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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á víðerni og verndun þeirra á Íslandi, með 

Vonarskarð sem sérstakt dæmi. Markmiðið er að finna leiðir með hjálp grafískrar hönnunar 

til að miðla upplýsingum í þeim tilgangi að bæta umgengni um náttúruna og auka jákvæða 

upplifun af náttúruvernd. Til þess eru skoðaðar heimspekilegar nálganir og jafnvægið milli 

náttúruverndar og nýtingar. Mikil verðmæti eru í víðernum á alþjóðavísu þar sem þau eru 

nátengd getu jarðarinnar til að framleiða hreint vatn og loft og stuðla að heilbrigðum 

vistkerfum. Hins vegar eru hagsmunir atvinnulífsins sífellt metnir hærri en verðmæti 

víðerna og gífurlegur ágangur manna á náttúruna hefur til að mynda valdið 

lofstlagsbreytingum með alvarlegum afleiðingum fyrir allt líf á jörðinni. Þetta kallar á 

hugarfarsbreytingar og aðgerðir. Heimildirnar í verkefnið koma því úr ýmsum áttum og eru 

sóttar í rannsóknir á víðernum, upplifana og viðhorfa til náttúru, siðfræði í náttúruvernd og 

alþjóðlegar skilgreiningar. Athugunarsvæðið Vonarskarð er skoðað sérstaklega og notað til 

að móta tillögur um útfærslur á grafísku efni til að auka þekkingu á mikilvægi verndunar 

íslenskra víðerna og umgengni í þeim. 

Lykilorð: Náttúruvernd, víðerni, Vonarskarð, upplýsingamiðlun, grafísk hönnun. 
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1. Inngangur  

Vorið 2012 skráði ég mig á landvarðanámskeið hjá Umhverfisstofnun en námskeiðið hafði 

vakið áhuga minn í nokkur ár og sú hugmynd að fá að vinna og búa á hálendi Íslands. Ég 

hef alltaf verið hugfangin af náttúrunni sem hefur verið innblástur minn í málverk, andlega 

næringu og útivist. Eftir að hafa starfað í Skaftafelli við landvörslu og jöklaleiðsögn fékk 

ég stöðu á miðju hálendi Íslands í Nýjadal á Sprengisandi innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar 

hef ég starfað síðastliðin þrjú sumur frá 2014-2016. Svæðið einkennist af útsýni í allar áttir, 

nálægð við jökla, eldbrunnu landi og víðernum en á sama tíma af uppistöðulónum, 

varnargörðum og virkjanakostum. Þetta svæði varð veruleiki minn þessi sumur sem 

starfsstöð, leikvöllur og uppspretta botnlausra hugleiðinga. 

 Við landvörslustörf þarf að gæta þess að náttúruverndarlög séu virt og felst vinnan 

því að miklu leiti í línudansi milli nýtingar og verndunar. Það er að miklum hluta gert með 

því að ræða við ferðafólk á svæðinu og veita upplýsingar um umgengnisreglur ásamt 

fróðleik um svæðið eða nálæga áhugaverða staði. Viðhald á svæðinu er veigamikill þáttur í 

starfinu og þarf m.a. að raka skemmdir eftir utanvegaakstur, týna rusl og sjá til þess að 

innviðir þess eins og göngustígar og merkingar séu í lagi. Það þarf að vera vakandi fyrir 

ástandi svæðisins og grípa til verndaraðgerða ef ágangur ferðafólks er orðinn of mikill fyrir 

náttúru svæðisins. Veður getur gert vegi ófæra eða náttúrvá komið upp og þá þarf að stýra 

ferðafólki annað vegna öryggis. Í starfinu tók ég eftir hversu miklar skemmdir aðeins einn 

ferðamaður gat valdið á stóru svæði með utanvegaakstri á söndum, skemmdum á 

viðkvæmnum gróðri eða með rusli. Rangar upplýsingar til ferðafólks gátu haft alvarlegar 

afleiðingar bæði fyrir náttúruna og öryggi þeirra. Í samtölum við ferðafólk komst ég og 

starfsfélagar mínir að því að þrátt fyrir að náttúran og einstaka staðir hefðu dregið fólk að 

svæðinu fylgdi þekking á umgengni í náttúrunni ekki endilega með. Hér er augljóslega þörf 

á aðgerðum og frekari upplýsingar verða að komast til ferðafólks áður en það leggur af 

stað, enda er viðkæma náttúru að finna víðar en bara innan þjóðgarðs. Það voru einmitt 

þessi mörk þjóðgarðs sem fengu mig til að staldra við og skoða hvernig við drögum línur 

og gefum svæðum ákveðin gildi umfram önnur.  

 Óbyggð víðerni á Íslandi eru nánast þau einu sem eftir eru í Evrópu og slíkum 

svæðum fer ört fækkandi á alþjóðavísu sem eykur verðmæti íslenskra víðerna enn frekar.1 

                                                   
1 „Náttúruvernd“, Umhverfisstofnun, sótt 25. nóvember 2016, http://www.ust.is/einstaklingar/astand-
umhverfisins/natturuvernd/#Tab1. 
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Hreint vatn, hreint loft og heilbrigð vistkerfi eru óumdeilanlega auðlindir sem hafa mikil 

áhrif á örlög mannsins. Slíkar auðlindir eru einmitt að stórum hluta að finna í víðernum og 

villtri náttúru heimsins. Áhrif mannsins á umhverfi sitt er daglegt fréttaefni og það hefur 

aldrei legið skýrar fyrir en nú að það er manninum lífsnauðsynlegt að vernda náttúruna 

með framtíð okkar og afkomenda í huga. Það er staðreynd að loftslagsbreytingar valda 

hröðum breytingum á náttúrunni og spilar þar eyðilegging víðerna stórt hlutverk. 

Fréttakonan Elizabeth Kolbert hefur skoðað fótspor mannsins á jörðinni í samhengi við 

hnignun tegunda en eins og lofsteinn sem skellur á jörðina og þurrkar út allt líf, þá hefur 

djúpt fótspor mannsins í náttúrunni komið af stað því sem Kolbert nefnir, sjöttu útrýmingu 

tegunda jarðar.2  

 Nú er ímynd Íslands byggð að stórum hluta á því að hér sé sjálfbær orka og ósnert 

villt náttúra en á sama tíma er veruleikinn sá að Ísland er með gífurlega stórt vistspor og 

ósnert víðerni hafa minnkað um 68% frá árinu 1936 til 2010.3 Margt hefur verið rætt og 

skrifað um víðerni undanfarin ár og það er ljóst að upplifun fólks af þeim er mjög 

persónubundin sem gerir skilgreiningu þeirra afar vandasama.4 Þessi svæði hafa líka verið 

bitbein margra ólíkra hagsmunahópa hér á landi um áratugaskeið og mætti þar nefna 

útivistarhópa, orkufyrirtæki, ferðaþjónustufyrirtæki og talsmenn náttúruverndar. Allt eru 

þetta hópar sem gert hafa tilkall til efnahagslegra- eða félagslegra verðmæta víðerna með 

einum eða öðrum hætti og rekast á í leiðinni. Þrátt fyrir mikilvægi víðerna virðist staða 

þeirra ekki skýr hér á landi og mögulega er að finna álíka þversögn eins og hér fyrir ofan á 

milli ímyndar þeirra og veruleika. 

