson, 2008).  

1.2.2. Náttúrufar 

Gróðurfar við Surtshelli hefur lítið verið kannað, en þó er til listi yfir helstu tegundir háplantna 

á svæðinu, sem og mosa- og fléttuháða sveppi, sem skráðar hafa verið hjá Náttúrufræðistofnun 

Íslands og má sjá listann í töflu 1.  

Tafla 1. Listi yfir skráðar háplöntur, mosa og fléttuháða sveppi. 

Latneskt nafn Íslenskt nafn Staðarnafn/Staðskrá Ár 

Háplöntur 

Cardamine bellidifolia Jöklaklukka Surtshellir/Hallmundarhrauni 1919 

Carex glacialis Dvergstör Surtshellir/Hallmundarhrauni 1935 

Carex lachenalii Rjúpustör Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Poa alpine Fjallasveifgras Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Rhodiola rosea Burnirót Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Saxifraga nivalis Snæsteinbrjótur Surtshellir/Hallmundarhrauni 1868 

Alopecurus aequalis Vatnsliðagras Surtshellir/Hallmundarhrauni 1910 

Bistorta vivipara Kornsúra Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Cardamine bellidifolia Jöklaklukka Surtshellir/Hallmundarhrauni 1910 

Carex glacialis Dvergstör Surtshellir/Hallmundarhrauni 1935 

Carex lachenalii Rjúpustör Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Cystopteris fragilis Tófugras Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Viscaria alpine Ljósberi Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Minuartia biflora Fjallanóra Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Minuartia rubella Melanóra Surtshellir/Hallmundarhrauni 1937 

Poa nemoralis Kjarrsveifgras Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Rhodiola rosea Burnirót Surtshellir/Hallmundarhrauni 1896 

Trisetum triflorum Móalógresi Surtshellir/Hallmundarhrauni 1889 

Mosar 

Racomitrium lanuginosum Hraungambri Surtshellir/Hallmundarhrauni 1963 
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Fléttuháðir sveppir 

Lichenopeltella cetrariae   Surtshellir 2009 

Lichenopeltella cladoniarum   Surtshellir 2009 

Phaeosporobolus alpinus   Surtshellir 2009 

Sphaerellothecium araneosum   Surtshellir 2009 

Sphaerellothecium cladoniicola   Surtshellir 2009 

 Sphaerellothecium minutum   Surtshellir 2009 

(Starri Heiðmarsson, munnleg heimild, 24. janúar 2017). 

Í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar er fyrsta skráða háplantan við Surtshelli Saxifraga nivalis 

eða Snæsteinbrjótur; skráð fundin 1868. Alls eru skráðar 18 háplöntur hjá Náttúrufræðistofnun 

Íslands, ein mosategund og sex fléttuháðir sveppir. Árið 2009 var þýskur fléttufræðingur á ferð 

um landið og fann sveppategundir sem lifa á fléttum og eru afar sjaldgæfar (Wolfgang von 

Brackel, 2010). Í töflunni hér að ofan má sjá lista yfir þær sjaldgæfu tegundir sem Wolfgang 

fann. En fléttuháðir sveppir eru sveppategundir sem vaxa einungis á fléttum og eru þá oftast 

sníklar á þeim (Wolfgang von Brackel, 2010). Gróður á svæðinu er afar viðkvæmur og 

gróðurþekja ekki mikil. Surtshellir er í Hallmundarhrauni sem er nútímahraun og 

gróðuruppistaðan er mosi (Snorri Baldursson, 2014). Nútímahraun þekja stóran hluta Íslands, 

en þar sem landnám t.d. blómplanta tekur langan tíma og mikla veðrun og áfok þarf til að mynda 

jarðveg, er gróðurþekja á Íslandi ekki samfelld og gróður oft á tíðum viðkvæmur á stórum 

svæðum (Snorri Baldursson, 2014). Jarðvegur þarf að myndast svo landnám plantna geti hafist 

(Kurina og Vitousek, 1999). Með auknum jarðvegi eykst vatnsheldni jarðvegs, en 

gróðurframvinda er hæg í hraunum þar sem myndun jarðvegs tekur langan tíma og framboð 

næringarefna því oft lítið (Kurina og Vitousek, 1999). Fléttur og mosar eru ríkjandi fyrst um 

sinn á nýju landi og mynda einskonar skán á yfirborðinu, en yfirborð hrauna er gljúpt og vatn 

hripar auðveldlega, svo rigningarvatn helst illa á yfirborðinu (Snorri Baldursson, 2014). Gróður 

í kringum Surtshelli er aðallega mosi Bryophytes, fjalldrapi Betula nana, krækilyng Empetrum 

nigrum, beitilyng Calluna vulgaris (Hörður Kristinsson, 2012), ásamt öðrum grösum og 

nokkrum blómplöntum. Fuglalíf er nokkurt, svo sem ýmsir mófuglar, gæsir, álftir, hrafn, 

smyrill og fálki.  

1.2.3. Verndun 

Hvorki Surtshellir né Hallmundarhraun hafa verið friðlýst, en svæðið allt svo sem hraunið sjálft 

og þeir hellar sem þar finnast eru friðaðir samkvæmt íslenskum náttúruverndarlögum nr. 

60/2013. Í fyrsta kafla laganna um markmið, gildissvið og skilgreiningar segir í 3.gr. lið b. um 

vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni og fjölbreytni landslags að stefnt skuli að því „að vernda 

jarðmyndanir sem eru sérstakar eða einstakar á lands- eða heimsvísu,“ og í lið d. „að varðveita 
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landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og /eða 

menningarlegs gildis“ (Lög nr. 60/2013).  

Hallmundarhraun þykir sérstakt fyrir margar sakir en það rann skömmu eftir landnám og er eina 

hraunið sem runnið hefur úr vestara gosbelti frá því að sögur hófust (Haukur Jóhannesson, 

1989). Hraunið hefur runnið ca 40-50 km leið frá upptökunum; við rætur Langjökuls, og niður 

í byggð (Sveinn P. Jakobsson, 2013). Surtshellir er einn af þeim fjölmörgu hellum sem eru í 

Hallmundarhrauni, en hellakerfi Hallmundarhrauns er að öllum líkindum það lengsta á landinu 

(Björn Hróarsson, 2006). Hallmundarhraun er helluhraun en hraunhellar eru eitt aðaleinkenna 

slíkra hrauna. Hellarnir eru leifar af hraunrásinni eða þeim farvegi sem hraunið rann um á 

meðan á gosinu stóð (Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2002). 

Hallmundarhraun og öll þessi náttúrufyrirbæri ættu að vera nóg til þess að gripið sé til aðgerða 

til verndunar á svæðinu. En það er ekki bara jarðfræðin sem er merkileg, heldur er saga 

svæðisins mikil. Talið er að fyrsta íslenska ritaða heimildin sem til er um eldsumbrot sé um 

myndun Hallmundarhrauns og heitir Hallmundarkviða (Árni Hjartarson, 2014). 

Hallmundarkviða er líklega ort milli 940-950 og fjallar um átök milli Þórs og Surts eldjötuns 

(Árni Hjartarson, 2014, 2015). Höfundur kviðunnar er ókunnur en uppi hafa verið margar 

getgátur um raunverulegan höfund. Eitt er þó víst að hann þekkti greinilega vel til (Árni 

Hjartarson, 2015). Landnáma er fyrst ritheimilda þar sem getið er um Hellismenn eða 

útilegumenn sem höfðust við í Surtshelli (Árni Hjartarson, 2015). Árið 2001 var gerð rannsókn 

á vegum Þjóðminjasafns Íslands á þeim mannvistarleifum sem fundist hafa inni í Surtshelli 

(Guðmundur Ólafsson, Smith, K.P og Agnes Stefánsdóttir, 2004). Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á Surtshelli, styðja flestallar við þær sögur sem til eru, t.d. um veru útilegumanna og aldur 

Hallmundarhrauns og svo Hallmundarkviðu (Árni Hjartarson, 2014 2015). Surtshellir og 

Hallmundarhraun ættu því að uppfylla mörg skilyrði friðlýsingar. 

Friðlýsing felur í sér opinbera ráðstöfun til verndar á tilteknu svæði s.s. umhverfinu og 

náttúrunni. Finna má í íslenskum náttúruverndarlögum nr. 60/2013 ákvæði um friðlýsingar en 

litlar sem engar breytingar hafa orðið frá 1956. Friðlýsingu náttúruminja er skipt í fimm flokka 

samkvæmt 50. gr. náttúruverndarlaga. Þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvættir á landi og í hafi, 

friðlýst búsvæði, vistgerð og vistkerfi og að lokum fólksvangar (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). 

Upptalning hér að ofan, bæði þá merku jarðfræði og sögu sem Surtshellir býr yfir, segir okkur 

mikið um nauðsyn þess að vernda Surtshelli og reyna eftir fremsta megni að komast hjá frekara 

raski á svæðinu. Surtshellir hefur að geyma mikla sögu bæði jarðfræðilega og menningarlega 

og verndun Surtshellis ásamt Hallmundarhrauni því mikilvæg fyrir menningu okkar og náttúru. 
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Verndun Surtshellis og Hallmundarhrauns yrði mögulega til þess að komandi kynslóðir gætu 

notið svæðisins til fræðslu og ánægju. 

1.3. Fræðslustígar 

Fræðslu-/sögustígar hafa verið notaðir víða um heim í mörg ár. Upphafið að einhverskonar 

fræðslustígum má rekja allt til upphafs 20. aldar, þegar efnafólk fór að leggjast í ferðalög um 

Evrópu og Mið-austurlönd (Colquhoun, F., 2005). Fræðslustígar geta verið í ýmsum útfærslum, 

en allir miða þeir að því að koma ákveðinni fræðslu og upplýsingum til gesta um það sem þeir 

sjá og finna á svæðinu (Ham, S.H., 1992). Í bókinni Interpretation Handbook and Standard, 

Distilling the essence er formáli þar sem Hugh Logan fararstjóri talar um mikilvægi þess að 

upplýsa fólk um þau svæði sem það skoðar, svo sem tegundir, sögu svæðis og fleira 

(Colquhoun, F., 2005). Upplifun gesta af svæðinu verður meiri þegar það skilur mikilvægi 

viðkomandi staðar og af hverju tiltekinn staður er svo merkilegur (Colquhoun, F., 2005). Með 

því getum við aukið þekkingu ferðamannsins og hann áttar sig á tilgangi upplýsinganna og lærir 

að bera virðingu fyrir því sem fyrir augu ber (Colquhoun, F., 2005). Hvaða markmiðum gætum 

við náð með því að setja upp fræðslu-/sögustíg? Gregory M. Benton prófessor við Háskólann í 

Arkansas hefur tekið saman fjögur atriði sem gætu verið hjálpleg fyrir svæði sem hafa 

fræðslustíga (Benton, G.M., 2009): 

 Gestir nái að tengjast svæðinu 

 Upplýsingar og jafnvel smá verkefni gætu haft áhrif á hegðun fólks 

 Gæti stuðlað að umhverfislæsi 

 Að fræðslustígar gætu verið góð viðbót við jákvæða uppbyggingu í ferðaþjónustu 

Fræðslu-/sögustígur sem stendur einn og sér og gestir afla sér upplýsinga sjálfir á ferð sinni um 

svæðið verður aldrei eins mikilvægur og „lifandi leiðsögn“ (Ham, S.H., 1992). 

Náttúruferðamennska fer vaxandi, en slík ferðamennska getur jafnvel stuðlað að náttúruvernd. 

