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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 
 

________________________________ 
Nafn nemanda 
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Ágrip 
 
Á Íslandi er einstök náttúrufegurð og búum við að aragrúa af svæðum sem þarf að 

vernda, viðhalda og umfram allt virða. Ferðamönnum til Íslands hefur fjölgað 

gríðarlega undanfarin ár og með þessari aukningu hefur ágangur á náttúru Íslands aukist 

verulega. Það getur verið mikið áhyggjuefni. Mörg svæði á Íslandi eru friðlýst og sem 

slík falla undir ákveðin verndarákvæði, útbúnar eru stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir 

svæðin en þær ná einungis yfir ákveðna þætti. Með eins mikilli aukningu ferðamanna 

og hefur verið hingað til lands undanfarin ár er vert að skoða hvort þær áætlanir sem 

eru til staðar dugi til að viðhalda ásýnd og náttúrulegu umhverfi þessara svæða. Í þessu 

verkefni verður það skoðað og Dimmuborgir í Skútustaðahreppi verða teknar fyrir sem 

friðlýst svæði. Rýnt verður í áætlunina sem er til staðar fyrir svæðið og fjallað um stöðu 

svæðisins í dag. Fjallað verður um náttúruvernd almennt og hvernig friðlýsingum er 

háttað. Gerð verður landslagsgreining sem höfundunar aðlagaði að verkefninu sem og 

SVÓT greining sem stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Skoðað 

verður hvernig Dimmuborgir mynduðust, fjallað um sögu þeirra og sérstöðu. Einnig 

verður rýnt í hvort núverandi áætlun dugi til að tryggja framtíð Dimmuborga sem það 

svæði sem það er frá náttúrunnar hendi. Helstu niðurstöður verkefnisins sýna að 

Dimmuborgir eru í ágætu ástandi þrátt fyrir mikinn ágang ferðamanna. Ásýnd Borganna 

hefur vitaskuld breyst í gegnum árin með aukinni aðsókn og þörf fyrir stýringu. Ef farið 

verður áfram eftir stjórnunar- og verndaráætlun sem nú er í gildi ásamt því að 

uppbygging á svæðinu verði gerð á skynsamlegan máta, má ætla að svæðið sé ekki í 

bráðri hættu.  

 

Lykilorð: Dimmuborgir, náttúruvernd, friðlýst svæði, ferðamenn, landslagsgreining, 

svót, Borgirnar, uppbygging ferðamannstaða.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum henni Ragnhildi Helgu Jónsdóttur fyrir 

stuðning og leiðsögn í gegnum verkefnið.  

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir veitta aðstoð varðandi svör um svæðið.  

 

Helena Guttormsdóttir eða Hella gella, eins og ég kýs að kalla hana, fær ómældar þakkir 

frá mér. Hún aðstoðaði mig við vinnslu þessa verkefnis en það sem meira máli skiptir 

eru öll góðu samtölin og veitt heilræði og hvatningu í gegnum námsárin á Hvanneyri.  

 

Fjölskyldunni minni og vinkonum mínum vil ég þakka fyrir að hvetja mig áfram í 

gegnum námið og vera alltaf til taks.   

 

Síðast en ekki síst vil ég þakka samnemendum mínum á Hvanneyri fyrir samvinnuna í 

gegnum árin en þó sérstaklega fyrir allar þær ógleymanlegu stundir sem við áttum 

saman á eyrinni.   
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1. Inngangur 
 

1.1 Tilurð verkefnis   

Við val á viðfangsefni fyrir lokaverkefni velti höfundur upp nokkrum hugmyndum, þær 

snerust þó flestar að náttúruvernd í einhverskonar mynd. Hugmyndin af því að fjalla 

um Dimmuborgir kom frá Helenu Guttormsdóttur sem er námsbrautarstjóri við 

Umhverfisskipulagsbraut hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Sú hugmynd lá vel við í 

ljósi þess að undanfarin ár hefur áhugi varðandi náttúruvernd á Íslandi vaxið. Þessi 

áhugi kviknaði að miklu leyti í gegnum starf höfundar hjá Umhverfisstofnun þar sem 

hún hefur aðstoðað sjálfboðaliða í náttúruvernd, sem komið hafa hingað til lands árlega 

og vinna undir handleiðslu landvarða á friðlýstum svæðum og í þjóðgörðum. 

Á Íslandi er fjöldinn allur af fallegum náttúrusvæðum sem þarf að varðveita og 

viðhalda og eru mörg þessara svæða friðlýst. Undanfarin ár hefur fjöldi ferðamanna 

sem koma til Íslands aukist gríðarlega. Þar sem fólk sækir í að sjá ósnortna náttúru sem 

er á undanhaldi um allan heim (Umhverfisstofnun, e.d.b).  

Dimmuborgir í Skútustaðahreppi er friðlýst svæði frá Umhverfisstofnun og 

heyra þar með undir ákveðin verndarlög. Jarðminjar svæðisins eru einstakar á landsvísu 

og er verndargildi svæðisins þar af leiðandi mikið (Umhverfisstofnun, 2015). 

Dimmuborgir hafa að geyma einstakar hraunmyndanir sem fjöldi fólks heimsækir á 

hverju ári með tilheyrandi ágangi. Það sama má segja um önnur svæði en í þessu 

verkefni verður einblínt á Dimmuborgir. Mörg þessara svæða eiga á hættu að þar verði 

óafturkræfar skemmdir af völdum manna og við því þarf að bregðast með verndar- og 

stjórnunaráætlunum, mannskap og fjármagni.  
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1.2 Markmið 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Dimmuborgir, myndun þeirra og sérstöðu og hvernig 

núverandi staða er á svæðinu. Skoðað verður hvert var upphaf náttúruverndar á Íslandi, 

fjallað verður um friðlýsingar og hvernig þeim er háttað. Þegar svæði eru friðlýst falla 

þau undir ákveðin verndarlög og í framhaldi eru að jafnaði gerðar áætlanir um hvernig 

skuli vernda svæðin. Það sem skal einnig skoðað í þessu verkefni er hvort að þær 

áætlanir sem eru til staðar dugi til að viðhalda ásýnd svæðisins og hvort sé þörf á frekari 

áætlunum fyrir Borgirnar vegna þess hve vinsæll ferðamannastaður þær eru. 