 Til að reyna skilja betur víðerni leitaði höfundur því í heimspekilegar nálganir, 

vísindalegar staðreyndir og rannsóknir á viðhorfi til náttúrunnar. Aðferðir grafískrar 

hönnunar til ímyndarsköpunar og miðlun upplýsinga voru svo nýttar í mögulegar tillögur. 

Rannsóknarspurningar voru því eftirfarandi: 

1. Hvað eru þessi ósnertu víðerni? 

2. Getur grafísk hönnun aðstoðað við verndun víðerna? 

                                                   
2 Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History, (New York: Henry Holt and Company, 
2014), bls. 3. 
3 Victoria Frances Taylor, „GIS assessment of Icelandic wilderness from 1936-2010“ (meistararitgerð, HÍ, 
2011), bls.12, http://hdl.handle.net/1946/9876. Og Ingvar P. Guðbjörnsson, „Íslendingar neyslufrekasta 
þjóðin.“ Morgunblaðið, 13. mars 2010, sótt 23. nóvember 2016. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/13/islendingar_neyslufrekasta_thjodin_2/ 
4 Rannveig Ólafsdóttir o.fl. „Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, óbyggðum og miðhálendi Íslands.“ 
Háskóli Íslands maí 2016. Sótt 1. nóvember 2016. http://www.ramma.is/media/rannsoknir-f2-ra3/Vidhorf-
og-upplifun-Islendinga-a-vidernum,-obyggdum-og-midhalendi-Islands.pdf. Bls. iii. 
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2. Hvar eru þessi víðerni?  

Í þessum kafla verður farið yfir lykilhugtök og aðferðir til að skoða og staðsetja víðerni frá 

ýmsum sjónarhornum. Skýrt verður frá náttúruvernd, íslenskum víðernum, bandarískum 

víðernum (e. wilderness) og alþjóðlegum skilgreiningum á hugtakinu. Farið verður yfir 

hugmyndir frönsku fræðimannana Deleuze og Guattari sem þeir settu fram í Þúsund flekum 

(Mille plateaux), en þar draga þeir upp myndir af hugtökunum slétt og rákað rými.5  

Hugðleiðingar Páls Skúlasonar við Öskju og önnur skrif hans um náttúruvernd verða líka 

notaðar til að varpa betra ljósi á hugtakið víðerni. 

Náttúruvernd 
Í dag snýst náttúruvernd að mestu um vísindalega nálgun þar sem ákveðið landsvæði er 

rannsakað og flokkað. Samansafn upplýsinga gefa þá ákveðna mynd af svæðinu og 

ákvarða verndargildi þess. Helstu þættirnir sem litið er til eru t.d. lífríki, landslag, 

ferskvatn, jarðmyndanir og haf. Að lokum flokkast svæðin í ákveðna verndarflokka með 

lögum sem eiga að tryggja framtíð þeirra.6  

 Páll Skúlason gerir gagnlegan greinarmun á náttúruvernd og umhverfisvernd. Þegar 

náttúran er vernduð fyrir ágangi mannsins svo hún geti þróast á sinn hátt, er talað um 

náttúruvernd og væri verndun víðerna dæmi um náttúruvernd. Umhverfisvernd snýst aftur 

á móti um að tryggja öryggi mannsins og vernda fyrir mengun, efnum eða öflum í 

umhverfinu sem eru oftar en ekki frá manninum sjálfum komin.7 Með þessum hugtökum 

hefur maðurinn skilgreint stað sinn í náttúrunni eins og Páll kemur að: 

Þversögnin sem þessi tvö ansdstæðu viðhorf afhjúpa á sér bersýnilega djúpar rætur 
í reynslu manna. Maðurinn er í augum sjálfs sín andleg vera, hafinn yfir náttúruna, 
merkilegri en allar aðrar lífverur. Maðurinn er líka í augum sjálfs sín agnarsmá 
lífvera sem hefur vaxið og dafnað út yfir öll náttúruleg mörk sem við þekkjum.8 

 

                                                   
5 Edward H. Huijbens, Gunnar Þór Jóhannesson og Björn Þorsteinsson. „Ylrækt rísómatískra sprota: 
Ferðaþjónustan í nýju ljósi.“ Researchgate, október 2014. Sótt 25. október 
2016https://www.researchgate.net/publication/282856414_Ylraekt_risomatiskra_sprota_Ferdathjonusta_i_ny
ju_ljosi. Bls. 208. 
6 Snorri Baldursson, Lífríki Íslands: Vistkerfi lands og sjávar, (Reykjavík: Opna og Forlagið, 2014), bls 358-
360. 
7 Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), bls. 50-
52.   
8 Páll Skúlason, Náttúrupælingar: Um stöðu manssins í ríki náttúrunnar, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014) 
bls. 87. 
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Víðerni 
Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin IUCN hafa skilgreint verndarflokkinn víðerni e. 

wilderness area, sem svæði sem eru oftast stór, óröskuð eða lítið röskuð og laus við 

ummerki eða byggð manna. Víðerni búa yfir upprunalegu náttúrulegu umhverfi og eru 

vernduð og stjórnað þannig að þau viðhaldi þessum eiginleikum til framtíðar. Víðerni falla 

í flokk Ib hjá IUCN, þar er fyrst og fremst er gert ráð fyrir því að náttúrulegir eiginleikar 

svæðisins haldi sér og því ekki gert ráð fyrir slóðum, vegum, mannvirkjum eða innviðum 

til að taka á móti ferðamönnum. Ferðamenn eru ekki útlokaðir en ekki er gert ráð fyrir 

neinni þjónustu við þá, þvert á móti þá myndu innviðir skerða víðernið og þurfa ferðamenn 

því að fylgja ákveðnum umgengnisreglum víðerna sem settar eru til að viðhalda 

verndarmarkmiðum svæðisins. Aðgengi að víðernum er oftast skert af náttúrunnar hendi og 

ekki er reynt að bæta það, enda eitt sterkasta verndartól þeirra.9 

 Til hliðsjónar er vert að nefna verndarflokkin II hjá IUCN sem er fyrir þjóðgarða.10 

Þar er aftur á móti gert ráð fyrir heimsóknum ferðamanna og leika innviðir þar mikilvægt 

hlutverk í hinu vandasama jafnvægi á milli verndar og nýtingar. Röskun náttúrunnar er því 

óumflýjanleg innan þjóðgarða en vanda þarf til verksins við að finna ásættanlegan 

fórnarkostnað sem skerðir ekki náttúruna um of þegar veitt er aðgengi að henni. Mikilvægt 

er að gera greinarmun á þessum tveimur verndarflokkum og ólíkum markmiðum þeirra. Í 

þjóðgörðum er rætt um að tryggja aðgengi gesta og passað að svæði viðhaldi gæðum sínum 

svo komandi kynslóðir geti notið þeirra. Með víðerni hins vegar eru markmiðin önnur. Þar 

er fyrst og fremst verið að tryggja vernd náttúrunnar og maðurinn fær annað sætið. Aukið 

aðgengi og innviðir eru því ekki markmið víðerna.11  

Víðerni í Bandaríkjunum 

Verndun víðerna var fyrst fest í lög í Bandaríkjunum árið 1964 með The Wilderness Act. 