Ánægjuleg og jákvæð upplifun gesta af svæðum skilar sér og gæti þar haft jákvæð áhrif á 

verndun náttúru landsins (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2001). Allnokkur atriði þarf að hafa 

í huga þegar fræðslu-/sögustígar eru skipulagðir, en mikilvægast er að hafa þann rauða þráð 

sem hefur upphaf og endi (Beck, L.og Cable, T., 1998). Rauði þráðurinn er sá boðskapur sem 

á að skila sér til gesta, hann þarf að vera það áhugaverður að gestir séu meðvitaðir um hann alla 

leiðina (Ward og Wilkinson 2006). Rauði þráðurinn þarf líka að rúmast í einni setningu, sem 

þarf að kristallast í einni meginhugmynd um fræðsluna (Ham, S.H.,1992).  
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1.4. Könnun sumarið 2009 

Sumarið 2009 vann Anna Berg Samúelsdóttir, þá nemandi í náttúru- og umhverfisfræði við 

Landbúnaðarháskóla Ísland, lokaverkefni sitt um Surtshelli. Tilgangur Önnu var að meta hvort 

svæðið í kringum Surtshelli væri komið að þolmörkum. Í könnun Önnu Berg voru lagðar fyrir 

almennar spurningar um svæðið og hellana sjálfa. Verkefni Önnu Berg og það verkefni sem 

unnið er hér eru þó mjög ólík að stórum hluta. Anna Berg gerði viðhorfskönnun 2009 og 

niðurstöður þeirrar könnunar eru til. Því var upplagt að endurtaka þann hluta til að fá samanburð 

á milli áranna 2009 og 2016. 
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2. Aðferðir  

Eftirfarandi aðferðir voru notaðar til að fá svör við þeim spurningum sem lagt er upp með í 

markmiðum verkefnisins. Hvort fræðslu-/sögustígur gæti komið að notum til þess að stýra fólki 

um Surtshelli.  

 Er þörf á því að stýra umferð um svæðið til þess að vernda það fyrir ágangi? 

o Skoðuð er lagaleg staða svæðisins í samræmi við íslensk náttúruverndarlög. 

o Rýnt er í náttúrfar á svæðinu og skoðað hvort það þoli allt þetta álag án þess að 

nokkuð sé gert. 

 Hafa fræðslu-/sögustígar verið notaðir annars staðar til þess að stýra fólki? 

o Spurningar lagðar fyrir starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, Þingvallaþjóðgarðs, 

Kötlu jarðvangs, Reykjanes jarðvangs og Orku náttúrunnar auk Sigþrúðar Stellu 

Jóhannsdóttur starfsmann Náttúrustofu Norðausturlands. 

 Fjöldi gesta sem heimsækir svæðið 

o Talning á fjölda gesta við svæðið á ákveðnu tímabili sumarið 2016 

 Hvað finnst gestum ábótavant? 

o Viðhorfskönnun lögð fyrir gesti til að meta þörfina á úrbótum 

 Hvaða skoðun hafa landeigendur og hagsmunaaðilar á uppsetningu fræðslu-/sögustígs. 

o Viðtöl tekinn við Ólaf Jes Kristófersson ein af landeigendum Kalmanstungu 

ogEddu Arinbjarnar ein af stofnendum Saga jarðvangs.  

o Samskipti með töluvpóstum við Hrafnhildi Tryggvadóttur verkefnastjóra 

skipulags– og umhverfssvið Borgarbyggðar og Kristjáns Guðmundssonar 

forstöðumanns Markaðsstofu Vesturlands. 

2.1. Talning 

Talning á fjölda ferðamanna við Surtshelli fór fram á 13 dögum sumarið 2016 á tímabilinu 4. 

júlí til 25. september; sex daga í júlí, fimm daga í ágúst og tvo í september. Viðvera var um 

miðjan dag að meðaltali þrjá tíma í senn frá hádegi. Allir bílar sem komu á svæðið voru taldir 

og fjöldi í hverjum bíl. Allir voru taldir, hvort sem þeir fóru ofan í hellinn eða gengu aðeins um 

svæðið. Börn voru ekki undanskilin talningu og eru því inni í heildarfjölda gesta.  

2.2. Viðhorfskönnun 

Lögð var viðhorfskönnun fyrir gesti alla dagana sem talning fór fram. Ekki svöruðu allir 

könnuninni þar sem ógerlegt var að ná tali af öllum sem heimsóttu svæðið. Reynt var að ná til 

flestallra sem fóru ofan í hellinn og þeir beðnir að svara könnuninni. Ekkert kerfi var á því 
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hverjir voru stoppaðir, aðeins reynt eftir bestu getu að ná til sem flestra. Vel gekk að fá gesti til 

að svara könnuninni og voru allir jákvæðir og viljugir til að hjálpa. Könnunin fór þannig fram 

að spurningalisti var lagður fyrir gesti og þeir beðnir að svara nokkrum spurningum um svæðið. 

Spurningarnar voru bæði á ensku og íslensku og byggðust að stórum hluta á fyrri könnun sem 

gerð var sumarið 2009 af Önnu Berg Samúelsdóttur. Enginn munur var á íslenska og enska 

spurningalistanum og má sjá listana báða í viðaukum II og III. Spurningar 1-5 voru almenns 

eðlis þar sem spurt var um aldur, kyn, menntun, þjóðerni og ferðamáta. Spurningar 6-13 voru 

um þekkingu á svæðinu; hvað fólki fyndist helst vanta. Einni spurningu var bætt við frá könnun 

Önnu Berg en það var spurning númer 11, þar sem  spurt var hvort viðkomandi myndi vilja 

borga fyrir leiðsögn um svæðið. Svarmöguleikar við spurningum 6-13 voru já, nei, hlutlaus og 

veit ekki. Í síðustu spurningunni, nr. 14, höfðu gestir fleiri en einn valmöguleika og þá spurt 

hvaða úrbætur þyrfti að gera á svæðinu, s.s. göngupalla, salerni, borð og bekki o.fl. 

Spurningalistar á íslensku eru í viðauka II og á ensku í viðauka III. 

Úrvinnsla könnunarinnar fór fram í excel og niðurstöður flokkaðar eftir erlendum gestum 

annars vegar og íslenskum hins vegar. Þannig er hægt að gera sér grein fyrir mismunandi 

viðhorfum erlendra ferðamanna og innlendra til svæðisins. 

2.3. Fræðslu-/sögustígur 

Til þess að kanna hvort fræðslu-/sögustígar geti þjónað þeim tilgangi að stýra fólki um ákveðið 

svæði og hvort slíka stíga væri að finna hér á landi, var haft samband við nokkra einstaklinga 

og stofnanir sem hafa umsjón með ferðamannastöðum víðsvegar um landið. Sendur var 

spurningalisti til starfsmanna Vatnajökulsþjóðgarðs, Þingvallaþjóðgarðs, Kötlu jarðvangs, 

Orku náttúrunnar og Reykjanes jarðvangs, auk Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur hjá Náttúrustofu 

Norðausturlands. Ástæða þess að haft er samband við Sigþrúði Stellu er áralöng þekking hennar 

á aðferðarfræði náttúrutúlkunar. Sigþrúður Stella hefur lokið menntun í þjóðgarða- og 

umhverfisstjórnun með áherslu á friðlýst svæði, fræðslu og miðlun við stjórnun slíkra svæða 

frá Bandaríkjunum (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). Spurningalistann má sjá í viðauka 

VI en hann var sendur út í tölvupósti í lok janúar 2017. Svör komu frá öllum nema Reykjanes 

jarðvangi. Allir sem svöruðu spurningalista voru jákvæðir og svöruðu fljótt. Tilgangurinn var 

að sjá hvort fræðslu-/sögustígar hefðu verið notaðir á starfssvæði viðmælenda og hvernig til 

hefði tekist. Einnig var leitast eftir góðum ábendingum um hvað hafa þyrfti í huga við 

framkvæmd og útfærslu á fræðslu-/sögustígum. Heildarsvör eru ekki gefin upp í viðauka en 

svörum tvinnað saman í samfelldan texta í niðurstöðum og þannig reynt að átta sig á þeim 

þáttum sem hafa þarf í huga við uppsetningu og útfærslu fræðslu-/sögustíga. 
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2.4. Hagsmunaaðilar 

Viðtöl voru tekin við Ólaf Jes Kristófersson bónda í Kalmanstungu, Eddu Arinbjarnar hjá Saga 

jarðvangi, Kristján Guðmundsson hjá Markaðsstofu Vesturlands og Hrafnhildi Tryggvadóttur 

verkefnastjóra umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar. Markmið viðtalanna var að heyra 

viðhorf þessara aðila til verkefnisins og hvort uppsetning fræðslu-/sögustígs við Surtshelli gæti 

orðið liður í að vernda svæðið fyrir ágangi. Hvaða skoðun þau hefðu á svæðinu í heild og 

hvernig þau sæju fyrir sér svæðið þróast á næstu árum með auknum fjölda ferðamanna. Viðtölin 

voru tvenns konar; við Markaðsstofu Vesturlands og Borgarbyggð fóru viðtölin fram í gegnum 

tölvupósta, en við Ólaf Jes Kristófersson og Eddu Arinbjarnar var opið viðtal yfir kaffibolla. 

Niðurstöðurnar úr viðtölunum eru svo tvinnaðar saman í heildartextanum. Heildarviðtöl verða 

ekki rituð upp. 

2.5. Könnun sumarið 2009 

Eins og fyrr segir gerði Anna Berg Samúelsdóttir könnun við Surtshelli sumarið 2009. En 

tilgangur hennar var að meta þolmörk svæðisins. Ákveðið var að nota þessa fyrri könnun til 

þess að sjá hvort einhverjar breytingar hefðu orðið milli ára, hvað varðar viðhorf gesta til 

svæðisins og fjölda gesta. Bornar voru saman niðurstöður úr almenna hluta kannana Önnu Berg 

frá 2009 við niðurstöður könnunar árið 2016. Niðurstöður beggja kannananna voru settar upp í 

excel en þannig var hægt að skoða og bera saman muninn á tiltölulega sambærilegum 

könnunum áranna 2009 og 2016. Ekki var unnt að bera saman fjölda erlendra gesta og innlendra 

gesta þar sem upplýsingar um svarhlutfall eftir þjóðerni kom ekki fram í fyrri könnun. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Talning 

Talning fór fram nokkra daga sumarið 2016. Viðvera var að meðaltali 3 tímar í senn yfir miðjan 

daginn. Flestir töldust gestir 17. og 19. júlí eða yfir 70 manns. Tafla nr. 2 sýnir niðurstöður 

talningar bíla, gesta og fjölda þeirra sem svöruðu könnun. Þá var veður einnig skráð niður. 

Tafla 2. Talning, viðverutími og veður 

Dagur Tími Veður Bílar Gestir Könnun 

4.júlí 13:00-16:00 Sól, +13°C smá gola 28 42 13 

12.júlí 14:00-17:00 Léttskýjað, +10°C N-átt 26 48 20 

17.júlí 13:00-16:00 Léttskýjað, +14°C logn 48 73 26 

19.júlí 12:00-16:00 Sól, +13°C logn 52 76 35 

22.júlí 14:00-17:00 Léttskýjað, +12°C N-átt 38 69 10 

27.júlí 13:00-16:00 Skýjað, +13°C þurrt NA strekkingur 16 38 10 

7.ágú 12:00-16:00 Skýjað, +13°C þurrt NA strekkingur 15 35 16 

10.ágú 13:00-16:00 Skýjað, +13°C smá rigning logn 15 38 7 

18.ágú 13:00-16:00 Sól, +15°C logn og þurrt 23 51 17 

20.ágú 13:00-15:00 Sól, +13°C , smá vindur NA 27 55 28 

23.ágú 12:00-15:00 Sól, +16°C logn 38 62 30 

10.sep 13:00-16:00 Skýjað, +10°C rigning NA átt 12 23 7 

25.sep 13:00-16:00 Skýjað, +8°C N-átt  8 12 5 

 
   Samanlagt 346 622 224 

 

Í heildina fór könnunin fram á 13 dögum; frá 4. júlí til 25. september. Langstærsti hluti gesta 

kom á einkabílum eða bílaleigubílum. Aðeins komu 8% erlendra gesta í hópferðum. 

Heildarfjöldi taldra gesta voru 622. Taldir bílar á þessu tímabili voru 346 og má því áætla að í 
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hverjum bíl hafi verið tveir farþegar að meðaltali. Miðað við þann fjölda sem talinn var á þessu 

tímabili má gera ráð fyrir að gestir sem heimsækja Surtshelli séu mun fleiri, enda talning aðeins 

yfir stutt tímabil. En til samanburðar var fjöldi talinna gesta 734 við Surtshelli á 10 daga tímabili 

árið 2009. Aðeins var talið í þrjá tíma að meðaltali bæði árin og má því gera ráð fyrir að gestir 

séu töluvert fleiri yfir allan daginn. 