Meginmarkmið verkefnisins er að skoða hvort Dimmuborgum sem friðlýst svæði stafi 

ógn af ferðamönnum og á það horft í samhengi við þá stjórnunar- og verndaráætlun sem 

er til staðar í dag, og þá sérstaklega þegar tekið er tillit til aukningar ferðamanna. Fjallað 

verður einnig um framtíð Dimmuborga og farið yfir tillögur að því sem mætti bæta.  

Rannsóknarspurningar eru því eftirfarandi:  

1. Stafar Dimmuborgum sem friðlýst svæði ógn af ferðamönnum?  

2. Dugar núverandi stjórnunar- og verndaráætlun til að viðhalda ásýnd 

Dimmuborga í sinni náttúrulegu mynd?  

3. Hvaða aðgerðir eru í boði til þess að lagfæra það sem þarf að bæta?   

 

 

 

 

 

Mynd  1: Dimmuborgir (Umhverfisstofnun, 2015). 
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2. Gögn og aðferðir  

2.1  Vinnuferli 

Í upphafi ferlis átti höfundur samtöl bæði við sinn leiðbeinanda og við Helenu 

námsbrautarstjóra og stefna fyrir verkefnið var ákveðin. Svo var farið í öflun heimilda 

og gagna um svæðið. Ákveðið var að það yrði gerð landslagsgreining til að greina þá 

þætti sem þykja mikilvægir og viðkvæmir á svæðinu. Einnig var unnin SVÓT greining. 

Haft var samband við landverði á svæðinu ásamt því að rætt var við fleiri aðila. 

Samhliða því var rýnt í hvernig friðlýsingar virka, tilgangur þeirra og skoðað hvernig 

stjórnunar- og verndaráætlanir eru notaðar. Út frá þessari vinnu var svo hægt að leggja 

mat á stöðuna eins og hún er í dag og meta hvernig framtíðin lítur út fyrir Dimmuborgir.  

2.2  Gögn 

Við vinnslu verkefnisins voru skoðaðar bækur, skýrslur og efni af netinu ásamt því að  

notast var við munnlegar heimildir. Einnig var notast við nokkur tölvuforrit.  

Eftirfarandi gögn voru m.a. notuð við verkefnið:  

• Árbók Ferðafélags Íslands, Mývatnssveit með kostum og kynjum eftir Jón 

Gauta Jónsson. 

• Bókin Náttúra Mývatns gefin út af íslenska náttúrufræðifélaginu. 

• Verndar- og stjórnunaráætlun Dimmuborga frá 2015 frá Umhverfisstofnun. 

• Leiðbeiningaritið Uppbygging ferðamannastaða – góðir staðir gefið út af 

Ferðamálastofu. 

• Ýmsar rafrænar heimildir. 

• Tölvuforritin: ArcGIS, Adobe Illustrator CC og Adobe Photoshop CC. 
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2.3  Aðferðir 

Þær aðferðir sem notaðar voru við verkefnið eru hér upptaldar og þeim lýst.  

Við landslagsgreiningu var stuðst við aðferðafræði frá Noregi sem kom út í 

leiðbeiningaritinu Veileder for landskapsanalyse i kommuneplan árið 2011. Sú aðferð 

er einföldun á skosku aðferðinni LCA. Aðferðin hentar vel fyrir stærri svæði og býður 

upp á töluverðan sveigjanleika, allt eftir því hvað er unnið með hverju sinni. Eins eru 

aðstæður á Íslandi og í Noregi svipaðar að mörgu leyti, strjálbýl, víðáttumikil héruð 

með fjölbreyttu landslagi (Auður Sveinsdóttir, 2014). Höfundur aðlagaði aðferðina að 

því sem hún taldi þörf á fyrir þetta verkefni. Vinnuferill skiptist í eftirfarandi þætti:  

 

 

Einnig var gerð SVÓT greining sem stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og 

tækifæri. SVÓT greining er aðferð sem hægt er að nota til þessa að flokka innri og ytri 

áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi, til dæmis á ákveðnu svæði. Innri þættir eru þá 

styrkleikar og veikleikar og ytri þættir eru ógnanir og tækifæri. Greiningin getur gefið 

góðar upplýsingar um stöðu svæða eða fyrirtækja (For-learn, e.d.). 

Mynd  2: Aðferðarfræði vinnuferils (Útfærsla höfundar). 
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Til að fá yfirlit yfir stöðu svæðisins í dag voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga í 

gegnum tölvupóst, tvö þeirra eru núverandi landverðir á svæðinu og sá þriðji er 

uppalinn á svæðinu og starfaði einnig þar sem landvörður í mörg ár. Viðtölin eru 

skilgreind sem eigindleg rannsóknaraðferð. Markmiðið með eigindlegum aðferðum er 

að rannsaka hvaða skilning fólk hefur á ákveðnum viðfangsefnum. Þessar aðferðir eru 

oft persónulegri, til dæmis einstaklingsviðtöl eða minni hópar (Háskóli Íslands, 2014). 

Spurningar sem voru lagðar fyrir má finna í viðauka.  

2.4  Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin byggist upp á sex hlutum. Í fyrsta hluta hennar er farið inná hvers vegna þetta 

verkefni varð fyrir valinu og markmið verkefnisins. Í öðrum hluta er vinnuferill rakinn 

og farið yfir þau gögn og þær aðferðir sem voru notaðar til að komast að niðurstöðu. 