Þar eru víðerni vernduð svæði þar sem náttúran fær að þróast án mannsins, þar sem 

maðurinn er aðeins gestur og áhrif hans eru ekki til staðar.12 Þar eru vélknúin ökutæki ekki 

leyfð á jörðu jafnvel þó hún sé snævi lögð, né á vatni eða í lofti.13 Ólíkt því sem tíðkast á 

                                                   
9 „Category Ib: Wilderness Area,“ IUCN, sótt 25. nóvember 2016. https://www.iucn.org/theme/protected-
areas/about/protected-area-categories/category-ib-wilderness-area. 
10 „Category II: National Park,“ IUCN, sótt 25. nóvember 2016. https://www.iucn.org/theme/protected-
areas/about/protected-area-categories/category-ii-national-park. 
11 Rögnvaldur Ólafson, Þorvarður Árnason, Þóra Ellen Þórhallsdóttir og Gyða Þórhallsdóttir, Vonarskarð í 
Vatnajökulsþjóðgarði, (Reykjavík: Vatnajökulsþjóðgarður, 2013), bls 61. 
12 The Wilderness Act of 1964. 
13 „Why are motorized equipment and mechanical transport prohibited in wilderness,“ Wilderness, sótt 20. 
nóvember 2016. http://www.wilderness.net/NWPS/manageIssuesPCUmechanical. 
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Íslandi, þar sem ekið er á jöklum og snævi þakinni jörð.14 Starfsfólk sem fer með umsjá 

svæðanna hefur leyfi til að nota tæki við vinnu sína en aðeins eftir að búið er að útiloka 

hefbundnari leiðir eins og að ganga, er það ávallt reynt jafnvel þó það taki lengri tíma eða 

kosti meira.15 

 Tekið er fram að fræðsla til gesta og sérstakar gætur í hönnun stíga er fyrsta úrræðið í 

stjórnun umferðar um víðerni en virki þessar leiðir ekki eða sé svæðið mun viðkvæmara þá 

er gripið til frekari aðgerða. Þar má nefna að setja hömlur á umferð manna í 

stærðartakmörkun hópa, staðsetningu tjalda og lengd ferða innan víðernis. Sækja þarf um 

leyfi til að ferðast um vinsælustu víðerni Bandaríkjanna í þeim tilgangi að vernda náttúruna 

fyrir átroðning og til að tryggja það að gestir njóti einveru á svæðunum. Þessi leyfi kosta 

yfirleitt ekkert eða greiða þarf lágt þjónustugjald. Umsjáraðilar eins og landverðir geta 

gripið til sérstaka lokana vegna varptíma fugla, ferða bjarndýra, skógarelda eða vegna 

skemmda ferðafólks.16 Á Íslandi er það einnig þannig og til dæmis er tekið tillit til 

varptíma Heiðargæsarinnar áður en vegurinn að Hvannalindum er opnaður.17  

Íslensk víðerni 
Árið 1997 var samþykkt á Alþingi að starfshópur ætti að skilgreina hugtakið ósnortið 

víðerni til þess að hægt væri að móta stefnu um varðveislu þeirra. Útkoman varð að 

skilgreining ósnortna víðerna var fyrst sett í lög árið 1999.18 Ný náttúruverndarlög tóku 

hinsvegar gildi árið 2015 og þá eru víðerni skilgreind sem óbyggð víðerni og er 

eftirfarandi: 

 
Óbyggt víðerni: Svæði í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð eða 
þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum 
eða umferð vélknúinna farartækja og í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og 
öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 
uppbyggðum vegum. 

46. gr. Óbyggð víðerni.  

Friðlýsa má sem óbyggð víðerni stór landsvæði þar sem ummerkja mannsins gætir 
lítið sem ekkert og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum.  

                                                   
14 Lög um náttúruvernd 60/2013. 
15 „What kind of recreational opportunities does wilderness offer,“ Wilderness, sótt 20. nóvember 2016. 
http://www.wilderness.net/NWPS/manageIssuesRUWrecopps. 
16 „What restrictions are there on visiting wilderness,“ Wilderness, sótt 20. nóvember 2016. 
http://www.wilderness.net/NWPS/manageIssuesRUWrestrictions. 
17 Vatnajökulsþjóðgarður, „Það voraði með seinna móti í Hvannalindum í ár,“ Stöðuuppfærsla á Facebook, 4. 
Júlí 2013, 
https://www.facebook.com/Vatnajokulsthjodgardur/photos/a.272286966121775.85531.221948717822267/68
8479471169187/?type=1&theater. 
18 Lög um náttúruvernd 44/1999. 
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Friðlýsingin skal miða að því að varðveita einkenni svæðisins, t.d. að viðhalda 
fjölbreyttu og óvenjulegu landslagi, víðsýni og/eða vernda heildstæð stór vistkerfi, 
og tryggja að núlifandi og komandi kynslóðir geti notið þar einveru og náttúrunnar 
án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja.19 

 

Óbyggð víðerni taka því við af ósnortnum víðernum, einnig breytist skilgreiningin á 

vegum og notaðir eru uppbyggðir vegir í stað þjóðvega.Vegna nýrra náttúruverndarlaga er 

enn í vinnslu nýtt kort af víðernum Íslands.20 Í Stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðgarðs eru tilgreind svæði sem kallast víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs og er 

þar stuðst við ítarlegri skilgreiningu en er að finna í lögum og tekið er fram að stærsta 

víðernið sé Vatnajökull sjálfur. Þar eru tilgreindir skilmálar um víðerni, eins og að öllum 

mannvirkjum og merkingum skal haldið í lágmarki og að þau eigi að falla að umhverfinu 

og að fræðsla fari fyrst og fremst fram í jaðri víðerna.21 

 

Mynd 1. Úrelt kort frá 2009 af ósnortnum víðernum frá Umhverfisstofnun. 