3.2. Viðhorfskönnun 

Á tímabilinu frá 4. júlí til 25. september voru taldir gestir 622 og 224 sem svöruðu könnun. Af 

þeim 224 sem svöruðu könnuninni voru 158 erlendir ferðamenn og 66 Íslendingar. Svarhlutfall 

var 36% gesta, þónokkur hluti gesta voru börn og gæti það skýrt lágt hlutfall þeirra sem svöruðu 

könnun. Flestallir voru mjög viljugir að svara könnuninni og eitthvað var um að fólk sem 

ferðaðist saman svaraði henni sameiginlega. Fyrstu fimm spurningarnar voru mjög almenns 

eðlis og spurt um aldur, kyn, menntun og ferðamáta. Á enska spurningalistanum var eini 

munurinn sá að spurt var frá hvaða landi viðkomandi væri. Sjá töflur nr. 3 og 4. 

Tafla 3. Viðhorfskönnun, íslenskir svarendur 

Almennar upplýsingar 

Íslenskir svarendur 

Kyn % 

Kk. 56 

Kvk. 44 

Aldur % 

16 – 30 27 

31 – 45 32 

46 – 60 29 

60 + 12 

Menntun % 

Grunnskólapróf 11 

Framhaldsskólapróf 48 

Háskólagráða 12 

Annað 12 
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Tafla 4. Viðhorfskönnun, erlendir svarendur 

Almennar upplýsingar % 

Erlendir svarendur 

Land % Kyn % 

USA 11 Kk 46 

Þýskaland 11 Kvk 54 

Bretland 11 Aldur % 

Frakkland 7 16 – 30 33 

Rússland 6 31 – 45 39 

Noregur 6 46 – 60 24 

Holland 6 60 + 4 

Ítalía 5 Menntun % 

Swiss 4 Grunnskólapróf 11 

Svíþjóð 4 Framhaldsskólapróf 27 

Kína 4 Háskólagráða 42 

Kananda 4 Annað 20 

Danmörk 4   

Belgía 4   

Írland 3   

Indland 3   

Tékkland 1   

Slóvakía 1   

S-Kórea 1   

S- Afríka 1   

Pólland 1   

Mexíkó 1   

 

Ekki er mikil kynjaskipting meðal gesta, hvorki erlendra né íslenskra. Flestir svarendur, bæði 

erlendir og íslenskir voru á aldrinum 31-45 ára. Hvað menntun varðar voru flestir íslensku 

svarendurnir með framhaldsskólapróf eða 48% en erlendir svarendur sem eingöngu höfðu 

framhaldsskólapróf voru 27%. Þetta snýst svo við þegar spurt var um háskólagráðu; þá eru 

aðeins 12% íslenskra svarenda með háskólagráðu á móti 42% erlendra svarenda. Þjóðerni 
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erlendra svarenda dreifðist nokkuð jafnt í stórum dráttum. Þjóðverjar, Bandaríkjamenn og 

Bretar voru 11% erlendra gesta, en erlendir svarendur voru frá 22 löndum. 

Í spurningu 6 var spurt hvort gestir hefðu áður komið að Surtshelli. 12% erlendra gesta hafði 

áður komið en 67% íslenskra. Sjá mynd 3. 

Á mynd 4 má svo sjá niðurstöður úr spurningu 7. Þar var spurt hvort aðgengi að hellinum hefði 

uppfyllt kröfur gestsins. Langflestum svarenda, bæði erlendra og íslenskra, þótti aðgengi að 

hellinum uppfylla kröfur þeirra. Í hópi erlendra svarenda voru 82% svara jákvæð og 89% 

íslenskra. 18% erlendra svarenda og 11% íslenskra svarenda þótti aðgengi ekki uppfylla kröfur 

þeirra.  
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Í spurningu 8 var spurt hversu langt viðkomandi hafi farið inn í hellinn. Niðurstöðurnar má sjá 

á mynd 5 hér að neðan. Langflestir svarendur, bæði erlendir og íslenskir, fóru aðeins rétt inn í 

hellismunnann eða 46% erlendra svarenda og 41% íslenskra. 18% erlendra svarenda fór alla 

leið og 21% íslenskra.  

Í spurningu 9 var spurt hvort viðkomandi teldi Surtshelli einstakan á landsvísu. Íslenskir 

svarendur svöruðu játandi í 89% tilvika; erlendir svarendur í 59%. 30% erlendra svarenda voru 

hlutlaus og 8% íslenskra. Aðeins 3% íslenskra svarenda fannst Surtshellir ekki einstakur, en 

11% erlendra svarenda. Sjá mynd 6 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rétt inn Inn að miðju Alla leið

Sv
ar

h
lu

tf
al

l %

Hversu langt fórstu inn í hellinn?

Erlendir
svarendur

Íslenskir
svarendur

Mynd 5. Niðurstöður úr spurningu 8 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Já Nei Hlutlaus

Sv
ar

h
lu

tf
al

l %

Telur þú Surtshelli einstakan á landsvísu?

Erlendir svarendur

Íslenskir svarendur

Mynd 6. Niðurstöður úr spurningu 9 

 

Mynd 6. Niðurstöður úr spurningu 9 

Mynd 5. Niðurstöður úr spurningu 8 



17 

 

Spurning 10 var um það hvort svarandi teldi Surtshelli vera einstakan á heimsvísu. 41% erlendra 

svarenda taldi hann vera það, en 46% voru hlutlaus eða sögðust ekki vita það en 14% svöruðu 

neitandi. Af íslensku svarendunum svöruðu 71% játandi, 23% voru hlutlausir eða sögðust ekki 

vita það en 6% sögðu svo ekki vera. Niðurstöður sýndar á mynd 7 

Spurning 11 var spurt umvilja til að borga fyrir leiðsögn um svæðið. Á mynd 8 eru 

niðurstöðurnar sýndar. 64% erlendra svarenda sögðu já, 34% sögðu nei og 2% voru hlutlausir. 

35% íslenskra svarenda sögðu já, 61% sögðu nei og 5% voru hlutlaus.  
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Spurning 12 var um upplýsingar; hvort það vantaði meiri upplýsingar um svæðið svo sem skilti 

og leiðbeiningar. 75% erlendra svarenda sagði já, 21% sagði nei og 4% voru hlutlaus. 74% 

íslenskra svarenda sagði já, 18% sögðu nei og 8% voru hlutlaus í svörum, mynd af niðurstöðum 

má sjá á mynd 9 

Spurning 13 var um sögu svæðisins; hvort gestir þekktu til hennar. Niðurstöður má sjá á mynd 

11. Erlendir svarendur sögðu já í 46% tilvika, 51% sagði nei og 3% voru hlutlaus í svörum. 

64% íslenskra svarenda sögðust þekkja sögu svæðisins en 36% þekktu hana ekki.  
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Spurning 14 var um helstu atriði sem fólki fannst vanta eða mætti bæta. Svarendur gátu merkt 

við alla möguleika sem þeim fannst eiga við. 10 valmöguleikar voru gefnir, auk þess sem 

svarendum var frjálst að setja fram aðrar skoðanir eða hugmyndir. Sjá niðurstöður á mynd 11 

3.3. Fræðslu-/sögustígar 

Fræðslustíga eða gestagötur eins og þeir eru oft kallaðir, er að finna á nokkrum stöðum á 

landinu. Stígarnir eru mislangir og upplýsingar, fræðsla og útfærslur ólíkar. Við Orkuveitu 

Reykjavíkur í kringum Nesjavelli eru tveir fræðslustígar; annar 9 km og hinn 4,6 km. Auk þessa 

sér Orkuveitan um merkt gönguleiðakerfi sem í heildina eru 110 km (Belinda Eir 

Engilbertsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). Í Ásbyrgi er fræðslustígur sem kallaður 

er „Blómastígur“. Stígurinn var lagður 2013 og notast við þann stíg sem fyrir var á svæðinu og 

upplýsingaskiltum komið þar fyrir (Guðmundur Ögmundsson, munnleg heimild 12. febrúar 

2017). Inni á svæði Kötlu jarðvangs er að finna einn stíg; Klausturstíg á Kirkjubæjarklaustri. 

Hann er 20 km að lengd, en aðeins lítill hluti gesta gengur allan hringinn og velja flestir að 

ganga svokallaða „Ástarbraut“ sem er 5 km hringur (Jóna Björk Jónsdóttir, munnleg heimild, 

10. febrúar 2017).  

Fræðslustígar eru ekki nýir af nálinni og hafa verið notaðir víða um heim allan. Það er ekki fyrr 

en um 2010 sem þeir urðu að ráði að einhverjum veruleika hér á landi. Þó hóf Orkuveita 

Reykjavíkur að merkja gönguleiðir um Hengilssvæðið fyrr, eða árið 1990 og í kjölfarið kom 

uppsetning fræðslustígs við Nesjavelli til sögunnar og er sennilega með fyrstu fræðslustígunum 
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(Belinda Eir Engilbertsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). Fjórir stígar voru settir upp 

í Vatnajökulsþjóðgarði á árunum 2012-2014 (Guðmundur Ögmundsson, munnleg heimild 12. 

febrúar 2017). Klausturstígur var opnaður 2014 og vinna við uppsetningu á krakkagötu hafin. 

Hún verður vonandi opnuð nú vorið 2017, en þar verður lögð áhersla á afþreyingu og fræðslu 

fyrir börn (Jóna Björk Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017). 

Stígarnir eru margir hverjir byggðir á gömlum hugmyndum sem hafa verið lengi í fæðingu og 

flestir eiga það sameiginlegt að þeir byggja á gönguleiðum sem þegar voru til staðar á 

viðkomandi svæði.  

En hvaða breytingar hafa orðið á þeim svæðum þar sem fræðslustígum eða gestagötum hefur 

verið komið upp?  

Fræðslustígar við Nesjavelli hafa á síðustu 4-6 árum orðið æ vinsælli og fjölgun ferðafólks sem 

nýtir sér stígana, mikil (Belinda Eir Engilbertsdóttir, munnleg heimild, 15. ferbrúar 2017). Í 

Ásbyrgi eru ekki sjáanlegar breytingar aðrar en þær að upplýsingar til gesta eru nú meiri en 

áður og stígar sem voru hálfgerðir tengiliðir milli tveggja annarra stíga hafa fengið nýtt hlutverk 

(Guðmundur Ögmundsson, munnleg heimild 12. febrúar 2017). Á Kirkjubæjarklaustri hefur 

hluti af Klausturstíg eða „Ástarbrautin“ orðið fyrir gróðurskemmdum af völdum traðks og 

aukins fjölda gesta (Jóna Björk Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017). Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir hjá Náttúrustofu Norðausturlands hefur náð að fylgjast vel með þróun við 

Hljóðakletta í Ásbyrgi og eftir því sem upplýsingar til gesta eru aðgengilegri þeim mun minni 

líkur eru á að fólk láti glepjast og fari út fyrir stíga eins og áður var mjög algengt (Sigþrúður 

Stella Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017).  

Hvað þarf að hafa í huga þegar fræðslu-/sögustígar eða gestagötur eru settar upp og hvernig 

væri hægt að gera þá betri? 

Allir viðmælendur voru sammála um að hafa þyrfti leiðina stutta og hnitmiðaða og hafa 

upphafs- og endastað þann sama. Skoða þarf vel í hverskonar landi á að leggja stígana og hvort 

gera þurfi úrbætur á stíg eða hvort hægt sé að notast við stíga sem fyrir eru, svo sem kindagötur. 

Þetta þarf allt að meta út frá áætluðum fjölda þeirra sem hugsanlega myndu nýta sér stígana. 

Skilgreina þarf rauða þráðinn vel, á hverju fræðslan eigi að byggja.  

Mikilvægt er að kerfið sé einfalt og nái að stýra fólki vel. Passa þarf uppá árlegt 

fjármagn til að viðhalda stígum og lagfæra (Belinda Eir Engilbertsdóttir, munnleg 

heimild, 15. febrúar 2017). 
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Það er margt að varast þegar gerðir eru fræðslu-/sögustígar eða gestagötur.  

Horfa til þess að fólk sjái ekki „grilla” í eitthvað sem vekur forvitni því þá fer fólk 

þangað. Betra að það sjái ekki í þetta gljúfur eða klettamynd ofl. (Jóna Björk 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017).  