Þriðji hluti snýr að náttúruvernd og upphaf hennar á Íslandi ásamt því að fjalla um 

friðlýst svæði og mikilvægi þeirra. Fjórði hluti er tileinkaður ferðamannastöðum og 

hversu mikilvægt sé að standa vel að áætlunum um slíka staði á Íslandi og fjallað er um 

fjölgun ferðamanna til Íslands og fjölgun ferðamanna undanfarin ár í Dimmuborgir. Þar 

á eftir er athugunarsvæðið tekið fyrir, hvar svæðið er staðsett, hver sér um umsjón þess 

og stöðuna í Dimmuborgum í dag. Í sjötta og síðasta kaflanum er landslagsgreining af 

svæðinu. Í lok ritgerðar eru niðurstöður dregnar saman og kynntar.  
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3. Náttúruvernd  

Árið 1956 voru fyrstu almennu náttúruverndarlögin sett á Íslandi, á undan setningu 

þeirra höfðu ýmis friðunarákvæði verið sett en þá einungis í tengslum við 

búskaparhagsmuni. Íslendingar voru töluvert seinni til að setja sín fyrstu 

náttúruverndarlög samanborið við til dæmis Dani sem settu lög árið 1917 og Svía sem 

voru fyrri til og settu náttúruverndarlög árið 1909 (Páll Líndal, 1984).   

Forsagan að setningu fyrstu náttúruverndarlaganna er einnig mikilvæg, en þann 

15. september árið 1919 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um að ríkisstjórnin skyldi 

leggja til frumvarp til laga um að friða Þingvöll. Árið 1923 lögðu tveir þingmenn fram 

frumvarp um að Þingvellir skyldu friðaðir, úr því varð ekki. En árið 1928 voru lög um 

friðun Þingvalla nr. 59/1928 samþykkt (þingskjal nr. 848/1998-1999). Á Þingvöllum er 

forn þingstaður Alþingis Íslendinga, þar af leiðandi hafa Þingvellir mikið sögulegt gildi 

fyrir Íslendinga, en ásamt því býr svæðið yfir áhrifamikilli landmótun og mikilli 

náttúrufegurð. Árið 1930 var haldin 1000 ára afmælishátíð Alþingis á Þingvöllum, þess 

vegna má áætla að setning laganna árið 1928 hafi verið vel tímasett. Svæðið hafði á 

árunum á undan legið undir miklum skemmdum vegna slæmrar umgengi manna og 

átroðnings frá búfénaði (Páll Líndal, 1984).  

Núgildandi náttúruverndarlög eru frá árinu 2013 og í 1. gr. laganna er fjallað 

um markmið þeirra. Þar segir að vernda eigi til framtíðar íslenska náttúru og fjölbreytni 

hennar. Með orðalaginu íslensk náttúra er átt við líffræðilega og jarðfræðilega 

fjölbreytni ásamt fjölbreytni landslags (lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Lögin eiga 

að tryggja að haldið verði í það sem er sérstætt og sögulegt í íslenskri náttúru. Þau eiga 

að stuðla að auknu þoli gegn náttúruhamförum og hnattrænum umhverfisbreytingum í 

íslensku vistkerfi, einnig eiga þau að ýta undir endurheimt raskaðra vistkerfa. Tekið er 

fram að einnig eigi að auka sjálfbæra nýtingu á auðlindum og öðrum náttúrugæðum. 

Sett eru fram þrennskonar markið, sem hljóða svo:   

a. stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig að hvorki spillist líf 

eða land, loft eða lögur,  

b. auðvelda umgengni og kynni almennings af náttúru landsins og 

menningarminjum sem henni tengjast og efla þekkingu og fræðslu 

um náttúruna,  
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c. tryggja rétt almennings til að fara um landið og njóta náttúrunnar og 

stuðla þannig að almennri útivist í sátt við náttúruna, landsmönnum 

til heilsubótar og velsældar (lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

 

3.1  Friðlýst svæði  

Ósnortin náttúra er auðlind sem er mjög takmörkuð á heimsvísu og minnkar með hverju 

ári. Þegar svæði eru friðlýst er reynt að tryggja okkur og komandi kynslóðum aðgengi 

að þessum svæðum í upprunalegri mynd (Umhverfisstofnun, e.d.b). Orðið friðlýsing er 

skilgreint í lögfræðiorðabók sem opinber ráðstöfun sem felur í sér að vernda umhverfi 

og náttúru sem er mikilvæg. Hugtakið friðlýsing felur í sér lögbundið bann við að 

friðlýstu landi verði spillt (Aagot V Óskarsdóttir, 2011).  

Í 38. grein laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, er fjallað um friðlýsingar. Þar 

kemur fram að svo hægt sé að framfylgja markmiðum náttúruverndarlaga geti ráðherra 

friðlýst landsvæði, einstakar náttúrumyndanir, náttúruminjar í hafi, vatnasvæði og 

heildstæð vatnakerfi.  

 

 

Mynd  3: Friðlýst svæði á Íslandi (Umhverfisstofnun, 2017). 
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Umhverfisstofnun sér um undirbúning þegar friðlýsa á svæði í samráði við 

Hafrannsóknarstofu og Minjastofnun Íslands, eftir því sem við á. Þá gerir 

Umhverfisstofnun drög að friðlýsingarskilmálum sem eru lagðir fyrir landeigendur og 

aðra sem eiga rétt að landinu og einnig þau sveitarfélög sem koma að og aðra sem hafa 

hagsmuna að gæta. Allir þeir aðilar sem hafa hagsmuna að gæta þegar kemur að 

friðlýsingum hafa þriggja mánaða frest til þess að koma með athugasemdir um 

friðlýsinguna. Að því loknu sendir stofnunin tillögur að friðlýsingarskilmálum til 

ráðherra og skal tekið fram hvort samkomulag hafi náðst við hagsmunaaðila (lög um 

náttúruvernd nr. 60/2013).   

Flokkar friðlýstra svæða eru ellefu talsins og eru skilgreindir í lögum um 

náttúruvernd, þeir eru: náttúruvé, óbyggð víðerni, þjóðgarðar, náttúruvætti, friðlönd, 

landslagsverndarsvæði, verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda, 

náttúruminjar í hafi, fólkvangar, friðlýsing heilla vatnakerfa og svæða í verndarflokki 

verndar- og orkunýtingaráætlunar (lög um náttúruvernd nr. 60/2013).  