Victoria Frances Taylor skrifaði áhugaverða meistararitgerð um stöðu íslenskra víðerna 

árið 2011 við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Þar var leitast til að meta 

víðernin síðastliðna öld, enda benti allt til þess að notkun vélknúinna ökutækja og 

uppbygging virkjana hafi á skömmum tíma markað helstu víðerni landsins. Niðurstaða 

                                                   
19 Lög um náttúruvernd 60/2013.  
20 Kort af víðernum frá 2009, tölvupóstur frá Umhverfisstofnun.x 
21 Stjórnunar- og verndnaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs: Náttúruvernd, útivist og byggðaþróun (12. júlí 
2013), bls.85. 
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Taylor var sú að verulega hafi gengið á íslensk víðerni á þessum árum og að hafi þau 

minnkað um tæp 70% frá árinu 1936 til ársins 2010 með tilliti til mannvirkja eins og vega 

og rafmagnslína.22   

  
Mynd 2. Kort af víðernum frá 1936, mynd 3. Kort af víðernum frá 2010, samkvæmt kortlagningu Taylor. 

 

Viðhorf 

Þegar meta á víðerni er vert að skoða ímynd hugtaksins í hugum landsmanna. Í rannsókn 

sem unnin var á viðhorfi og upplifun Íslendinga á hugtökunum víðerni, óbyggðir og 

miðhálendi kom fram að Íslendingar líta á hugtakið víðerni sem víðáttumikið landslag. 

Hins vegar var hugtakið óbyggðir skynjað mun nær lagalegri skilgreiningu víðerna.23 Þar 

kom einnig fram að innviðir eins og vegir, slóðar, háspennulínur og virkjanir skerði ekki 

hugmyndir Íslendinga af víðernum.24 Álíka mannvirki myndu að alla jöfnu skerða víðerni 

samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum IUCN og þar af leiðandi er skynjun Íslendinga á 

víðernum ekki í fullu samræmi við alþjóðlega skilgreiningu hugtaksins.  

 Til að skoða betur víðerni er hægt að líta til hugtaka frönsku fræðimannana Deleuze 

og Guattari, slétt og rákað rými sem þeir ræða meðal annars í verkinu Þúsund flekar, 

kapítalismi og skitsófrenía frá 1980. Stuðst er við túlkun úr greininni Ylrækt rísómatríska 

sprota, þar sem hugtökunum er beitt á ferðamennsku.25 Í hinu slétta eða samfellda rými 

skipta hugrif, skynfæri og upplifun miklu máli og rýmið á sér ekki eiginleg mörk, línur né 

áfangastaði. Það mætti ímynda sér úthafið sem slíkt rými eða mosa sem vex jafnt og 
                                                   
22 Taylor, „GIS assessment of Icelandic wilderness from 1936-2010,“ bls. Iv. 
23 Rannveig Ólafsdóttir o.fl. „Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, óbyggðum og miðhálendi Íslands,“ 
bls. iii. 
24 Rannveig Ólafsdóttir o.fl. „Viðhorf og upplifun Íslendinga á víðernum, óbyggðum og miðhálendi Íslands,“ 
bls. iii. 
25 Edward H. Huijbens o.fl. „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónustan í nýju ljósi,“ bls. 208. 
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óreglulega í allar áttir og erfitt er að segja til um upphafs- eða endastað rýmisins.26 Hið 

rákaða rými er hins vegar hægt að mæla og það byggist upp á skipulagi, skilgreiningum, 

línum og áfangastöðum sem ráka rýmið og skipta því upp. Þessu rými líkja Deleuze og 

Guattari við tré eða vafða mottu, þar sem svæðið á sér augljós mörk, upphaf og endi.27  

 Gagnlegt er að skoða víðerni með þessum hugtökum, það má segja að villt svæði sé 

slétt þar sem eiginleiki þess er að vera náttúrulegt, óbyggt og óskipulagt. Innan víðerna er 

ekki pláss fyrir mannlega rákun eins og vegi, skilti, mannvirki, farartæki, rusl, 

uppistöðulón, rafmagnslínur o.s.frv. Úthafið er dæmi um slétt rými sem áður var óþekkt 

svæði þar til menn sigruðust á hafinu með þar af leiðandi landvinningum og í dag er það 

kortlagt og rákað með siglingaleiðum.28 Víðernin eru af því leiti í svipaðri stöðu og úthafið 

var áður fyrr, rými sem þarf að kanna, skipuleggja og sigrast á. Í Ylrækt rísómatríska 

sprota nýta höfundar hugtökin slétt og rákað meðal annars til að skoða ferðamáta fólks og 

útskýra meðal annars hvernig ferðamenn er laðaðir til Íslands með slagorðum eins og Lost 

in Iceland. Þar er hið slétta rými landsins eins og víðernin í forgrunni þar sem upplifunin 

það að týnast og uppgvöta eitthvað nýtt dregur fólk að, á sama tíma og ferðalag þess rákar 

svæðin.29  

 Þegar skoðuð eru viðhorf til náttúrunnar geta skrif Páls Skúlasonar veitt margþætta 

innsýn í flókið samband manns og náttúru. Í bókinni Náttúrupælingar er að finna safn 

helstu greina hans um heimspeki náttúrunnar og setur Páll nýtingu og verndun náttúrunnar 

þar í áhugaverð samhengi. Til að mynda veltir hann því upp hvort að náttúran sé orðin að 

tæki í hugum okkar og þar af leiðandi sjáum við hana ekki öðruvísi nema með nýtingu í 

huga. Tæki nýtast til ákveðinna hluta þar til að þau gera það ekki og maðurinn á það til að 

veita tækjum aðeins athygli þegar þau t.d. virka ekki lengur.30 Páll bendir glögglega á að 

náttúran er hugtak sem við gefum merkingu og er þar af leiðandi afurð okkar ímyndunnar, 

því skiptir viðhorfið miklu máli þegar kemur að nýtingu hennar. Ef við lítum aðeins á 

náttúruna sem auðlind eða efni til að nota þá verður hún viðfang mannsins til að sigrast á 

og fullnýta. Í stað þess að viðurkenna og virða hana sem sjálfstætt afl.31 

      

 

                                                   
26 Edward H. Huijbens o.fl. „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónustan í nýju ljósi,“ bls. 209. 
27 Edward H. Huijbens o.fl. „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónustan í nýju ljósi,“ bls. 210. 
28 Edward H. Huijbens o.fl. „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónustan í nýju ljósi,“ bls. 210. 
29 Edward H. Huijbens o.fl. „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónustan í nýju ljósi,“ bls. 211-212. 
30 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, bls. 93. 
31 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, bls. 94-95. 
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3. Vonarskarð  

Á milli Tungnafells- og Vatnajökuls inn á miðju hálendi Íslands er að finna Vonarskarð. Í 

skarðinu eru litrík og fjölbreytt fjöll sem mynda hálfmána, þar er að finna háhitasvæði og 

austan megin sést til eldstöðvarinnar Bárðarbungu í Vatnajökli. Svæðið er innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs og er hægt að nálgast það gangandi frá Nýjadal eða frá bílastæðum í 

sitthvorum enda skarðsins, norðan megin við Gjóstu eða sunnan megin frá Kolufelli. Allir 

vegslóðar að Vonarskarði eru aðeins fyrir fjórhjóladrifna jepplinga eða stærri bíla. Í 

skarðinu er að finna stikaðar gönguleiðir og upplýsingaskilti eru við Nýjadal, Gjóstu og 

Kolufell. Ekki er skilgreint tjaldsvæði innan skarðsins, en þar má tjalda hefðbundnum 

viðlegutjöldum til einnar nætur, en ef hópar eru með tíu tjöld eða fleiri þá þarf leyfi 

þjóðgarðsvarðar. Tjaldgestir þurfa að hafa í huga að valda ekki neinum skemmdum og að 

taka skal allt sorp og úrgang til byggða.32 

 
Mynd 4. Kort af Vonarskarði. 