Þá er hægt að útfæra á marga vegu hvernig við viljum koma fræðslunni til skila. Allir þeir stígar 

sem ég skoðaði hafa mismunandi útfærslur. Á flestum er þó upplýsingaskilti meðfram stígunum 

sem leiðir fólk áfram, en uppsetning skilta getur þó verið varhugaverð og á kannski alls ekki 

heima á öllum svæðum. Við nokkra stíga eru aðeins staurar, merktir númerum og gestir geta þá 

fengið upplýsingabækling þar sem finna má upplýsingar um svæðið eða fyrirbærið. Á 

Kirkjubæjarklaustri er þessu t.d. blandað saman. 

Gefinn var út bæklingur á ensku og íslensku sem seldur er á upplýsingamiðstöðvum 

á svæðinu fyrir þá sem vilja afla sér ítarlegri upplýsinga um fyrirbæri sem finnast 

á leiðinni, t.d. á einu skilti stendur „Tunguskjól“ og þar eru upplýsingar í ca 2 

setningum, en í bæklingnum er svo ítarlegri útlistun á fyrirbærinu í ca 200 orða 

kafla (Jóna Björk Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017). 

Með tilkomu tækninnar er möguleiki á að færa upplýsingar inn í snjalltæki og voru margir 

viðmælendur sem bentu á þennan punkt. 

Með tilkomu tækninnar væri hægt að einfalda skilti og notast við upplýsingar í 

gegnum snjalltækin. Hugmyndir eru uppi um að endurnýja upplýsingar á skiltum 

og nýta tæknina þannig að fólk geti fengið ítarlegri upplýsingar í gegnum snjalltæki 

ef það vill (Belinda Eir Engilbertsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). 

Þá myndi ég skoða hvernig nýta mætti tæknina betur fyrir svona stíga til að 

lágmarka áhrif á umhverfið (t.d. snjall-leiðsögn). Það gæti átt betur við á sumum 

svæðum, þ.e. betur en skilti og bæklingar (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, munnleg 

heimild, 10. febrúar 2017).  

Þegar spurt var hvort uppsetning fræðslu-/sögustígs gæti komið að notum við að stýra ferðafólki 

um ákveðið svæði voru allir viðmælendur sammála um að góður fræðslu-/sögustígur væri 

heppilegur kostur til stýringar.  

Já, og ég tel að það gæti sérstaklega gagnast núna á fjölförnum ferðamannastöðum. 

Sérstaklega þar sem koma ferðamenn sem eru vanir því að láta mata sig á 

upplýsingum. Það gæti verið mjög gott stjórntæki til að leiða fólk þangað sem við 
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viljum að það fari og einmitt frá þeim stöðum sem við viljum alls ekki að það fari 

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 10. febrúar 2017). 

Þá geta fræðslu-/sögustígar verið liður í því að auka öryggi ferðafólks líkt og fræðslustígurinn 

við Nesjavelli. 

Já, þetta er frábær leið til þess að stýra umferð og flestir vilja vera „stýrðir“ Hjá 

OR er þessi aðferð notuð til þess að stýra fólki um Nesjavallavirkjun og hefur tekist 

vel. Við viljum síður hafa almenning á borpöllunum og inni á framkvæmdasvæðum 

heldur frekar á merktum göngustígum sem eru umhverfis virkjunina  

(Belinda Eir Engilbertsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). 

Belinda Eir Engilbertsdóttir hjá Orkuveitu Reykjavíkur var sú eina sem ítrekaði að fjármagn 

þyrfti að vera tryggt og að horfa þyrfti lengra fram í tímann; ekki að vera bara vakandi rétt á 

meðan á verkefninu stendur. Uppsetning fræðslu-/sögustíga er langtímaverkefni sem þarf að 

hlúa að. Það þarf að viðhalda stígum, skiltum og jafnframt að uppfæra upplýsingar. Belinda Eir 

setti fram nokkrar spurningar sem væri gott að spyrja sig að áður en lagt er í vinnu við 

uppsetningu stígs. 

 Af hverju erum við að þessu? 

 Er eitthvað áhugavert að sjá á leiðinni? 

 Viljum við fá umferð um þetta svæði og þolir svæðið umferðina? 

 Hver á að sjá um viðhald á leiðinni og setja fjármagn í að hugsa um hana til 

framtíðar? (2017).  

Upplýsingar sem fylgja eiga viðkomandi stíg, hvort sem er í upplýsingabæklingi, á skiltum eða 

í gegnum snjalltæki, þurfa að grípa athygli gesta strax. Nauðsynlegt er að hafa upplýsingar 

hnitmiðaðar og skýrar og gæta þarf þess rauði þráðurinn haldist alla leið.  

Undirstrika að hafa lokaða hringleið. Eins myndi ég reyna eftir fremsta megni að 

beita aðferðafræði náttúrutúlkunar við gerð efnis, en það er ekki alltaf auðvelt 

(Guðmundur Ögmundsson, munnleg heimild 12. febrúar 2017). 

Eins og Guðmundur bendir á þarf að vanda til verksins og mælir hann með því að beita 

aðferðafræði náttúrutúlkunar við allan undirbúning. 
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3.4. Hagsmunaaðilar 

Kristján Guðmundsson forstöðumaður Markaðsstofu Vesturlands var spurður um fjölda 

ferðamanna á Vesturlandi fyrir árið 2016 og hvað má áætla fyrir árið 2017 og 2018. Ekki eru 

til nákvæmar tölur fyrir 2016, en hægt er að áætla fjölda út frá árunum 2014 og 2015 þegar 45% 

ferðamanna sem kom til landsins kom á Vesturland. Miðað við þessa útreikninga telur Kristján 

að tæplega 800. þús ferðamenn hafi komið á Vesturland árið 2016. Hægt er að áætla svo fram 

í tímann ef við gefum okkur að 45% komi á Vesturland, þá gæti fjöldi ferðamanna verið kominn 

yfir milljón á árunum 2017 og 2018 (Kristján Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). 

Þrátt fyrir allar þær spár um fjölda ferðamanna á Vesturland er í sjálfu sér lítið sem 

sveitarfélagið sjálft, Borgarbyggð aðhefst, allavega ekki nóg. Sveitarfélagið er ekki með neitt 

reglubundið eftirlit með svæðum sem njóta verndar samkvæmt náttúruverndarlögum annað en 

að veita leyfi fyrir öllum framkvæmdum (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 

2017). Hefur Markaðsstofa Vesturlands talað fyrir því að auka landvörslu, gera hana að 

heilsársstarfi og fjölga landvörðum. Kristján nefnir líka að sveitarfélög verði að standa í 

lappirnar er kemur að skipulagsmálum og að uppbygging verði að vera í samræmi við svæðin 

(Kristján Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). Samkvæmt gildandi aðalskipulagi 

Borgarbyggðar er Hallmundarhraun allt undir hverfisvernd (Ása Sigurlaug Harðardóttir, 

Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, Ulla R. Pedersen og Stefán Þ. Þórsson Stephensen, 2001). Eftirlit 

með þessum svæðum felst einkum í að allar framkvæmdir séu í samræmi við gildandi 

aðalskipulag, en ekki er um daglegt eftirlit eða landvörslu að ræða á þessum svæðum 

(Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017).  

Hver er ábyrgð sveitarfélagsins gagnvart Surtshelli og þeim náttúru og menningarminjum sem 

þar finnast? 

Sveitarfélagið ber ekki ábyrgð á að þjónusta sé veitt á fjölsóttum 

ferðamannasvæðum eins og Surtshelli. Sveitarfélagið ber ábyrgð á því að 

stefnumörkun í aðalskipulagi sé fylgt, þ.m.t. ákvæðum um hverfisvernd. Við vinnu 

við gerð landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum skv. lögum nr. 20/2016, hefur sveitarfélagið tilnefnt 

nokkra staði sem þarfnast uppbyggingar, og þar á meðal er Surtshellir. Þar sem 

landið er í einkaeigu, hefur sveitarfélagið ekki talið það á sinni ábyrgð að byggja 

upp aðstöðu þar, en vissulega er það hlutverk sveitarfélagsins að sinna 

skipulagsgerð sé eftir því óskað, og þá með það að markmiði að fylgt sé 
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stefnumörkun aðalskipulags (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 

2017). 

Surtshellir er ekki friðlýstur sem náttúruvætti eins og margar af okkar vinnsælu náttúruperlum 

á Vesturlandi líkt og Grábrók og Hraunfossar, en nýtur engu að síður friðunar samkvæmt 

íslenskum náttúruverndarlögum. Hvaða kosti hefur það fyrir svæðið sjálft að verða friðlýst sem 

náttúrvætti? Ef það væri t.d aukið eftirlit þá væri það til bóta fyrir svæðið (Edda Arinbjarnar, 

munnlega heimild, 19. apríl 2017).  

Hrafnhildur og Kristján eru samstiga þegar þau eru spurð um úrbætur til að vernda svæðið fyrir 

ágangi. Fyrst og fremst þarf að liggja fyrir hvað sé best fyrir svæðið sjálft, borgar sig að byggja 

upp aðstöðu (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017). Það er nauðsynlegt 

að ná utan um þau svæði sem eru í hættu vegna aukins álags og þannig má koma með tillögur 

að úrbótum (Kristján Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). Það þarf að íhuga 

vandlega hvaða svæði eru byggð upp og kynnt sem áfangastaðir. Ekki er víst að allir staðir séu 

ákjósanlegir til uppbyggingar og sumstaðar ætti að leggja meira í verndun t.d með hamlandi 

aðgengi (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017). En hvernig væri hægt 

að standa vörð um svæðið og vernda það fyrir ágangi með úrbótum getur svo aftur verið snúið. 

Það vantar ekki viljan til þess að vernda svæðið og laga, en það þarf alltaf penning og mannskap 

(Edda Arinbjarnar, munnlega heimild, 19. apríl 2017). Hægt væri að grípa til aðgerða t.d með 

því að loka svæðum vegna ágangs eða að takmarka umferð t.d með aðgangsstýringu 

(Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017). 

Með hvaða hætti gæti t.d sveitarfélagið og Markaðstofa Vesturlands haft aðkomu að 

uppsetningu fræðslu-/sögustígs við Surtshelli? 

Viðhorf Markaðsstofu Vesturlands til fræðslu-/sögustíga er að víða væri hægt að gera 

skemmtilega stíga til að stýra fólki og væri það góð viðbót við afþreyingu á svæðinu. Nú þegar 

kynnir Markaðsstofa Vesturlands söguleið um Egilssögu (Kristján Guðmundsson, munnleg 

heimild, 5. apríl 2017). Hlutverk sveitarfélagsins við uppsetningu á fræðslu-/sögustíg gæti t.d 

verið í formi vinnuframlags og aðstoð við umsóknir, en frumkvæðið verður að vera hjá 

landeigenda eða rekstraraðila á hverju svæði. Sveitarfélagið getur tekið þátt í samstarfi eða 

verður það sjálfkrafa þar sem allar framkvæmdir eru á höndum skipulagsvalds sveitarfélagsins 

og ákvarðanir teknar í stjórnsýslu sveitarfélagsins (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2017). Aðkoma Markaðsstofu Vesturlands við að koma upp fræðslu-/sögustíg 

við Surtshelli gæti verið margs konar.  
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Ef þetta væri fyrirtæki þá þarf það að gerast samstarfsaðili að Markaðsstofu 

Vesturlands. Þá gætum við kynnt þá eins og við gerum við okkar samstarfsaðila. 

Eins værum við tilbúin að koma að ráðgjöf og miðla því sem við getum. (Kristján 

Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). 

Það eru margar leiðir sem hægt væri að fara til þess að hjálpa til við uppbyggingu svæðisins af 

hálfu sveitarfélagsins. Sveitarfélög víða um land hafa hjálpað til við uppbyggingu á 

ferðamannastöðum, en þó mismikið.  