3.2 Friðlýsing Dimmuborga  

Árið 1974 tóku gildi lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Í 2. gr. 

laganna er tekið fram að lögin taki einnig til Skútustaðahrepps, þar sem Dimmuborgir 

eru staðsettar, þær voru því fyrst friðlýstar 1974 á sama tíma og samliggjandi svæði 

(lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 36/1974). Árið 2011 

voru Dimmuborgir friðlýstar einar og sér, að tillögu frá Landgræðslunni, 

Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands og með samþykki Skútustaðahrepps 

(þingskjal nr. 1262/2011).  

Dimmuborgir eru friðlýstar sem náttúruvætti. Í 48. grein náttúruverndarlaga eru 

náttúruvætti skilgreind:  

Friðlýsa má einstakar náttúrumyndanir sem ástæða þykir til að varðveita 
sökum fræðilegs gildis, fegurðar eða sérkenna og kallast þær náttúruvætti. 
Náttúruvætti geta t.d. verið fossar, eldstöðvar, hellar og drangar, svo og 
fundarstaðir steingervinga, sjaldgæfra steinda, bergtegunda og berggerða, 
eða lífræn fyrirbæri sem eru einstök og skera sig úr umhverfinu. 
Friðlýsingin skal jafnframt ná til svæðis kringum náttúrumyndanirnar svo 
sem nauðsynlegt er til þess að þær fái notið sín (lög um náttúruvernd nr. 
60/2013).  

Dimmuborgir eru friðlýstar til að vernda jarðmyndanir, verndunin á að tryggja 

varðveislu jarðmyndanna vegna mikils fræðslu- og útivistargildis. Þær flokkast í flokk 
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III á friðlýstum svæðum samkvæmt Alþjóðlegum náttúruverndarsamtökum (IUCN). 

Verndarmarkmið þess flokks er að vernda sérstæðar náttúruminjar vegna fræðilegs 

gildis, fegurðar eða sérkenna, til dæmis hellar, drangar, eldstöðvar, fundarstaðir 

steingervinga eða steinda. Svæðin eru oftast frekar lítil en eru vinsælir ferðamannastaðir 

(Umhverfisstofnun, 2015). Mikilvægi þess að friðlýsa er mikið, því með friðlýsingu á 

verndun slíkra svæði að vera tryggð með lögum.  

  

Mynd 4: Hraunmyndanir Dimmuborga. (Nordic visitor, e.d.). 

Mynd 5: Dimmuborgir að vetri til. (Nordic visitor, e.d.). 
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4. Ferðamannastaðir 

Þrátt fyrir að Dimmuborgir séu umfram allt friðlýst svæði sem ber að vernda, þá er 

aðsókn á svæðið mikil og því verður einnig að líta á það sem ferðamannastað. Svæðið 

er í eigu ríkisins og því á við að skoða hverjar áætlanir stjórnvalda eru varðandi 

ferðamannastaði.  

4.1 Uppbygging ferðamannastaða  
Ferðamálastofa gaf út leiðbeiningaritið Uppbygging ferðamanna - góðir staðir árið 

2011. Ritið er ætlað sem leiðbeiningarit fyrir uppbyggingu ferðamannastaða og þá aðila 

sem að því koma eins og ferðaþjónustuaðila, forsvarsmenn sveitarfélaga og aðra 

framkvæmdaraðila. Ritið á að tengja saman sveitarfélög og ríki sem og hönnuði og 

framkvæmdaraðila. Markmið ritsins er að vera hvatning fyrir alla sem standa að 

uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi. Þegar kemur að hönnun og uppbyggingu 

ferðamannastaða er mikilvægt að hugað sé að heildarmyndinni og að uppbyggingin sé 

hugsuð til lengri tíma, en ekki í skammtímalausnum og að vandað sé til verka 

(Borghildur Sóley Sturludóttir, 2011).  

 

4.1.1 Upplifun og aðgengi 
Í leiðbeiningaritinu stendur að „Hvert landssvæði hefur sín sérkenni, bæði náttúruleg 

og manngerð. Í sérstöðu svæða felst styrkur þeirra og því eigum við að hampa 

sérkennum þeirra með aðlögun skipulags og bygginga að lausnum sem taka tillit til 

umhverfis og menningar“ (Borghildur Sóley Sturludóttir, 2011, bls. 13). Þá er talað um 

að þau mannvirki sem eiga að rísa skuli ekki draga úr upplifun á náttúrunni, eins er 

komið inná að tryggja þurfi aðgengi fólks að svæðunum í gegnum hönnunina og að 

passa skuli að svæðin missi ekki sérkenni sín og verði ekki fyrir skemmdum. Allt eru 

þetta mjög mikilvægir þættir sem þarf að hafa að leiðarljósi í öllum framkvæmdum á 

ferðamannasvæðum (Borghildur Sóley Sturludóttir, 2011). 

4.1.2. Undirbúningur  

Við undirbúning framkvæmda þarf að vanda vel til verka. Gera þarf 

landslagsgreiningar, skilgreina einkenni, vinna kostnaðarmat og verkáætlanir, 

skilgreina nauðsynlega sérfræðinga og vinna þarfagreiningar. Til að fá sem frumlegustu 

og fjölbreyttustu lausnirnar eru hönnunarsamkeppnir góður kostur (Borghildur Sóley 
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Sturludóttir, 2011). Þær spurningar sem þarf að hafa í huga þegar kemur að 

undirbúningi framkvæmda eru sem dæmi eftirfarandi:  