 

Verndargildi 
Ýtarleg skýrsla var gerð um gildi Vonarskarðs fyrir náttúruvernd og útivist árið 2013 af 

rannsóknarteymi frá Háskóla Íslands undir forystu Dr. Rögnvalds Ólfassonar eftir gagnrýni 

                                                   
32 „Tjaldsvæði,“ Vatnajökulsþjóðgarður, sótt 10. nóvember 2016. 
http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/thjodgardurinn/tjaldsvaedi/ 
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á ákvörðun Vatnajökulsþjóðgarðs að loka Vonarskarði fyrir vélknúinni umferð árið 2011.33 

Samkvæmt rannsóknum teymisins kom í ljós að verndargildi Vonarskarðs væri mjög hátt, 

meðal annars vegna þess að þar er náttúran fjölbreytt og sérstök og liggur svæðið hátt yfir 

sjávarmáli, hitastig er því ekki hátt á svæðinu og þar af leiðandi er vaxtartími gróðurs 

stuttur. Í Vonarskarði er að finna háhitasvæði sem gefur því sterk einkenni í 

jarðmyndunum og litadýrð en jarðhitinn skapar líka aðstæður fyrir sérstaka flóru í þessari 

hæð og er því þar að finna sjaldgæfar tegundir og hæðsta vaxtarstað þeirra.34 

Jarðhitasvæðið í Vonarskarði var talið annað verðmætasta svæði landsins, en þar fundust 

52 áður óþekktar bakteríutegundir og er því vísindalegt gildi þess óumdeilanlegt.35  

Ferðasaga 
Ferðasögu Vonarskarðs er einnig lýst í skýrslu Háskólans um skarðið, þar kemur fram að 

heimildir um fyrstu ferðir í Vonarskarð eru taldar vera í Landnámu en þar er sagt frá 

Gnúpa-Bárði sem flutti allt sitt frá Lundabrekku fyrir norðan og yfir landið suður í 

Fljótshverfi þar sem hann bjó síðar, hér er frásögnin um ferð hans: „...þá gerði Bárður 

kjálka hverju kykvendi, því er gegnt var, og lét draga sitt fóður og fjárhlut; hann fór 

Vonarskarð, þar er síðan heitir Bárðargata.“36 Þessi frásögn er sú eina sem til var um 

örnefnið Vonarskarð og ferðir manna um það en Vonarskarð virðist týnast með öllu þrátt 

fyrir tilraunir til að skipuleggja leiðangra til að finna skarðið þá verður ekkert af þeim. 

Vonarskarð er því ekki fundið aftur né farið fyrr en árið 1839 og er það skarðið eins og það 

er þekkt í dag. Ekki er hægt með nokkru móti að sanna að það sé sama skarð og Gnúpa 

Bárður átti við. Það er svo árið 1950 að félagar í Minnsta Ferðafélaginu aka á bíl í gegnum 

skarðið líklega fyrstir manna, en í gönguferð um svæðið árið 1958 eru heimildir um að 

bílförin hafi enn verið sýnileg í viðkvæmum jarðveginum neðan við Gjóstu.37  

 Það má því segja að Gnúpa-Bárður ráki hér þvert yfir hálendi Íslands, Bárðargötu og 

Vonarskarð. Þessi örnefni og frásögn verða svo grunnur fyrir því að seinna meir er lagt 

kapp að því að „finna“ leiðina og skarðið. 

                                                   
33 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 3. 
34 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 58. 
35 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 14. 
36 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 35. 
37 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 36. 
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Vonarskarð sem víðerni 
Nú er Vonarskarð verndað innan Vatnajökulsþjóðgarðs sem sérstakt verndarsvæði undir 

verndarflokk Þjóðgarðs. En þegar litið er á flokkunarsögu Vonarskarðs síðustu áratugi má 

sjá að svæðið er ýmist flokkað sem víðerni eða ekki: 

1997, ósnortið víðerni skv. korti frá starfshóp á vegum alþingis.38 

2009, ósnortið víðerni skv. korti UST.39 

2011, ekki skilgreint sem víðerni skv. útsýnisgreiningu GIS hjá Taylor.40 

2013, ekki skilgreint sem víðerni Vatnajökulsþjóðgars heldur sem verndarsvæði 

innan Vatnajökuslþjóðgarðs. Verndað fyrir vélknúnum ökutækjum, nema á frosinni 

og snævi þakinni jörð.41 

2013, rannsóknarteymi telur Vonarskarð víðerni og vill vernda það skv. Flokki Ib hjá 

IUCN.42 

Niðurstöður rannsóknarteymis Háskóla Íslands sem skoðuðu verndargildi Vonarskarðs 

sérstaklega voru að þrátt fyrir nálæga vegslóða við Gjóstu og Kolufell skerði þeir ekki 

svæðið sem víðerni, enda sjáist þeir ekki úr skarðinu. Aðgengi að Vonarskarði hefur aldrei 

verið gott vegna staðsetningar og náttúran hefur haldið því frá mönnum og sauðfé, með 

jöklum, vatnsfarvegum og fjöllum. Þar hafi því náttúran fengið að þróast og svæðið því 

kjörið víðerni.43 Fjarskiptasamband er slæmt í Vonarskarði sem eykur víðernisgildi þess. 