Sveitarfélagið Borgarbyggð tekur þátt í samstarfi með Markaðsstofu Vesturlands 

um gerð stefnumarkandi stjórnunaráætlana áfangastaða á Vesturlandi, DMP. Í 

þeirri vinnu eru áfangastaðir greindir og niðurstaðan verður áætlun sem byggir á 

vinnu hagsmunaaðila á hverju svæði fyrir sig, og þar ætti að koma í ljós 

verkefnaáætlun sem flokkar áfangastaði eftir því hvers konar uppbygging og þróun 

er mikilvæg á hverju svæði. Slík aðkoma sveitarfélags er mikilvæg til lengri tíma  

og nýtist sveitarfélögum við skipulagsgerð. Á svæði eins og þessu þarf að koma til 

samvinna landeiganda, UST, Minjastofnunar og sveitarfélagsins um verkefnið 

(Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017). 

Markaðsstofa Vesturlands hefur í gegnum tíðina gefið út bæklinga til handa ferðafólki með 

ýmsum upplýsingum um áhugaverða staði og þjónustu sem er að finna á Vesturlandi. Kristján 

var spurður út í ábyrgð Markaðsstofunnar í garð svæða sem ekki hafa eftirlit, þjónustu og 

uppbygging hefur ekki átt sér stað.  

Mikið hefur breyst í kynningu á ferðamannastöðum og höfum við reynt að sýna 

ábyrgð og beina fólki á staði sem eru uppbyggðir og með þjónustu t.d. salernum. 

Við rekum einnig upplýsingamiðstöð og reynum þar að beina fólki á staði sem eru 

ferðamannastaðir og hafa verið byggðir upp. Við höfum dæmi um að landeigendur 

hafi haft samband og beðið okkur um að hætta umfjöllun. Í minni tíð höfum við 

alltaf orðið við þeim óskum. (Kristján Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 

2017). 

Á kortum sem gefin eru út af Markaðsstofu Vesturlands er Surtshellir merktur inná, en hefur 

litla skráningu t.d á vef Markaðsstofunnar. Á þeim árum sem Kristján hefur starfað fyrir 

Markaðsstofuna hefur aldrei borist ábending frá landeigendum eða Umhverfisstofnun um að 

auka eða minnka umfjöllun.  
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Við stöndum þó vel því Víðgelmir er í næsta nágrenni og höfum við vísað þangað 

og kynnt hann á vefnum undir topp 10 staði og á samfélagsmiðlum. Er þetta hluti 

af því að sýna ábyrgð og vísa fólki á staði sem eru með þjónustu og uppbyggingu. 

Starfsfólk upplýsingamiðstöðvar vísar ekki á Surtshellir heldur á Víðgelmi eða 

Vatnshelli á Snæfellsnesi (Kristján Guðmundsson, munnleg heimild, 5. apríl 2017). 

Markaðsstofa Vesturlands reynir eftir fremsta megni að auka ábyrgð sína til þess að standa vörð 

um viðkvæm svæði svo sem friðlýstar náttúru- og menningarminjar með því að vísa á 

uppbyggða staða. Markaðsstofu Vesturlands hefur unnið töluvert með Íslandsstofu að verkefni 

sem felur í sér að kynna ferðamönnum fyrir ábyrgri ferðahegðun (Kristján Guðmundsson, 

munnleg heimild, 5. apríl 2017). 

Landsmenn þurfa sjálfir að hafa verkfæri til að stjórna umferð um landið sitt en 

eiga ekki að þurfa að aðlaga landið sitt að ferðamönnum ef ekki er vilji fyrir því hjá 

landeigendum (Hrafnhildur Tryggvadóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2017). 

Edda Arinbjarnar hjá Saga jarðvangur tók það skýrt fram að upplýsingar við Surtshellli eru 

mjög takmarkaðar og jafnvel ekki réttar. Upplýsingar á stað eins og við Surtshelli eru mjög 

mikilvægar t.d í öryggisskyni og til að upplýsa fólk betur um staðinn sjálfan og mikilvægi hans. 

Fólk er náttúrulega mis vel búið og sumir eru búnir að kynna sér aðstæður á meðan aðrir hafa 

hreinlega litla sem enga hugmynd um hvað þeir eru að leggja útí. Edda starfar hjá Hótel 

Húsafelli og þar geta gestir hótelsins fengið lánað vasaljós og hjálma gegn vægu gjaldi ætli þeir 

sér að heimsækja hellinn (Edda Arinbjarnar, munnlega heimild, 19. apríl 2017).  

Edda Arinbjarnar, Hrafnhildur og Kristján eru öll sammála um að fræðslu-/sögustígar gætu 

hjálpað töluvert til við að vernda svæðið fyrir ágangi (Edda Arinbjarnar, Hrafnhildur 

Tryggvadóttir og Kristján Guðmundsson, munnlega heimild 2017). Edda hefur góða reynslu af 

notkun fræðslustíga, en þó einna helst erlendis. Upplifun hennar af slíkum stígum er mjög góð 

og þeir stígar sem hún hefur farið um hafa náð að koma upplýsingum vel til skila. Stígarnir voru 

áhugaverðir og höfðu skýrt upphaf og enda (Edda Arinbjarnar, munnlega heimild, 19. apríl 

2017). 

3.4.1 Ólafur Jes Kristófersson 

Ólafur Jes Kristófersson er fæddur og uppalinn fram í Kalmanstungu og hefur því náð að 

fylgjast vel með þróun Surtshellis og þeim ágangi sem þar hefur orðið í gegnum tíðina. Ólafur 

hefur miklar áhyggjur af Surtshelli og finnst sorglegt að horfa uppá svæðið tapa verndargildum 

sínum vegna ágangs. Honum finnst þó þær litlu úrbætur sem gerðar voru með uppsetningu á 
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línu meðfram göngustígum hafa hjálpað svæðinu. Tekur það reyndar fram að línan hefði mátt 

vera hærri  

allavega upp að hnjám svo fólk taki vel eftir henni og eigi erfiðara með að fara yfir hana, 

en hún er stundum ill sjáanleg og fólk tekur ekki eftir henni og það er auðvelt að fara yfir 

ætli maður sér (Ólafur Jes Kristófersson, munnleg heimild, 12. apríl 2017).  

Er hann ósáttur við að hellirinn sé auglýstur og að ferðaþjónustufyrirtæki sum hver geri út á 

hellinn.  

Það ætti alveg að vera augljóst að svoleiðs gerir maður ekki að auglýsa staði sem 

eru inni á einkalandi þar sem ekkert er í sjálfu sér, engin þjónusta eða uppbygging 

(Ólafur Jes Kristófersson, munnleg heimild, 12. apríl 2017). 

Flestar þær framkvæmdir sem gerðar hafa verið við Surtshelli hafa verið í samráði við 

landeigenda, en þó ekki allar. Annað af tveimur aðkomuskiltum við Surtshelli var sett niður á 

vegum sveitarfélagsins án samráðs við hann. Fyrir sameiningu sveitarfélaga í Borgarfirði var 

búið að vinna mikla úttekt á svæðinu með tillit til uppbyggingar og þarfa svæðisins, en finnst 

ekki í dag sem er miður (Ólafur Jes Kristófersson, munnleg heimild, 12. apríl 2017).  

Ólafur var um tíma duglegur við að halda Minjastofnun við efnið og reyndi að ýta á að eitthvað 

yrði gert til þess að vernda þær fornleifar sem finnast inni í hellinum, en lítið hefur rekið í þeim 

efnum. Mannaskipti hafa orðið bæði hjá sveitarfélagi og stofnunum og svo virðist sem að hlutir 

og verkefni týnist sem er miður (Ólafur Jes Kristófersson, munnleg heimild, 12. apríl 2017).  

Í dag forðast Ólafur að koma að Surtshelli, en er aftur tilbúin að leggja sitt að mörkum ef leitað 

er til hans. Hann er þó á því að halda verði áfram að reyna með einhverjum hætti að vekja 

athygli á ástandi Surtshelli og að eitthvað verði að gera.  

Ég myndi helst vilja loka honum alveg, þar sem umgengni er slæm og á sumum stöðum 

er hann jafnvel orðinn hættulegur (Ólafur Jes Kristófersson, munnleg heimild, 12. apríl 

2017). 

3.5. Samanburður á niðurstöðum áranna 2009 og 2016 

Anna Berg Samúelsdóttir gerði könnun sumarið 2009 og taldi fjölda gesta við Surtshelli. Talið 

var á 10 daga tímabili frá 15. júlí til 29. september og viðvera var um 3 tímar í senn. Fjöldi gesta 

á þessum tíma var 734. Svarhlutfall viðhorfskönnunar voru 28% af heildarfjölda eða 205 

einstaklingar. Niðurstöður úr könnun Önnu Berg sumarið 2009 og þeirri könnun sem lögð var 



28 

 

fyrir vegna gerðar þessa verkefnis eru um margt mjög líkar. Heildarviðverutími var svipaður, 

en fjöldi gesta er ögn minni sumarið 2016 eða 622 og svarhlutfall úr viðhorfskönnun 36% 

sumarið 2016 á móti 28% sumarið 2009. Þessi munur felst að öllum líkindum í áherslumuni í 

verkefnunum. Þegar niðurstöður úr almenna hluta viðhorfskönnunar þessara tveggja verkefna 

eru bornar saman sést að lítil breyting er á milli þessara ára hvað varðar viðhorf til staðarins. 

Á mynd 12 sést samanburður milli áranna 2009 og 2016 hjá íslenskum svarendum. Niðurstöður 

eru svipaðar, þó hafa viðhorf breyst í nokkrum atriðum. 2009 finnst íslenskum gestum 

greinilega akvegur lélegur. Munurinn felst í því að búið er að laga veginn töluvert frá 2009 og 

enn var hann bættur snemma sumars 2016. Íslenskir gestir sumarið 2016 líta það greinilega 

jákvæðari augum að fá leiðsögn um svæðið. Þetta á einnig við um þegar spurt var um borð og 

bekki sem og raflýsingu inni í hellinn. Íslenskir ferðamenn er sennilega farnir að gera meiri 

kröfur um bættan aðbúnað. Hvað veldur því gæti verið efni í aðra rannsókn. 

Á mynd 13 er svo sýnd viðhorfsbreyting erlendra gesta á milli áranna 2009 og 2016. 

Niðurstöðurnar á samanburði eru ekki ósvipaðar og hjá íslenskum gestum. Þegar spurt var um 

leiðsögn um svæðið sést að frá 2009 til 2016 vill stóraukinn fjöldi fólks fá leiðsögn um svæðið 

og finnst vanta borð og bekki eða stað til þess að setjast niður og njóta.  

Mynd 12. Samanburður úr viðhorfskönnun milli áranna 2009 og 2016, íslenskir gestir 

 

Mynd 12. Samanburður milli árana 2009 og 2016, íslenskir gestir 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Salernisaðstaða

Leiðsögn um svæðið

Stiga niður í hellinn

Borð og bekki

Göngupallar inni í hellinum

Betri akveg

Upplýsingaskilti

Gönguleiðbeiningar

Raflýsing í hellinn

Svarhlutfall í %

Íslenskir gestir.
Samanburður á milli 2009 og 2016

2009

2016



29 

 

En samanburðurinn hjá báðum hópunum, erlendu og íslensku gestunum, sýna að 

gönguleiðbeiningum og upplýsingaskiltum er ábótavant. Töluverð aukning varð á hlutfalli 

þeirra sem myndu vilja fá leiðsögn um svæðið. Í viðhorfskönnun Önnu Berg frá 2009 voru 

aðeins 13% íslenskra svarenda sem vildu fá leiðsögn um svæðið og 18% erlendra gesta. 

Niðurstöður úr viðhorfskönnun sem lögð var fyrir í þessu verkefni sýna að 42% íslenskra 

svarenda og 53% erlendra svarenda vilja leiðsögn um svæðið. Töluverð breyting verður einnig 

á milli áranna 2009 og 2016 þegar spurt er um borð og bekki. 30% íslenskra svarenda og 5% 

erlendra svarenda finnst vanta borð og bekki sumarið 2009. Árið 2016 finnst 59% íslenskra 

svarenda og 32% erlendra svarenda vanta borð og bekki.  