Í fyrsta lagi þarf að spyrja spurninga er varða samfélagið en einnig þarf að 
spyrja spurninga út frá hagrænum áhrifum. Hver er sérstaða verkefnisins, 
hver eru einkenni lífríkis og jarðfræði svæðisins, hvernig er menningin og 
hver eru tækifærin? Hvert er umfang verksins, krefst verkefnið 
skipulagsvinnu, breytinga á skipulagi eða samræmist  verkefnið gildandi 
deiliskipulagi? Hver eru þolmörk svæðisins? Er til verndaráætlun fyrir 
svæðið? Hvernig er tímaramminn, á að áfangaskipta verkinu? ( Borghildur 
Sóley Sturludóttir, 2011, bls. 17) 

 

4.1.3 Hönnun 

Þegar kemur að hönnun svæða eru margir þættir sem 

þarf að hafa sérstaklega í huga. Hönnuðir þurfa að kynna 

sér staðinn til að hafa a.m.k. lágmarks staðarvitund um 

svæðið og þeir skulu nálgast úrlausnir með vistvænni 

nálgun, það þarf að huga að aðgengi og öryggi fyrir 

fjölbreyttan hóp fólks, ásamt því að passa að nægilegar 

upplýsingar séu veittar um staðinn. „Góð hönnun byggir 

á samvinnu margra aðila og gagnkvæmu trausti allra 

þeirra sem að verkinu koma“ (Borghildur Sóley 

Sturludóttir, 2011, bls. 22). 

 

4.1.4 Framkvæmd  

Til þess að framkvæmdirnar bæti upplifun og stuðli að umhverfisgæðum þarf að hafa í 

huga að tengingar að áningarstöðum séu góðar, að grænt og manngert umhverfi spili 

vel saman og það skapist atvinnumöguleikar í kringum svæðin sem af verður ávinningur 

(Borghildur Sóley Sturludóttir, 2011). 

 Það er von fyrir samræmingu í uppbyggingu á ferðamannastöðum ef þeir aðilar 

sem eiga hlut í máli hafa þessi viðmið til hliðsjónar.   

 

Mynd  6: Hönnunarferli.  
(Ferðamálastofa, 2011). 
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4.2 Álag 

Ferðamönnum til Íslands fjölgar stöðugt og til að athuga hversu mikil fjölgun hefur 

verið á ferðamönnum til Íslands og hvert þeir sækja voru skoðaðar tölur frá 

Ferðamálastofu. Hún hefur um árabil látið gera könnun meðal gesta sem koma til 

landsins. Með því að skoða þessar tölur var einnig hægt að sjá hvaða svæði voru 

vinsælust meðal þeirra og þar með hægt að sjá hvaða svæði urðu fyrir mestum ágangi 

undanfarin ár.  

Könnunin var meðal ferðamanna sem komu til landsins á tímabilinu október 

2015 til ágúst 2016 (Ferðamálastofa, 2017). Niðurstöður hennar sýndu að 58% þeirra 

sem komu hingað til lands yfir sumartímann komu vegna náttúrunnar eða landsins 

almennt og 47% komu af sömu ástæðu yfir vetrartímann. Eins nefndi meirihluti 

svarenda að náttúran hefði haft áhrif á þá ákvörðun að heimsækja landið. Þegar spurt 

var út í hvaða ferðamáti var mest notaður innanlands voru bílaleigubílar mest notaðir, 

45% ferðamanna notuðu bílaleigubíl yfir vetrartímann og 54% yfir sumartímann. Þar á 

eftir voru áætlunarbifreiðar, eða 26% yfir vetrartímann og 34% yfir sumartímann. Frá 

þessum svörum má sjá að margir ferðamenn sem koma hingað til lands nýttu sér það 

að leigja bíl og aka á þau svæði sem þau vildu bera augum. Sem gæti valdið því að 

fjölfarin svæði í nágrenni við höfuðborgarsvæðið og þau svæði sem eru í alfaraleið 

verði fyrir meiri átroðning en ella.  

Mynd 7: Dreifing gesta um landið í ágúst 2016. (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2017) 
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Í könnuninni var skoðað hvaða landshlutar og staðir voru heimsóttir. Eins og sjá má á 

mynd 8, var Reykjavík og nærliggjandi sveitarfélög heimsótt af flestum. Þar á eftir 

komu Reykjanesskagi, Suðurland, Norðurland og Vesturland. Landshlutarnir sem 

fengu fæsta gesti voru Austurland, Vestfirðir og hálendið. Þeir staðir og þau svæði sem 

fengu flestar heimsóknir voru á Suðvesturhorninu og Suðurlandi. Spurt var um 42 staði 

og svæði þegar könnunin var gerð sjá mynd 9. Á sumum stöðum mátti sjá mikinn mun 

milli vetrar og sumartíma eins og gefur að skilja. Algengustu ferðastaðirnir voru 

Þingvellir, Gullfoss, Geysir og Skaftafell, álagið á þessi svæði og fleiri var því mikið 

allan ársins hring og er enn. Dimmuborgir eru staðsettar í Mývatnssveit á Norðurlandi 

og var Mývatnssveit í öðru sæti yfir heimsótt svæði, þar sem 45% svarenda heimsótti 

svæðið yfir sumartímann og 12,6 % yfir vetrartímann (Ferðamálastofa, 2017).   

 

4.3  Fjölgun ferðamanna  

Ferðamálastofa heldur utan um talningu ferðamanna en ferðamenn hafa aukið komur 

sínar til Íslands gríðarlega undanfarin ár. Árið 2010 komu rúmir 500 þúsund ferðamenn 

hingað til lands svo árið 2016 komu um 1,8 milljón ferðamanna til landsins, það er nær 

fjórföldun í fjölda þeirra. Stærsti hluti ferðamanna komu með flugi eða um 98%. Flestir 

ferðamenn koma til landsins yfir sumarmánuðina en þó hefur orðið aukning á þeim sem 

koma yfir vetrartímann. Þegar skoðaðar eru tölur um hvernig dreifing ferðamanna milli 

Mynd  8: Hvaða landshlutar voru heimsóttir 2016. 
(Ferðamálastofa, 2016). 