Þá þolir svæðið litla umferð og líklegt er að hún muni aukast um svæðið með fjölgun 

ferðamanna til landsins.44 Teymið lagði því til að Vonarskarð yrði verndað samkvæmt 

flokki Ib hjá IUCN og því sett í hærri verndarflokk en það er nú innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs.45  

 Þegar litið er til þess hversu mikið hefur gengið á víðerni á Íslandi ætti svæði með 

hátt verndargildi eins og Vonarskarð að njóta sérstakar stýringar sem eru við hæfi til að 

víðernið skerðist ekki. Það þyrfti að skrá skipulega umferðir manna um skarðið ásamt því 

                                                   
38 „Víðerni-kort,“ án útgáfudags, sótt 19. nóvember 2016. 
http://www.sjalfbaerni.is/media/visar/austurland/umhverfi/2.7-viderni-kort.pdf. 
39 Hildur Vésteinsdóttir, Kort Umhverfisstofnunar af víðernum, 2009, tölvupóstur til höfundar 22. nóvember 
2016. 
40 Taylor, „GIS assessment of Icelandic wilderness from 1936-2010,“ bls. 28. 
41 Stjórnunar- og verndnaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs: Náttúruvernd, útivist og byggðaþróun (12. júlí 
2013). Bls. 84. 
42 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 62. 
43 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 62-63. 
44 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 63. 
45 Rögnvaldur Ólafson o.fl., Vonarskarð í Vatnajökulsþjóðgarði, bls. 62. 
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að meta ástand þess svo að hægt sé að grípa til viðeigandi verndunaraðgerða. Ferðafólk 

verður einnig að vera ábyrgt fyrir eigin öryggi og þekkja til umgengnisreglna um svæðið til 

að rask verði sem minnst. 

 Helstu ógnir við Vonarskarð sem víðerni eru enn þó nokkrar þrátt fyrir verndun. 

Umdeild lokun svæðisins var fréttaefni og er enn rædd innan útivistarfélaga á spjallborðum 

og samfélagsmiðlun. Svæðið er því mun þekktara eftir lokun heldur en fyrir lokun. 

Skynjun á hugtakinu víðerni er einnig ekki næg hér á landi. Gríðarleg aukning í 

ferðaþjónustu og áhuga ferðalanga að upplifa ósnerta náttúru setur öll víðerni í hættu fyrir 

raski. Víðerni eru tilvalin fyrir upptökur á kvikmyndum og auglýsingum og er þar oft lítil 

þekking fyrir hendi á viðkvæmri náttúru og útkoman því þvert á allar náttúruverndarreglur. 

Að lokum eru ljósmyndir, internetið og samfélagsmiðlar fréttaveitur í höndum einstaklinga 

sem geta gert fáfarin og viðkvæm svæði að eftirsóknarverðum áfangastöðum. 

 Í stjórnar- og verndaráætlun Vonarskarðs er athugunarvert að gert er ráð fyrir 

gistiskálum við bílastæði á sitthvorum enda skarðsins. Þar með er svæðið gert aðgengilegra 

með það að markmiðið að bjóða upp á gistingu og upplýsingamiðlun.46 Þetta skipulag 

gengur þvert á gildi svæðisins sem víðerni og álíka innviðir myndu greiða veginn fyrir 

aukið aðgengi að svæðinu. 

                                                   
46 Stjórnunar- og verndnaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, bls. 129. 
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4. Hönnun fyrir víðerni 

Hér hefur verið fjallað um hvernig víðerni verða til, hvernig landsmenn skynja hugtakið, 

hvernig við mótum víðerni og hvers verndun þeirra krefst af okkur. Þá er þessi kafli um 

möguleg tæki og tól hönnunar og hvernig miðlun getur verið áhrifaríkt stjórntæki í 

náttúruvernd fyrir víðerni með Vonarskarð áfram sem dæmi. Náttúruverndunarsinninn 

Guðmundur Páll Ólafsson komst vel að orði um kjarna verndunar og mikilvægi þess að 

þekking sé til staðar, „Þú verndar aðeins það sem þú elskar, þú elskar aðeins það sem þú 

þekkir, þú þekkir aðeins það sem þér er kennt.“ 47 

Grafísk hönnun  
Verkefni grafískrar hönnunar geta litið út einföld og smávægileg, algengt vandamál við 

uppsetningu á texta er t.d. að hafa mikinn texta sem þú þarft að koma fyrir á litlu blaði. 

Þetta vandamál gæti hljómað smávægilegt en rétt framsetning upplýsinga getur skipt 

gífurlega miklu máli þegar taka á stórar ákvarðanir. Árið 2000 var Theresa LaPore sem var 

ómenntuð í grafískri hönnun að kljást við vandamálið að vera með of mikinn texta en ekki 

nægt pláss, LaPore lagaði til atkvæðaseðilinn sem varð til þess að um 2.800 atkvæði sem 

ætluð voru Al Gore enduðu hjá öðrum frambjóðanda sem varð til þess að hann tapaði 

Flórída og þar af leiðandi forsetakosningunum með 537 atkvæðum til George W. Bush.48  

 Í Listaháskóla Íslands eru tengingarnar á milli skapandi hugsunar og skilnings á 

umhverfinu og samfélaginu hafðar að leiðarljósi og nemendur læra að miðlun upplýsinga 

getur komið af stað breytingum þar sem hönnuðir hafa sérstaka sýn á vandamál og verkefni 

sem geta nýst utan fagsins.49 Það er því tilvalið að máta þessa þekkingu á mismunandi 

viðfangsefni. 

 Á síðu Umhverfisstofnunar en stofnunin ber ábyrgð á mörgum náttúruverndarmálum 

á Íslandi er tekið fram að upplýsingar spila lykilhlutverk þegar taka skal ákvarðanir er 

varða umhverfismál og tekið er fram að það skipti máli að þær séu aðgengilegar í gegnum 

                                                   
47 „Á degi íslenskrar náttúru,“ Framtíðarlandið, 16. september 2014, sótt 25. nóvember 2016. 
http://www.framtidarlandid.is/is/frettir/a-degi-islenskrar-natturu. 
48 Michael Bierut, How to Use Graphic Design to Sell Things, Explain Things, Make Things Look Better, 
Make People Laugh, Make People Cry and (Every Once in a While) Change the World, (Thames and Hudson 
Limites, 2015) bls. 37. 
49 „Um grafíska hönnun,“ Listaháskóli Íslands, sótt 26. nóvember 2016. http://lhi.is/grafisk-honnun-0. 
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vef og séu á „mannamáli“.50 Fræðslustarf í formi fyrirlestra, samvinnu við fjölmiðla og 

útgáfu á efni er einnig tekið fram í lögum hjá landgræðslu- og 

umhverfisverndarsamtökunum Landvernd sem leiðir til að ná markmiðum félagsins.51 

Landverðir nota einnig fræðslu og nýta þá aðferð sem kallast náttúrutúlkun sem er sérstök 

gerð af miðlun upplýsinga og hefur það markmið að auka skilning fólks á náttúrunni en á 

sama tíma auka vitund um verndun hennar.52 Náttúruvernd er því samofin miðlun 

upplýsinga og þar af leiðandi grafískri hönnun.  