3.6. Útfærsla á stíg og skiltum 

Þónokkur atriði þarf að hafa í huga þegar setja á upp fræðslu-/sögustíg, s.s. hvort vera eigi skilti 

með ákveðnu millibili; hvernig skiltin ættu þá að líta út; hvaða upplýsingar ættu að koma fram 

á skiltunum og hver er rauði þráðurinn í fræðslunni. Eins og kom fram í svari Belindar Eirar 

Engilbertsdóttur (2017) þá skiptir miklu máli að gera sér grein fyrir því að þetta er 

langtímaverkefni og fjármagn þarf bæði til uppbyggingar og viðhalds. Skilti er eitt, en huga 

þarf einnig vel að því hvernig við ætlum að afmarka stíginn. Ekki er nóg að setja niður skilti og 

vonast svo til þess að fólk gangi bara að þeim. Val á efniviði í göngustíga, útlit skilta og 

afmörkun svæða þarf að vera mjög skýrt (Ham.S.H., 1992). Hönnun, útlit og útfærsla þarf að 

vera í samræmi við svæðið því illa hannaður stígur getur haft neikvæð áhrif á svæðið í heild 

Mynd 13. Samanburður úr viðhorfskönnun milli áranna 2009 og 2016, erlendir gestir 
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bæði útlitslega og ekki síður fræðslulega (Colquhoun, F., 2005). Fræðslu-/sögustígar geta tekið 

á sig ýmis form allt eftir því hvaða fræðslu við ætlum að koma til skila og hvaða hóp við ætlum 

að ná til (Ham. S.H., 1992). Ákveða þarf í upphafi lengd leiðarinnar; hvort hún eigi að liggja í 

hring og hvað eigi að vera mörg „stopp“ (Honig, M. 2000).  

3.7. Framsetning upplýsinga 

Ef setja á upp fræðslu-/sögustíg þarf að ákveða og afmarka vel á hverju fræðslan á að byggja 

(Ham. S.H., 1992). Aðferðafræði sú sem best er til þess fallin að vinna eftir við uppsetningu á 

fræðslu-/sögustígum er aðferðafræði náttúrutúlkunar (Guðmundur Ögmundsson, munnleg 

heimild 12. febrúar 2017). Náttúrutúlkun er aðferð sem notast má við til að miðla fræðslu til 

gesta t.d á friðlýstum svæðum og þjóðgörðum og hjálpar til við að varpa ljósi á þá hluti sem eru 

ekki endilega augljósir (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). Til þess að átta sig á því hvers 

konar fræðsla myndi henta svæðinu er nauðsynlegt að vita hvers konar hópar sækja í svæðið 

(Colquhoun, F., 2005). Nauðsynlegt er að ákveða hvaða upplýsingum við viljum koma til skila 

og hvernig þær tengjast svæðinu sjálfu (Honig, M. 2000). Góð náttúrutúlkun getur skilað sér í 

bætri hegðun gesta á friðlýstum svæðum og aukið skilning á náttúruvernd, áhersla á jákvæða 

upplifun gesta og að staðurinn öðlist merkingu í hugum gesta (Sigrþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2011). Upplýsingar þurfa því að vera réttar og texti skýr og hnitmiðaður eigi hann að komast 

til skila og þjóni þeim tilgangi að auka á fræðslu til gesta (Colquhoun, F., 2005). Ágætis viðmið 

er að lestur textans taki ekki lengri tíma en 30 sekúndur og að fólk sé komið til þess að njóta, 

en ekki læra (Honig, M. 2000). Náttúrutúlkun er ákveðið form til að miðla fræðslu með upplifun 

og að gestir njóti sín, en ekki aðferð til að miðla staðreyndum (Tilden, F. 1977). Það er ekki þar 

með sagt að upplýsingar sem settar eru fram séu ekki til fræðslu, aðeins þarf að hafa í huga að 

efnið sem verður fyrir valinu verði ekki of fræðilegt (Ham. S.H., 1992). Leturstærð og gerð 

skiptir miklu máli, textinn þarf að vera auðlesinn án vandræða og passa þarf upp á að myndir 

sem fylgja eigi texta til útskýringar séu á réttum stöðum og rétt merktar (Honig, M. 2000). 

Hugsa þarf um sjónræn áhrif á svæðið með uppsetningu skiltanna (Colquhoun, F., 2005). Skilti 

þurfa að vera vel útfærð og hönnun í samræmi við svæðið, skiltin þurfa að falla sem best inni í 

umhverfið, en samt þannig að þau nái að fanga athygli gesta (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2001). Ef notast ætti við skilti við Surtshelli þarf huga vel að þessum atriðum þar sem umhverfið 

er mjög opið og því geta skilti og aðrar framkvæmdir orðið áberandi í umhverfinu, ef ekki er 

vandað til verka. 

 



31 

 

4. Umræður 

Niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir sumarið 2016 við Surtshelli getur sagt okkur 

nokkuð um þann fjölda sem heimsækir svæðið. Ef bornar eru saman niðurstöður úr verkefni 

Önnu Berg frá 2009 og þessa verkefnis sést að viðhorf til svæðisins og fjöldinn er nokkuð 

svipaður. Aðeins einn þáttur sýnir mun á milli þessara tveggja kannana; það er þegar spurt er 

um akveg að Surtshelli. Sumarið 2009 fannst allflestum hann vera slæmur eða 36% íslenskra 

gesta og 37% erlendra á móti 14% íslenskra gesta og 16% erlendra gesta sumarið 2016. En 

þegar litið er á heildarniðurstöður úr spurningu nr. 14, þar sem gestir voru spurðir um þau helstu 

atriði sem þeim fannst vanta á svæðið, sést vel að lítið hefur breyst í viðhorfum bæði erlendra 

og innlendra gesta. Þegar spurt er um upplýsingaskilti og gönguleiðbeiningar er svarhlutfall úr 

báðum könnunum hátt og ljóst að lítil breyting hefur orðið á milli ára. Þetta sýnir að hér þarf að 

gera betur og átta sig á hvernig best sé að koma nauðsynlegum upplýsingum sem best til skila. 

Þó nokkra athygli vekur að 12% erlendra gesta hafði komið áður á svæðið, sem getur sagt okkur 

að það sé eitthvað við staðinn sem fær fólk til að koma aftur og þá oft með gesti með sér sem 

ekki hafa komið áður. Við spurningu 7, þar sem spurt var um aðgengi að hellinum voru 

langflestir ánægðir eða 89% íslenskra gesta og 82% erlendra. Þegar skoðuð er svo spurning nr. 

14 til samanburðar, finnst gestum ýmislegt vanta þrátt fyrir að finnast aðgengi gott. Svo alltaf 

má sennilega gera betur. Í spurningu 8 var spurt hversu langt viðkomandi hefði farið inn í 

hellinn. Stærstur hluti gestanna hafði farið rétt inn í hellinn en það gæti sennilega stafað af 

upplýsingaskorti, eins og fram kemur í spurningu nr. 12; 75% erlendra gesta fannst vanta 

upplýsingar og 74% íslenskra gesta. Sumarið 2016 varð reyndar töluverð aukning á þeim 

gestum bæði innlendum og erlendum sem myndu vilja fá leiðsögn um svæðið svo kannski er 

ferðahegðun okkar að breytast? Þá vakti það athygli þegar íslenskir gestir voru spurði hvort þeir 

myndu vilja borga fyrir leiðsögn um svæðið, að 35% svarenda svöruðu játandi. Þetta er 

athyglisvert þar sem umræðan í þjóðfélaginu hefur oft á tíðum verið sú að Íslendingar eigi ekki 

að þurfa að borga fyrir að skoða landið sitt. Þetta sýnir kannski best að neikvæðar raddir eru oft 

háværari en þær jákvæðu. Í sjálfu sér kom ekki á óvart að yfir 60% erlendra gesta myndu vilja 

borga fyrir leiðsögn um svæðið. Niðurstöðurnar sýna að hinn almenni ferðamaður vill láta stýra 

sér og fá réttar og góðar leiðbeiningar. Ferðaþjónustufyrirtæki, skipuleggjendur og þeir sem 

hafa eftirlit með ferðamannastöðum þurfa að gera betur í að uppfylla þarfir ferðafólks. Brýnt er 

að ferðaþjónustufyrirtæki og skipuleggjendur hugi vel að því að sú mikilvæga og oft 

mikilfenglega náttúra okkar er ástæða þess að hingað kemur fólk og við verðum að nýta okkar 

náttúruperlur á hennar forsendum.  
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Svæðið umhverfis Surtshelli hefur látið verulega á sjá og kominn tími til þess að teknar verði 

ákvarðanir um framkvæmdir. Við Surtshelli eru tvö skilti sem eiga að upplýsa fólk um svæðið. 

Það kom skýrt fram í þeirri viðhorfskönnun sem gerð var við undirbúning þessa verkefnis að 

upplýsingar skila sér ekki. Þetta er nánast sama niðurstaða og kom fram í könnun sem Anna 

Berg lagði fyrir í sínu verkefni árið 2009. Skiltin tvö sem fyrir eru og útlit þeirra geta hjálpað 

til við að sjá hvernig best væri að koma upplýsingum á framfæri og hvaða áhrif 

upplýsingaskiltin hafa á umhverfið. Þegar komið er á bílaplanið við Surtshelli taka á móti þér 

tvö upplýsingaskilti eða aðkomuskilti. Aðkomuskiltin bæði hafa að geyma mjög svipaðar 

upplýsingar og aðeins eru um 200 metrar á milli þeirra og því er með öllu óskiljanlegt af hverju 

þessi skilti eru tvö. Skilti á mynd 14 er áberandi, sést langar leiðir og fellur illa inni í umhverfið. 

Skilti á mynd 15 er látlaust og ber mun minna á því en engu að síður nógu áberandi til þess að 

fólk stoppi, enda staðsett þar sem gengið er inn á stíginn.  

Eins og staðan er nú  er engin þjónusta við Surtshelli svo fólk hefur frjálsan aðgang að hellinum 

sjálfum og landinu í kring. Sökum þess hve aðsókn í hellinn er orðin mikil hefur svæðið í kring 

farið illa. Fyrir nokkru var reynt að afmarka þá leið sem ætlast er til að fólk fari eftir. Það hefur 

í flestum tilvikum gengið vel og gróður jafnvel farinn að taka við sér. En þessi afmörkun er 

aðeins hálfa leið og nokkrir gallar á henni. Við skipulagningu á slíku svæði þarf að hafa í huga 

að ásýnd sé í lagi, eða að hlutirnir passi inn í umhverfið, og hvaða tilgangi línan á að þjóna.  

Á mynd 16 eru tvö dæmi sem sýna að ekki var hugsað til enda þegar afmarka átti gönguleið. Á 

myndinni sést annars vegar til vinstri hvar grjóti var raðað sumarið 2016, til þess að loka og 

afmarka upphaf gönguleiðar betur. Til hægri eru svo staurar með línu á milli sem afmarka 

gönguleið. Hér má strax sjá að gerð hafi verið mikil mistök. Við aðkomu á svæðið er óljóst 

Mynd 14. Skilti sett upp fyrir tilstilli Hellarannsóknafélags 

Íslands. Mynd Þórhildur María Kristinsdóttir 

 

 

Mynd 15. Skilti sett upp af Borgarbyggð. 

Mynd  Þórhildur María Kristinsdóttir 
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hvert á að ganga og afmörkun ekki kláruð; nær ekki alla leið og þjónar því aðeins tilgangi sínum 

á takmörkuðu svæði.  

Í nágrenni Surtshellis er hellirinn Víðgelmir og í hann 

er hægt að fara í hellaferð með leiðsögn. Árið 2016 

voru gerðar mikla endurbætur við Víðgelmi þar sem 

eingöngu var notast við staðarefnivið í stíga og 

afmarkanir. Á mynd 17 sést gönguleið upp að 

þjónustuhúsi og hvernig stígurinn er látinn fylgja 

landslagi, þetta hefur tekist vel og er aðkoman til 

fyrirmyndar. Til þess að komast að hellinum þarf að 

ganga í gegnum þjónustuhúsið og þar tekur svo við 

annar stígur sem vísar veginn ofan í hellinn. Sá 

stígur er einnig gerður úr þeim efnivið sem á 

svæðinu er að finna, sjá mynd 18.  Gróðurfar við 

Víðgelmi og Surtshelli er svipað en í gegnum árin 

hafði einnig myndast rof í gróðurþekju við 

Víðgelmi, líkt og er við Surtshelli. Eigendur 

Viðgelmis ákváðu að hafa vel sjáanlegan stíg 

þannig að ekki færi á milli mála hvar ætti að ganga. 