Mynd  9: Hvaða svæði voru heimsótt 2016. (Ferðamálastofa, 2016). 
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landshluta er sýna þær að um 3,9 milljón gistinætur voru skráðar á höfuðborgarsvæðinu 

og á Suðurnesjum árið 2016, sem er um helmingur skráðra gistinótta. Þá voru um 3,9 

milljón gistinætur skráðar í öðrum landshlutum, sem sýnir að ferðamennirnir sem koma 

hingað til lands fóru víða um landið samanber mynd 10 að neðan sem sýnir dreifingu 

gistinátta yfir landið yfir sumartímann á árunum 2015-2016 (Ferðamálastofa, 2017).  

 

Tekið skal fram að Ferðamálastofa notaðist við tölur frá Hagstofunni við þessar 

mælingar og taka þær því ekki til óskráðra gistinótta sem áætlaðar eru um milljón til 

viðbótar (Ferðamálastofa, 2017).   

Samkvæmt vefsíðu Ferðamálastofu var heildarfjöldi erlendra ferðamanna til Íslands 

rúmlega 2,2 milljónir árið 2017, það er um 24% aukning frá árinu 2016. Á árunum 2015 

– 2016 var fjölgunin hins vegar um 40% svo hún hefur aðeins dregist saman 

(Ferðamálastofa, e.d.). 

Áður fyrr heimsóttu ferðamenn Mývatnssveit einungis yfir sumartímann en í 

dag er aðsókn allan ársins hring (Sunna Ósk Logadóttir, 2018). Dimmuborgir eru 

vinsæll ferðamannastaður og hafa tölur gesta þangað aukist eins og annars staðar á 

landinu undanfarin ár. Rögnvaldur Ólafsson hefur frá árinu 2015 haldið utan um 

mælingar á komu gesta og talið bíla sem heimsækja Dimmuborgir (Rögnvaldur 

Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2018).  

 

 

 

 

Mynd  10: Gistinætur eftir landshlutum 2015-2016 (Ferðamálastofa, 2017). 



15 

Mælingar hófust í júlí 2015 og 

þær sýna að á árunum 2016-

2017 var 15% aukning í komu 

bíla á svæðið samanber mynd 

11 (Rögnvaldur Ólafsson og 

Gyða Þórhallsdóttir, 2018).  

 

 

 

 

 

Talningar sýna einnig að 

fjölgun gesta á milli áranna 

2015-2017 er 16,6%. 

Langflestir ferðamenn 

heimsækja Dimmuborgir í 

júlí og ágúst en þó er mikill 

ágangur allan ársins hring 

eins og mynd 12 sýnir 

(Rögnvaldur Ólafsson og 

Gyða Þórhallsdóttir, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Ef horft er á þá fjölgun sem á sér stað í heimsóknum á svæðið er ekki hægt að horfa 

fram hjá þeirri staðreynd að svæðinu stafi mögulega hætta af ágangi, sérstaklega ef litið 

er til þess að meiri hluti gesta heimsækir svæðið á svipuðum tíma þ.e. yfir sumartímann. 

Eins og fram hefur komið er svæðið friðlýst vegna sinnar sérstöðu, en jafnframt er 

svæðið viðkvæmt sem og jarðvegur og gróður á svæðinu.  

  

Mynd 12: Heildarfjöldi gesta í Dimmuborgum 2015-2018.  
(Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2018) 

    Gestir á mánuði 

Mynd 11: Heildarfjöldi bifreiða í Dimmuborgum 2015-2017.  
(Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2018) 

Heildarfjöldi bifreiða á tímabili. 
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5. Athugunarsvæði 
 

5.1  Staðsetning og mörk 

Dimmuborgir eru staðsettar í Mývatnssveit á Norðausturlandi og eru rúmlega kílómetra 

austan við bæina að Geiteyjarströnd (Umhverfisstofnun, e.d.a). Svæðið er 423,5 ha að 

stærð og af þessum 423,5 eru 421 ha innan landgræðslugirðingar (Umhverfisstofnun, 

2015).  

 

 
 

5.2  Eignarhald og umsjón  

Svæðið er í eigu ríkisins en það gerðist þegar jarðeigendur jarðanna Kálfastrandar og 

Geiteyjarstrandar afhentu ríkissjóði Dimmuborgir með sérstökum samningi árið 1942. 

Í stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Borgirnar frá Umhverfisstofnun stendur að 

Landgræðsla ríkisins hafi haft umsjón með svæðinu. Árið 2011 var svæðið friðlýst og 

á sama tíma undirritaði Landgræðslan umsjónarsamning um að hún skyldi sjá um 

umsjón og rekstur Dimmuborga en samkvæmt samningum er það í höndum 

Umhverfisstofnunar að sjá um framkvæmd friðlýsingar og landvörslu 

(Umhverfisstofnun, 2015). Samningurinn á milli Umhverfisstofnunar og Landgræðslu 

ríkisins rann út 2016 og hefur ekki verið endurnýjaður (Umhverfisstofnun, 2016). Í 10. 

gr. friðlýsingar um Dimmuborgir er tekið fram að Landgræðsla ríkisins eigi að annast 

Mynd  13: Staðsetning Dimmuborga. (Útfærsla höfundar). 
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umsjón og rekstur náttúruvættisins, og er þar með einn skilmála friðlýsingarinnar 

(þingskjal nr. 1262/2011).  

Nýr umsjónarsamningur fyrir svæðið er í vinnslu samkvæmt upplýsingum frá 

landverði Umhverfisstofnunar (Davíð Örvar Hansson, munnleg heimild, 25. apríl 

2018). 

Landgræðslan er ríkisstofnun sem hefur það að markmiði að vernda gróður og 

jarðveg og bæta landgæði. Landgræðslan starfar samkvæmt lögum um landgræðslu nr. 

17/1965 og lögum um varnir gegn landbroti nr. 91/2002. Á vefsíðu Landgræðslu eru 

hlutverk hennar sögð:  

● Sandgræðsla, sem er hefting jarðvegsrofs og sandfoks, græðsla 

gróðurlausra og gróðurlítilla landsvæða. 