Upplýsingahönnun og náttúruvernd 
Á vefsíðu FÍT eða Félags íslenskra teiknara, kemur fram að upplýsingahönnun sé sú 

hönnun sem er sérstaklega gerð til að koma á framfæri ákveðnum upplýsingum. Það er 

ýmist gert með prentuðu efni eða miðlun í gegnum skjá, en hér má nefna kort, sýningar, 

leiðbeiningar og leiðarvísa.53   

 Góð rannsóknarvinna er grunnurinn fyrir vel heppnaða upplýsingahönnun, það þarf 

að liggja skýrt fyrir hver tilgangurinn með vinnunni er. Svara þarf spurningum eins og 

hvaða upplýsingum á að koma á framfæri og hvers vegna, til hverra eiga þær að ná og 

hvaða miðlar henta til þess. Það er ekki síst mikilvægt þegar verið er að hanna fyrir 

náttúruvernd að nota miðla við hæfi, huga að efnisvali og nýtingu. Hægt er að sjá til þess 

að endurnýting á prentverki sé möguleg t.d. með því að láta ekki dagsetningar fylgja séu 

þær óþarfar og vinna með endingargóð efni. Pappír og prentsmiðjur geta líka verið 

umhverfisvottaðar og ætti að sjá til þess að velja vottaða þjónustu. Mikilvægt er að hafa í 

huga að myndir segja meira en þúsund orð og myndmál krefst ekki ákveðinnar 

tungumálakunnáttu sem hentar vel á ferðamannastöðum. Miðill þarf að höfða til 

einstaklinga og hægt er að höfða til áhuga t.d. með áhugaverðri hönnun, ljósmyndum eða 

teikningum, en einnig má höfða til hræðslu eða sektarkenndar en sú nálgun er 

vandmeðfarin og getur gert viðkomandi afhuga upplýsingunum. Hér þarf að hugsa til þess 

að ekki eru allar upplýsingar jafn mikilvægar. Öryggismál og umgengnisreglur um 

viðkvæm svæði væru aðalatriði upplýsinga til allra gesta, á sama tíma er jákvæð upplifun 

gesta af stýringu svæðisins líklegri með áhugaverðum fróðleik og myndum. 

                                                   
50 „Upplýsingastefna,“ Umhverfistofnun, sótt 25. október 2015. http://www.ust.is/umhverfisstofnun/hlutverk-
og-stefna/upplysingastefna/. 
51 „Lög Landverndar,“ Landvernd, sótt 26. nóvember 2016. http://landvernd.is/Sidur/Log-Landverndar. 
52 „Landvarsla,“ Umhverfistofnun, sótt 25. október 2015. http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/landvarsla//. 
53 „Flokkar – Útskýringar og skil,“ FÍT, sótt 7. nóvember 2016. http://www.teiknarar.is/flokkar-utskyringar-
og-skil/. 
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Endurmörkun víðerna 
Ef við verndum aðeins það sem við þekkjum, þá þyrfti heldur betur að marka ímynd 

víðerna hér á landi t.d. til að skynjun þeirra væri í samræmi við lög. Frekari skilningur á 

víðernum og á mikilvægi verndunar þeirra er undirstaðan fyrir framtíð þeirra. Segja má að 

víðerni þurfi að fara í endurmörkunarferli (e. rebranding) til marka stöðu sína í íslensku 

samfélagi. 

 Áhugavert er að nota tól grafískrar hönnunar, sem oftar en ekki eru notuð til að knýja 

áfram neyslusamfélagið með auglýsingum á öllum miðlun, til að gefa náttúrúvernd rödd. 

Þegar við skoðum víðernin og aðilana sem hafa gengið hvað mest á þau eins og 

orkugeirann og ferðaþjónustuna, þá er á bakvið alla þessa hópa mikið fjármagn og 

stanslaus ímyndarsköpun um víðerni og villta náttúru. Þar er oftar en ekki verið að segja 

sögur sem mætti líta á gagnrýnum augum, eins og að auglýsa ósnortna náttúru til að draga 

að ferðamenn en ósnortin náttúra getur tekið við takmörkuðum fjölda ferðamanna. 

Ósýnilega orka er auglýst á hálendinu þó þar sé að finna átta virkjanir, 360 kílómetra af 

háspennulínum, sautján uppistöðulón og þrjátíu og fimm stíflur.54  

 Vandasamt væri að vinna alfarið með ímynd Vonarskarðs því að of mikil kynning á 

því sem náttúruperlu gæti aukið áhuga á svæðinu sem áfangastað og þarf af leiðandi væri 

því hætt við átroðningi. Til að geta fundið þetta jafnvægi þyrfti að finna þolmörk svæðisins 

og stjórna því í samræmi við það og geta þá gripið til aðgerða eins og t.d. leyfisveitinga til 

að takmarka aðgengi að svæðinu ef allt annað þrýtur. Mikilvægi verndunarr víðerna væri 

því betur náð með því að kynna þau í heild, heldur en að taka sérstök svæði fyrir. Af þessu 

leiðir að hönnun fyrir Vonarskarð ætti að mestu heima við jaðar svæðisins og í sérstöku 

efni fyrir ferðafólk sem hyggst heimsækja svæðið. Í þessu efni væri unnið með upplýsingar 

um umgengni og öryggi gesta, það er hvaða undirbúnings ferðalagið krefst af gestum sem 

bera ábyrgð á eigin öryggi og á því að náttúran hljóti ekki skaða að heimsókninnni.  

 Þörf væri því á ítarlegum áætlanagerðum um mögulegar aðstæður sem gætu komið 

upp og lausnir við þeim, eins og ef fara þarf um svæðið í björgunar- eða vísindaleiðangri 

eða ef náttúruvá vofir yfir. Áhrif samfélagsmiðla og snjalltækja á verndun víðerna þarf líka 

að skoða, en ferðafólk kemur oft til Íslands með útprentaða mynd sem það sækir eftir að 

taka nákvæma eftirgerð af. Sú staða gæti vissulega haft áhrif á Vonarskarð og önnur 

víðerni.  
                                                   
54 „Ímynd um ósnortið hálendi þrátt fyrir stíflur, lón og háspennulínur,“ Vísir, sótt 1. desember 2016. 
http://www.visir.is/imynd-um-osnortid-halendi-thratt-fyrir-stiflur,-lon-og-
haspennulinur/article/2016160429747. Og „Vörur og þjónusta,“ Landsvirkjun, sótt 1. desember 2016. 
http://www.landsvirkjun.is/vorurogthjonusta.  
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Tillögur 
Hér eru tillögur um fræðslu um umgengni og öryggu í náttúrunni almennt og svo 

sérstaklega hvað varðar víðerni. Tillögurnar eru settar fram á dreifildi sem væru prentuð 

sitthvoru megin á A5 endurunnin pappír, sem gæfi líka góða nýtingu á örkinni sjálfri 

þannig lítið af pappír færi til spillis. Fyrri tillagan er fyrir ferðalög almennt um náttúruna 

og er þar notað mikið myndefni til að höfða til víðs hóps af ferðafólki en á sama tíma er 

tekið skýrt fram hvar ábyrgðin liggur og að brot á náttúruverndarlögum sé glæpur.  