Mynd 17. Gönguleið upp að þjónustuhúsi við 

Víðgelmi. Mynd Þórhildur María Kristinsdóttir 

Mynd 18. Gönguleið frá þjónustuhúsi að hellisopinu við 

Víðgelmi. Mynd Þórhildur María Kristinsdóttir 

 

 

Mynd 16. Myndin sýnir svæði fyrir aftan aðkomuskilti við upphaf gönguleiðar. Mynd Þórhildur María Kristinsdóttir 

 

Mynd 16. Myndin sýnir svæði fyrir aftan aðkomuskilti við upphaf gönguleiðar. Mynd Þórhildur María Kristinsdóttir 



34 

 

Þetta hefur tekist mjög vel, en svæðin eru þó ólík að því leyti að eftirlit er með Viðgelmi, en 

ekki Surtshelli. Víðgelmir var opnaður sumarið 2016 og því má segja að lítil reynsla sé komin 

á þá stíga sem lagðir voru og þá hvort gróður í nágrenni nái að jafna sig. Það verður tíminn að 

leiða í ljós. 

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð geta fræðslu-/sögustígar verið ágætis verkfæri til 

þess að stýra fólki um ákveðin svæði. En útfærslur eru margar og alls ekki víst að eitthvað eitt 

gangi yfir allt. Það er æði margt sem þarf að huga að, eins og lengd stígs, hvers kyns fræðslu 

skuli veita og hvernig best væri að skila henni til þeirra gesta sem koma á svæðið. Þá þarf að 

ákveða hvernig afmarka skuli stíg og hvort fara þurfi í framkvæmdir t.d. við lagningu stíga? 

Ótal spurningar vakna um kosti og galla við mismunandi útfærslur á fræðslu-/sögustíg. Með 

uppsetningu á töflu hér að neðan er reynt að draga saman helstu kosti og galla fyrir nokkrar 

útfærslur á fræðslu-/sögustíg, út frá þeim niðurstöðum sem komið hafa fram í þessari ritgerð. 

Tafla 5. Kostir og gallar við ýmsar útfærslur fræðslu-/sögustíga 

Aðferð Kostir Gallar 

Tilbúnir stígar  Ef vel er gert ættu þeir að þola 

fjölda betur 

 Aðgengilegri fyrir fleiri 

 Eru vel greinilegir 

 Geta verið áberandi 

inni í landslagi 

 Kostnaður mikill bæði 

í upphafi og í viðhaldi 

Náttúrulegir 

stígar 

 Falla vel inn í landslagið 

 Ódýr lausn 

 Þola illa mikið álag 

 Aðgengi fyrir alla 

takmarkað 

Skilti  Fólk tekur eftir þeim 

 Auðvelt að lesa í öllum veðrum 

 Minni pappírseyðsla 

 Geta verið áberandi í 

umhverfinu 

 Þurfa reglulegt 

viðhald 

 Þarf að stoppa til að 

lesa 

Bæklingar og 

númer 

 Möguleikar á fleiri tungumálum  

 Eru minna áberandi í umhverfinu 

 Hægt að taka með sér heim 

 Kostnaður við prentun 

 Meira rusl 

 Óheppilegt í regni 

Bæklingur  Tækifæri til að kynnast svæðinu 

áður en lagt er af stað 

 Fleiri tungumál 

 Áhrif á umhverfi hverfandi 

 Hægt að taka með sér heim 

 Kostnaður við prentun 

 Meira rusl 

 Hentar illa á stöðum 

sem ekki eru í 

alfaraleið og eftirlit 

sama og ekkert 

Snjalltæki  Hægt að tengja við GPS-punkta 

 Hægt að koma inn miklu 

upplýsingamagni 

 Fólki gefst kostur á að velja úr 

upplýsingum 

 Mörg tungumál 

 Heppilegt þar sem ekki eru 

upplýsingamiðstöðvar 

 Lélegt símasamband 

 Ónæði af snjalltæki 

 Upplifunin öðruvísi í 

gegnum síma 

 Vel útfærð „öpp“ geta 

verið kostnaðarsöm 

 Tæknin á það til að 

klikka 
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Staðan núna er sú að ekkert eftirlit er með Surtshelli. Ef setja ætti upp fræðslu-/sögustíg og miða 

við núverandi stöðu þarf að gera viðeigandi ráðstafanir. Sú útfærsla sem yrði valin yrði að miða 

út frá því að svæðið er eftirlitslaust og þyrfti því fræðslu-/sögustígurinn að vera vel aðgengilegur 

og augljós.  

Til að átta sig enn betur á þeim ógnum og/eða tækifærum sem svæðið býr yfir væri vel hægt að 

gera „SVÓT“-greiningu fyrir svæðið. SVÓT-greining (e. SWOT-analysis) er aðferðafræði sem 

hægt er að nota til þess að greina ýmsa áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi (Kotler, 2006). 

Flokkaðir eru og fundnir innri- og ytri áhrifaþættir; (S) styrkleikar og (V) veikleikar eru innri 

áhrifaþættir og (Ó) ógnir og (T) tækifæri eru ytri áhrifaþættir (Kotler, 2006). SVÓT greiningar 

hafa verið notaðar þegar gerðar eru verndaráætlanir fyrir friðlýst svæði, enda góð aðferð til þess 

að sjá raunverulega stöðu svæðis. Gerð slíkrar greiningar gæti vel verið efni í annað verkefni 

tengt uppsetningu fræðslu-/sögustígs. En hverjir gætu verið styrkleikar, veikleikar, tækifæri og 

ógnir við Surtshelli? 

Styrkleikar 

 Aðgengi ekki allt árið. 

 Vel þekktur. 

 Mikil og merkileg saga. 

Veikleikar 

 Ekkert eftirlit. 

 Viðkvæmar náttúruminjar. 

 Viðkvæmar menningarminjar. 

 Viðkvæm náttúra. 

 Aðgengi ekki allt árið. 

Ógnir 

 Of margir ferðamenn. 

 Hætta vegna hruns. 

 Tap á verndargildi. 

 Skemmdir á menningarminjum. 

 Sagan gleymist. 
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Tækifæri 

 Þekking er til staðar hvernig megi vernda svæðið. 

 Mikill áhugi. 

Þetta eru þau helstu atriði sem hægt væri að setja inn í hvern flokk, en eins og fram kom hér að 

framan, eru SVÓT-greiningar æði oft notaðar í gerð áætlana um verndun svæða. En slík 

greining hefur ekki verið gerð fyrir þetta svæði, en væri eflaust mjög gagnleg áður en að hafist 

yrði handa við uppsetningu á fræðslu-/sögustíg. SVÓT greining var hins vegar unnin fyrir 

svæðið af nemendum við Samvinnuháskólann á Bifröst árið 1996. Þar var SVÓT greining notuð 

til að skoða hagkvæmi ferðaþjónustu við Surtshelli. Í því verkefni var hvorki gerð greining á 

umhverfinu né hvaða áhrif aukin umferð hefði á svæðið (Ólafur Jes Kristófersson, munnleg 

heimild, 12. apríl 2017). 

Þeir viðmælendur sem leitað var til eftir upplýsingum um notagildi og gagnsemi fræðslu-

/sögustíga voru allir sammála um ágæti þeirra. Samhljómur var á milli allra um að nýta mætti 

fræðslu-/sögustíga mun meira en gert er, á vinsælum ferðamannastöðum. Viðmælendur voru 

líka sammála um mikilvægi þess að styðjast við aðferðafræði náttúrutúlkunar og að rauði 

þráðurinn í áætlaðri fræðslu ætti að vera skýr og hnitmiðaður; grípi gesti strax, og hafi upphaf 

og endi. Belinda Eir Engilbertsdóttir hjá Orkuveitu Reykjavíkur var sú eina af viðmælendum 

sem lagði mikla áherslu á að fjármagna þurfi verkefnin. Fræðslu-/sögustígar væru ekki 

skammtímaverkefni heldur þyrfti að hugsa þetta sem langtímaverkefni og gera ráð fyrir 

kostnaði í viðhald og eftirlit.  

Vatnajökulsþjóðgarður hefur staðið sig einna best við að koma upp fræðslu-/sögustígum eða 

gestagötum; þó nokkra stíga er að finna innan Vatnajökulsþjóðgarðs og uppsetning og útfærslur 

á fleiri stígum eru í vinnslu. Í Skaftafelli eru þrjár gestagötur og fræðsla þeirra með mismunandi 

áherslum. Elsta gestagatan er jarðfræðistígur, en hann liggur frá Skaftafellsstofu inn að 

Skaftafellsjökli. Jarðfræðistígurinn er nokkuð merkilegur þar sem hann er aðgengilegur öllum, 

og fær hjólastólum, barnakerrum og vögnum (Jóna Björk Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. 

febrúar 2017). Þetta er einstakt framtak hjá Vatnajökulsþjóðgarði; að geta boðið upp á gestagötu 

með aðgengi fyrir alla. Skaftafell og Surtshellir eru ekki sambærileg svæði, ekki síst vegna þess 

að eftirlit og starfsemi er í Skaftafelli, en ekki við Surtshelli. Það væri því harla ólíklegt að hægt 

væri að koma upp stíg við Surtshelli sem hefði aðgengi fyrir alla. Í sjálfu sér yrði aldrei hægt 

að uppfylla kröfur eða óskir um að allir ferðamannastaðir hefðu aðgengi fyrir alla, en það þarf 

þó engu að síður að vera skýrt í upplýsingum um svæðin.  
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Þingvallaþjóðgarður er okkar elsti þjóðgarður og var því haft samband við Einar Á.E. 

Sæmundsen upplýsingafulltrúa Þingvalla. Athygli og furðu vakti að á stað eins og á Þingvöllum 

skuli ekki vera neinn fræðslu-/sögustígur. Hugmyndir hafa þó komið upp um gerð slíkra stíga, 

en aldrei komist í framkvæmd. Ef skoðaðar eru tölur sem birtar eru í skýrslu um fjölda 

ferðamanna á Suður- og Vesturlandi 2014 og 2015 kemur fram að fjöldi gesta á Þingvöllum frá 

júlí 2014 til júní 2015 var um hálf milljón (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2015). 

Vegna alls þessa fjölda sem kemur á Þingvelli er mjög einkennilegt að ekki sé búið að koma 

upp einhverskonar fræðslu-/sögustígum. Einar Sæmundsen talaði reyndar um að nú væru 

hugmyndir um að útbúa einhverskonar fræðslu-„app“ fyrir Þingvelli (Einar Á.E. Sæmundsen, 

munnleg heimild. 8. febrúar 2017). 

Markaðsstofa Vesturlands hefur gefið út kort af svæðinu og merkt inn á það áhugaverða staði. 

Þar hefur Surtshellir verið merktur inn á, þó svo að þar sé ekkert eftirlit eða þjónusta. Engu að 

síður er það skýr stefna þeirra að auglýsa ekki svæði þar sem uppbygging er engin eða þjónusta 

lítil. Sumarið 2016 var opnað nýtt fyrirtæki í Fljótstungu í Hvítársíðu og bíður það upp á ferðir 

í Víðgelmi. Sú uppbygging sem orðið hefur við Víðgelmi varð til þess að ferðafólki sem leitaði 

upplýsinga um hella, til Markaðsstofu Vesturlands, var bent á Víðgelmi. Því er opnun 

Víðgelmis og sú þjónusta sem þar er í boði mikil styrking fyrir svæðið og verður eflaust til þess 

að mikill fjöldi fólks sækir þangað frekar en að ramba eitt um Surtshelli. Eftirlit með Surtshelli 

er ábótavant eins og fram hefur komið hér í þessari ritgerð og eru allir viðmælendur mínir 

sammála um nauðsyn þess að auka á t.d landvörslu og eftirlit. Landvarsla þarf að vera 

heilsársstaða og landvörðum þarf að fjölga á svæðinu á álagstímum. Úrbætur við Surtshelli eru 

nauðsynlegar og auka þarf upplýsingar um svæðið. Edda Arinbjarnar tók það skýrt fram að 

upplýsa þarf fólk betur ekki síst öryggisins vegna, fólk sé mis vel búið og hafi oft á tíðum litla 

þekkingu. Leggja þarf mat á svæðið í heild sinni og átta sig á hvort að uppbygging borgi sig. 