● Gróðurvernd, sem stuðlar að eflingu gróðurs til að auka mótstöðuafl 

lands gegn eyðingu. 

● Gróðureftirlit, þar sem fylgst er með nýtingu gróðurs og unnið gegn 

spjöllum á gróðurlendum. 

● Varnir gegn landbroti af völdum fallvatna, sem ógna eða valda tjóni á 

landi eða mannvirkjum (Landgræðsla ríkisins, e.d.). 

    

5.3  Saga Dimmuborga  

Höfundur fékk upplýsingar um sögu Dimmuborga og hvernig svæðið var notað áður en 

það var friðlýst og ferðamenn fóru að heimsækja svæðið frá Friðriki Degi Arnarssyni. 

Hann ólst upp á svæðinu og starfaði þar sem landvörður til margar ára.  

Dimmuborgir voru í raun eins og hvert annað land á hraunasvæðinu austan 

Mývatns, með þokkalegum gróðri og aðeins birkikjarri. Það var nýtt til beitar bæði vor 

og haust enda skjólgott svæði skammt frá bæ. Sérstaklega var það mikið nýtt á vorin 

vegna klettanna sem þar eru. Þegar sólin hækkaði á lofti hitnuðu klettarnir mikið og það 

olli því að snjórinn næst klettunum bráðnaði snemma vors, og fóru þá að sjást grænar 

grasnálar sem fénu var beitt á. Afi Friðriks var fæddur 1905 og ættingjar hans bjuggu á 

Geiteyjarströnd sem átti stærstan hluta landsvæðisins. Eitt vorið þegar hann var 

stálpaður unglingur var hann lánaður heiman frá sér í Strönd (Geiteyjarströnd) og 

hlutverk hans var að standa yfir fé í seinni hluta apríl og í maí allan daginn uppi í 

Dimmuborgum. Á kvöldin smalaði hann kindunum saman og rak þær inn í Fjárhelli 
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austan við Kirkjuna. Þar reisti hann steinhellur upp til að loka inngöngunni og þarna 

voru kindurnar yfir nóttina í „fjárhúsi“. Hann fór svo niður í Strönd og var þar um 

nóttina og mætti svo aftur morguninn eftir með nesti til dagsins til að hleypa út og svona 

leið dagurinn. 

Dimmuborgir þóttu ótrúlega merkilegar og snemma bar á því að ferðamenn 

vildu sjá þetta furðuverk og krakkar á Strönd fóru oft upp eftir með gestum til að sýna 

þeim leiðina enda lá það orð á svæðinu að það væri hið villugjarnasta völundarhús. 

Mikill uppblástur herjaði á austanverða Mývatnssveit á 19. og 20. öld og þegar var 

komið framundir 1940 þótti ljóst að ágangur sands væri að eyðileggja Borgirnar sunnan 

frá. Eitthvað var af klettum og hraunmyndunum sem grófst á kaf. Samt hafði tekist að 

draga úr sandskriðinu sums staðar með því að gera grjótgarða sem sandurinn safnaðist 

saman við. Þessir garðar voru einkum gerðir til að stoppa kindur frá því að æða út um 

allt og maður að nafni Helgi hlóð mikið af slíkum vörslugörðum inni í borgunum og 

sjást sumir þeirra enn, til dæmis í Helgarjóðri sem er vestan við Kirkjuna. En þetta 

dugði ekki til og sandurinn sótti hratt inn úr suðri og var byrjaður að ógna einu þekktasta 

kennileitinu þar, Kirkjunni. Þótti öllum ástandið skelfilegt og þegar eigendunum, 

bændum á Strönd og á Kálfaströnd var orðið ljóst að þeir gætu ekki stoppað sandinn 

sjálfir þá ákváðu þeir að gefa Dimmuborgir. Þeir gáfu Sandgræðslunni, sem er í dag 

Landgræðsla ríkisins, Borgirnar árið 1942 gegn því að hún myndi vinna í því að stöðva 

sandsöfnunina. Í framhaldi af því var girt af stórt svæði og farið að gera grjótgarða til 

að reyna að stöðva sandfokið á svæðinu.  

Ekkert var gert til að greiða fyrir ferðamennsku á svæðinu lengi vel. Þó tók maður 

að nafni Jón Illugason, sig til og stikaði leið inn að Kirkju. Það hefur líklega verið um 

1970. Talsvert var um að Mývetningar færu í skoðunarferðir í Borgirnar, ekki síst með 

gesti á sumrin. Mjög fáir fóru þó annað en inn á Hallarflöt með Litla-Gatklett, að Stóra-

Gatkletti í Gatklettsrjóðri og inn að Kirkju og þá oftast sömu leið til baka (sjá 

yfirlitsmynd á bls. 22). Þar sem ekki þurfti að smala þetta svæði fóru bændur í sveitinni 

minna um það en annars hefði verið en alltaf var þó eitthvað um að menn gengju þar til 

rjúpna. Það er á árunum 1986 - 87 sem farið er að merkja göngustígakerfið sem enn er 

í stórum dráttum notað. Það gerðu landverðir og starfsmenn Náttúruverndarráðs 

(Friðrik Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018).  
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5.1  Þjóðsögur 

Það eru ekki til margar þjóðsögur eða formlegar sögur um Dimmuborgir.  

Þó er til saga af þrælnum Rudda sem átti að fá frelsi ef hann gerði kerrufæran 

veg um svæðið. Hann var langt kominn og heitir slóðinn Ruddastígur. Þegar eigandinn 

sá að þetta ætlaði að takast og þar sem hann óttaðist hvaða áhrif frelsisveiting myndi 

hafa á aðra þræla ákvað hann að drepa þrælinn og verkinu var því aldrei lokið. 