 

Mynd 5. Dreifildi fyrir náttúruvernd. 

Seinni tillagan hér fyrir neðan er sérstaklega útfærð fyrir víðerni og gæti verið að finna hjá 

landvörðum eða í skálum fyrir utan víðernin. Hér er stigsmunur frá því á dreifildinu fyrir 

ofan og alvarlegri tónn fæst með því að nota rauðan lit í stað þess appelsínugula, myndefni 

er minnkað og orðnotkun beittari. Því er sérstaklega komið að ástæðunum hvers vegna 

víðerni njóti frekari verndar og gefin hugmynd um hvaða mikilvægu þekkingu og búnað 

ferðalaga um þau krefjast. Aftur er ítrekað að setja ábyrgðina til ferðafólks og fólk verði að 

undirbúa sig vel og þekkja þær reglur sem gilda, hér mætti jafnvel bæta við 

sektarákvæðum til að undirstrika alvarleikann enn frekar. 
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Mynd 6. Dreifildi fyrir víðerni. 

 

Mynd 7. Tillaga byggð á því skilti til að staðsetja við jaðar víðerna. 

 

Síðasta tillagan sýnir hugmynd af lágreistu skilti sem myndi falla vel inn í umhverfið og 

væri jafnvel úr steini áþekkum umhverfinu. Skiltið gæfi til kynna að hér væru 

víðernismörk og innan þeirra þarf ferðafólk og fylgja ákveðnum reglum. Tekið væri fram 

að ábyrgðin væri á ferðafólki að þekkja til umgengisregla og hvar þær væri að finna t.d. 

með því að vísa á heimasíðu eða landverði í nágrenninu.  
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5. Lokaorð 

Hvað eru þá þessi víðerni? Svarið við þeirri spurningu er vandfundið og virðist aðeins 

flækjast eftir því sem kafað er dýpra, því hægt er að upplifa víðerni víða um landið án þess 

að vera staðsettur í lagalegri skilgreiningu þeirra. Það eru góðar fréttir fyrir víðerni því þau 

þola ekki mikinn ágang fólks og með honum tapa þau eiginleikum sínum. Á sama tíma 

hlýtur það að vera varasamt ef skynjuna fólks á víðernum er mismunandi og gæti leitt til 

þess að skilgreining víðerna verði aldrei nógu nákvæm né sátt um verndun þeirra. 

 Þegar litið er á hversu gífurlega víðernum hefur fækkað síðan árið 1936 og þegar rýnt 

er í kortið frá 2010 þá mætti draga þá ályktun að utan jökla eru víðerni varla annað en 

afgangssvæði milli vegagerðar og orkumannvirkja. Ekið er á jöklum allan ársins hring hér 

á landi svo þeir eru ekki verndaðir sem víðerni samkvæmt alþjóðlegum samanburði, því 

mætti spyrja hvort þeir séu víðerni. Saga landsmanna af hálendisferðum á vélknúnum 

ökutækjum spilar stóran þátt í skynjun á víðernum og gæta þarf þess að sú saga stjórni ekki 

umræðunni um víðernin og framtíð þeirra. Ef eitthvað í líkingu við þessa þróun sem hefur 

átt sér stað heldur áfram getur Ísland orðið víðernalaust á skömmum tíma. 

 Við endurmörkun víðerna mætti byrja á að skoða hvar landsmenn ná sér í 

upplýsingar, sem margir gera á netmiðlum, en þar eru fréttaveitur eins og mbl.is og visir.is 

vinsælar. Á þessum vefsíðum er ekki að finna fastan flokk tengdan náttúru á neinn hátt. 

Slíkur flokkur gæti spilað stórt hlutverk fyrir reglulegar fréttir af náttúru eða umhverfi, en á 

síðunum má nú þegar finna flokka fyrir t.d. íþróttir, sjávarútveg, viðskipti, hönnun og 

tísku. Umsjáaraðilar víðerna eru nokkrir og upplýsingar um reglur víðerna þarf því að leita 

af víða. Gæti því sameiginleg vefsíða allra þeirra sem fara með umsjá víðerna og annarra 

náttúruverndarsvæða komið að gangi. Á vefsíðunni væri hægt að finna helstu reglur ásamt 

fróðleik á aðgengilegan hátt. Við endurmörkun þyrfti líka að líta vel á skynjun fólks á 

víðernum, landslagi þeirra og viðhorfum til náttúruverndunar og hvað býr þar að baki. Því 

hefur verið fleygt fram að víðernin séu aðeins sandur og hraun sem nýtist ekki til neins. 

Hraunin eru til að mynda mjög opin fyrir vatni og spila stórt hlutverk í því mikla hreina 

vatni sem er að finna á Íslandi.  

 Íslendingar átta sig almennt ekki á því hvað víðerni eru. Brúa þarf bilið á milli 

skynjunar landsmanna á víðernum og alþjóðlegra skilgreininga. Grafísk hönnun og 

upplýsingamiðlun eru vissulega sterk öfl til að byggja brýr á milli þekkingar um 
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náttúruvernd og þjóðarinnar. Það þarf að gæta þess að upplýsingar séu vel valdar því 

ástæður verndunar þurfa að vera afar skýrar. Séu þær óskýrar getur það haft mjög neikvæð 

áhrif á gesti og skaðað verndunargildi svæðis. Víðerni er flókið hugtak sem þarf þar af 

leiðandi að nálgast frá mörgum áttum og gagnlegt er að nýta sjónarhorn sem gefa 

náttúrunni stærra samhengi líkt og út frá heimspeki eða hönnun. Upplýsingunum sem 

spilað er fram þurfa að vera samkeppnishæfar og upplýsandi til að verndun náttúrunnar 

komist til skila, sérstaklega þegar kemur að hugtaki eins og víðerni en um það virðast vera 

jafn margar hugmyndir og þær eru ólíkar.  
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Mynd 3: Kort af víðernum frá 2010, samkvæmt kortlagningu Taylor. Myndheimild: Sama 

heimild. Bls. 7. 

Mynd 4: Kort af Vonarskarði. Myndheimild: „Hálendið norðvestan Vatnajökuls 

(Tungnafellsjökull-Vonarskarð),“ án útgáfudags, sótt 1. desember 2016. 

http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/media/fixlandia/Vonarskard_75k_isl.jpg. 

Stefanía Ragnarsdóttir stækkaði og bætti inn á. Bls. 9. 
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Mynd 5: Dreifildi fyrir náttúruvernd. Myndheimild og hönnuður: Stefanía Ragnarsdóttir, 

desember 2016. Bls. 16. 

Mynd 6: Dreifildi fyrir víðerni. Myndheimild og hönnuður: Sami hönnuður og dagsetning. 

Bls. 17. 

Mynd 7: Tillaga að skilti til að staðsetja við jaðar víðerna. Myndheimild og hönnuður: 

Sami hönnuður og dagsetning. Bls. 17. 
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