Kristján hjá Markaðstofu Vesturlands og Hrafnhildur hjá Borgarbyggð nefndu bæði að 

hugsanlega væri hægt að stýra umferð með einhvers konar takmörkunum eða að hreinlega grípa 

til lokana. Öll litu þau jákvæðum augum á fræðslu-/sögustíg við Surtshelli og sammála um að 

slíkt gæti verið ein liður í að vernda svæðið og stýra fólki.  

Ólafur bóndi og landeigandi í Kalmanstungu hefur miklar áhyggjur af svæðinu og finnst sárt að 

horfa á hvernig komið er fyrir Surtshelli. Hann hefur í gegnum tíðina reynt að vekja athygli á 

mikilvægi þess að vernda hellinn. Forðast hann nú að koma að Surtshelli, en er allur að vilja 

gerður til þess að leggja sitt að mökum til þess að vernda svæðið. Er hann ósáttur við að 

ferðaþjónustan auglýsi svæði sem eru inni á einkalandi þar sem enginn þjónusta er, ekkert 
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eftirlit og engin uppbygging. Ekki myndi okkur detta í hug að fara inni í húsagarð í Reykjavík 

til að skoða blóm? Þessi sama ábending kom einig frá Hrafnhildi um að landeigendur verði að 

geta stjórnað sínu landi og geta ákveðið hvort þeir vilji ferðamenn. Landeigendur eiga ekki að 

þurfa að aðlaga sig að ferðafólki. Ólafur var jákvæður fyrir þeiri hugmynd að fræðslu-

/sögustígur gæti verið leið til þess að vernda svæðið.  

Allir viðmælendu þessa verkefnis voru sammála um að fræðslu-/sögustígar gætu nýst vel til 

þess að stýra fólki ákveðna leið til vernda svæðið gegn ágangi. Það er ljóst að fræðslu-

/sögustígar eru verkfæri sem við getum nýtt okkur á svæðum þar sem fjöldi gesta er mikil. 

Undirbúningur við uppsetningu þarf að vera vandaður og huga þarf að mörgum atriðum. 

Hönnun skilta þarf að vera í samræmi við svæðið, upplýsingar á skiltum þurfa að vera réttar, 

rauði þráðurinn skýr og hnitmiðaður. Stígurinn þarf að vera áberandi á þann hátt að gestir sjái 

strax hvert skal haldið, hafa upphaf og endastað skýran. Surtshellir varð til við myndun 

Hallmundarhrauns á fyrstu árum landnáms og væri því tilvalið að skoða þann möguleika að 

tvinna saman jarðfræði og sögu.  
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5. Lokaorð  

Það er staðreynd að ferðafólki fer fjölgandi og við verðum að reyna okkar besta til þess að 

standa vörð um þau viðkvæmu svæði sem við eigum. Surtshellir er einn af þeim stöðum sem 

hefur í gegnum árin látið verulega á sjá. Ef ekkert verður að gert gæti svæðið hlotið varanlegan 

skaða. Uppsetning fræðslu-/sögustígs við Surtshelli er t.d. einn liður í því að ná að vernda 

svæðið. Nauðsynlegt er, með einhverjum leiðum, að koma í veg fyrir frekara tjón  í hellinum 

og umhverfinu í kring. Að fá tækifæri til þess að njóta einstakrar náttúru og náttúruminja eru 

forréttindi sem við megum ekki gera að sjálfsögðum hlut. Það rask sem hefur orðið inni í 

Surtshelli er óbætanlegt; að fá tækifæri til að varðveita svæðið fyrir komandi kynslóðir er 

ómetanlegt. Öll sú merka saga sem er samtvinnuð Surtshelli er hluti af sögu og menningu 

þjóðarinnar. Við erum hluti af náttúrunni og eigum að geta fengið að njóta hennar í sátt við 

hana sjálfa. 

Viðmælendur þessa verkefnis voru allir sammála því að fræðslu-/sögustígar eða gestagötur væri 

verkfæri sem nota ætti mun meira í stýringu á fólki um ákveðin svæði. En það er ekki nóg að 

setja bara upp stíg, það þarf að huga vel að öllum atriðum, svo sem útfærslu, hönnun og hver á 

rauði þráðurinn eigi að vera. Þá er nauðsynlegt að vita áætlaðan gestafjölda nú þegar og hvers 

megi vænta. Uppsetning fræðslu-/sögustíga við Surtshelli væri sannarlega fær leið til þess að 

stýra fólki um svæðið, auka upplýsingar til ferðafólks, auka á öryggi þeirra og liður í að vernda 

svæðið.  

Eins og fram hefur komið hér í þessu verkefni þá er mikil saga sem fylgir Surtshelli auk 

merkilegrar jarðfræði í tengslum við myndun Hallmundarhrauns. Surtshellir er í landi 

Kalmanstungu sem er landnámsjörð og þó nokkuð er til af heimildum frá þeim tíma. Því væri 

það vel til fundið að útfæra fræðslu-/sögustíg við Surtshelli þar sem rauði þráðurinn væri  með 

áherslu á myndun hrauns og sögu þeirra er lifðu á svæðinu um og eftir eldsumbrot. Því er lagt 

til að leiðarstefið í fræðslu-/sögustíg við Surtshelli sé 

Eldsumbrot við landnám og útilegumenn í Surtshelli. 
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Viðauki II 

Viðhorfskönnun  

Könnun lögð fyrir gesti er heimsækja Surtshelli sumarið 2016 

Ágæti gestur! 

Könnun þessi er liður í BS verkefni nemand við Náttúru- og Umhverfisfræði við 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Könnun þessi er að hluta til endurtekning frá rannsókn sem 

unnin var af Önnu Berg Samúelsdóttir sumarið 2009. Tilgangurinn er að reyna að átta sig á 

breytingum sem orðið hafa á 10 ára tímabili, hver auking ferðafólks, hver er upplifun af 

svæðinu og hvað má betur fara. Þátttaka þín í þessari könnun er mikilvæg til þess að átta sig á 

hvernig best sé að haga þjónustu við Surtshelli með hagsmuni náttúrunar að leiðarljósi. 

Takk fyrir þátttökuna 

Þórhildur María Kristinsdóttir BS nemi 

1.  kyn:  Karl □1 Kona □2 

2. Aldur:   ár 

3. Starf: 

4. Hver er menntun þín: (að hluta til eins og hjá Önnu en öðruvísi uppsetning) 

Grunnskólapróf  □1   Háskólagráðu □3  

Framhaldsskólapróf  □2  Annað: 

5.  Hver er ferðamáti þinn? 

 Á eigin vegum □1 í hópferð □3 

 Annað:  

6. Hefur þú komið að Surtshelli áður? 

 já □1   nei □2 

7. Uppfyllir aðgengið að hellinum þínar kröfur? 

 Já □1  Nei □2  Hlutlaus □3 

8. Hversu langt fórstu inn í hellinn? 

 Rétt inn í hellismunnan □1  Inna að miðju □2 Alla leið inní botn □3 
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9. Telur þú Sursthelli einstakan á landsvísu  

 Já □1   Nei □2  Hlutlaus □3 

10. Telur þú Surtshelli einstakan á heimsvísu? 

 Já □1   Nei □2  Hlutlaus □3 

11. Myndir þú vilja borga fyrir leiðsögn um svæðið? 

 Já □1   Nei □2  Hlutlaus □3 

12. Finnst þér vanta meiri upplýsingar um svæðið svo sem skilti og leiðbeiningar? 

 Já □1   Nei □2  Hlutlaus □3 

13. Þekkir þú sögu svæðisins? 

 Já □1   Nei □2  Hlutlaus □3 

14. Hvað finnst þér helst vanta af eftirfarandi við svæðið: merktu við fleira en eitt sé þess 

þörf. 

 Klósett    □1   Upplýsingaskilti □7 

 Leiðsögn um svæðið  □2   Gönguleiðbeiningar □8 

 Stiga niður í hellinn  □3   Raflýsingu í hellinn □9 

 Borð og bekki   □4   Afmarkaðir stígar □10 

 Göngupallar inn í hellinum □5   Annað: 

 Betri akveg   □6 
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Viðauki III 

Enski hluti könnunnar. 

Survey for guest visiting Surtshelli, summer 2016 

Dear visitors! 

This survey is a part of a B.Sc final assignment study. By studying at the Agricultural 

University of Iceland, in Nature and Environmental Science. This survey is partly a repetition 

of research done by Anna Berg Samúelsdóttir summer of 2012. The purpose of the survey is 

to determine the changes that has occurred over the 10 years, with increased tourism and how 

this area is perceived. Your participation is important so that we may improve our services, 

and your experiences, with preservation of nature as a main focus. 

Thank you for your cooperation. 

Þórhildur María Kristinsdóttir  

1.  Gender:  male □1 female □2 

2. Age:   Country 

3. Profession: 

4. What is your level of education? 

Primary school/elementary  □1   College/ university □3  

Secondary school/high school□2  Another: 

5.  How are you traveling? 

 privately  □1 In an organised group □3 

 Other:  

6. Have you visited Surtshellir before? 

 yes □1   no □2 

7. Dose the access to the site/cave meet your expectations or requirements? 

 yes □1  No □2  impartial □3 

8. How far into the cave did you go? 

 just into the front □1  into the middle of the cave □2 All the way possible □3 

9. Do you feel that Surtshellir is unique in Iceland?  

 yes □1   no □2  no opinion/don´t know □3 

10. Do you feel that Surtshellir is unique in internationally? 

 yes □1   No □2  no opinion/don´t know □3 

11. Would you pay for a guided tour around the area? 

 yes □1   no □2  no opinion □3 
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12. Do you think more information signage are needed for the area? 

 yes □1   no □2  no opinion □3 

13. Are you familiar with the history of the area? 

 yes □1   no □2  no opinion □3 

14. What do you think the area needs. Please mark any and all applicable answers. 

 Wc    □1 info signs       □7 

 Guided tours   □2 better information about walking trails□8 

 Steps into the caves  □3 Electric light inside cave    □9 

 Picnic tables and chairs □4 Designated walking trails/paths   □10 

 Walking paths inside the cave□5 other: 

 A better road to the cave □6 
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Viðauki VI 

Spurningarviðtöl 

Sæl verið þið. 

Ég er nemandi í náttúru og umhverfisfræði við Lbhí og er að vinna lokaverkefnið mitt við 

skólann. En verkefnið snýst um að reyna að útfæra fræðslu-/sögustíg við Surtshelli til þess að 

stýra ferðafólki um svæðið. Því leita ég til ykkar eftir smá aðstoð sem gæti nýst mér við 

verkefna vinnu. Er einhver hjá ykkur sem getur veit mér upplýsingar um hvort svona stígar 

séu inn á ykkar svæði nú þegar eða slík vinna í gangi og er tilbúinn að svara nokkrum 

spurningum? 

1. Eru fræðslu-/sögustígar inn á ykkar umráðasvæði og þá hvað margir? 

2. Hvar er ástæða á bak við uppsetningu fræðslu-/sögustíg 

3. Hvaðan eru hugmyndir að fræðslu-/sögustíg fengnar? 

4. Hvaða ár voru fyrstu fræðslu-/sögustígar gerðir? 

5. Teljið þið að einhverjar breytingar hafi orðið á þeim svæðum sem fræðslu-/sögustígur 

er á? Ef já, þá hverjar? 

6. Ef núverandi stígar væru lagðir í dag, hvaða breytingar myndir þú/þið gera? Hvers 

vegna? 

7. Teljið þið að uppsetning fræðslu-/sögustígs geti komið að notum við stýringu 

ferðafólks um ákveðið svæði? 

8. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við sem gæti gefið góðar upplýsingar um 

notagildi og uppsetningu fræðslu-/sögustíga? 

Ef þið hafið hjá ykkur einhverjar tölulegar upplýsingar um slíka stíga svo sem fjölda stíga, 

fjölda skilta, útlit skilta þá er allt vel þegið. Einnig ef til eru myndir af svæðum fyrir og 

eftir uppsetningu stíga vel þegnar. 

Með fyrirfram þökk. 

Kær kveðja  

Þórhildur María Kristinsdóttir 

nem.thk1@lbhi.is 

Sími; 6997938 
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