Önnur saga er af nískum bónda á Geiteyjarströnd sem veiddi vel á hverjum degi 

með fyrirdráttarnetum. Hart var í ári í sýslunni og var fólk úr öðrum sveitum komið í 

sveitina til að reyna að fá gefins mat. Sagnir eru um slíkt, jafnvel að menn hafi legið í 

hlöðum og hellum og komið heim á bæinn til að fá að borða. Þetta gerði t.d. 

langalangaamma Friðriks á harðindakaflanum upp úr miðri 19. öld, hún ? sauð þá silung 

í ullarþvottapottinum og gaf fjölda fólks að borða. En karlinn tímdi ekki að gefa 

silunginn sem hann veiddi, heldur gerði að honum og setti hann svo á klifjar upp á hest 

og fór með hann eitthvert austur í hraun. Húsfreyjunni líkaði þetta illa en gat ekkert 

gert. En einn daginn þurfti karlinn að fara eitthvert í burtu og þá sendi hún synina til 

veiða. Svo gerði hún allt eins, setti silunginn á hestinn og hann rataði, gekk með 

birgðirnar upp í borgir, stoppaði svo við lítinn hellisskúta hátt uppi í kletti og þegar 

strákarnir klifruðu þar upp var innan við lítið opið allstór hellir þar inn af, fullur af 

þurrkuðum silungi. Þetta var svo flutt til baka og fólki gefið allt saman og það fór heim 

í sína sveit og gaf heimafólki sínu. Hellirinn er kallaður Reiðarhellir og er skammt 

vestur af Stóra-Gatkletti (Friðrik Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). 

 

5.2  Núverandi staða svæðisins  

Starfsmenn Landgræðslunnar sjá um verklegar framkvæmdir á svæðinu en landverðir 

Umhverfisstofnunar sjá um landvörslu. Auk þess unnu sjálfboðaliðar í náttúruvernd á 

vegum Umhverfisstofnunar um 122 vinnustundir í Dimmuborgum og nágrenni á árinu 

2016. Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar um ástand friðlýstra svæða er 

nauðsynlegt að áfram sé unnið að bótum á svæðinu vegna mikillar aðsóknar ferðamanna 

á svæðið, þar er sérstaklega minnst á farþega skemmtiferðaskipa sem koma frá Akureyri 

og mynda mikla álagstoppa á svæðinu. Nauðsynlegt þykir að Umhverfisstofnun og 

Landgræðslan ásamt ferðaþjónustuaðilum geri með sér samning um stjórnun umferðar 

í Dimmuborgum, þá sérstaklega með tilliti til þessara álagstoppa. Á svæðinu eru um 20 
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skilti en sum þeirra eru orðin léleg og þarfnast endurnýjunar, fræðsluupplýsingar um 

svæðið eru á einhverjum skiltanna. Fjallað er um að öryggi á svæðinu hafi batnað á 

undanförnum árum og stefnan sé að gera öryggisáætlun fyrir Dimmuborgir. 

Náttúrufræðistofnun Íslands vaktar náttúruna, lífríkið og jarðmyndanir á svæðinu í 

samvinnu við Náttúrustofu Norðausturlands en Landgræðslan sér um sandflutning 

þegar þörf er á og framkvæmdir vegna uppblásturs (Umhverfisstofnun, 2016). Árið 

2009 var reist þjónustumiðstöð á svæðinu og árið 2014 var reist salernishús. Bæði húsin 

eru byggð úr timbureiningum og voru sett saman á staðnum svo að hægt sé að fjarlægja 

þau án þess að valda varanlegu raski. Á svæðinu er einnig rekin veitingasala og 

minjagripaverslun (Umhverfisstofnun, 2015). Samkvæmt Davíð Örvari Hanssyni 

landverði Umhverfisstofnunar er ákveðinn uppbyggingar-fasi í gangi á svæðinu. Hann 

segir að fjármagn komi inn í smáskömmtum og ágætlega gangi að nýta það fjármagn 

til uppbyggingar. Auk þeirra stóru framkvæmda sem hafa verið gerðar, vinna landverðir 

og sjálfboðaliðar talsvert á svæðinu. Vinna allra þessara aðila hefur verið fullnægjandi 

að hans sögn, og stendur svæðið vel að vígi þrátt fyrir allt (Davíð Örvar Hansson, 

munnleg heimild, 25. apríl 2018). Að sögn Friðriks Dags sem starfaði sem landvörður 

á svæðinu til margra ára, er ástand borganna gott að mörgu leyti. Búið sé að gera mikið 

til að laga aðstöðu þar og bæta göngustíga á helstu leiðum. Stærsta breytingin sem hafi 

orðið á svæðinu undanfarin ár, sé fjöldi gesta og að nú sé aldrei raunverulegt hlé (Friðrik 

Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). Í nýlegri blaðagrein um Dimmuborgir var Davíð 

landvörður á svæðinu spurður hvort Borgirnar þoli svo mikið álag ferðamanna og 

samkvæmt honum þá hefur svæðið sterka innviði til þess að taka á móti þeim fjölda 

ferðamanna sem sækja á svæðið. Í Dimmuborgum eru nú malbikaðir stígar að hluta sem 

þola þann mikla fjölda gesta sem koma á svæðið að hans sögn. Hann heldur áfram og 

talar um að það sé áhugavert að á svæðinu séu stígar sem breytast eftir því sem lengra 

er farið inn á svæðið og þar með breytist upplifun ferðamanna. Einnig kemur fram að á 

svæðinu hafi áður fyrr verið meiri átroðningur og meiri gróðurskemmdir þrátt fyrir færri 

ferðamenn. Með uppbyggingu og aukinni landvörslu undanfarin ár hafi tekist að bæta 

úr því. Því landvarslan sé frumforsenda fyrir upplýsingagjöf til ferðamanna og 

uppbyggingu innviða (Sunna Ósk Logadóttir, 2018). 
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5.3  Göngustígar Dimmuborga 

Vegna þess hve mikill fjöldi fólks heimsækir Dimmuborgir allan ársins hring eru 

göngustígar á svæðinu og viðhald þeirra mjög mikilvægir til að viðhalda ásýnd 

svæðisins. Í ástandsskýrslu Umhverfisstofnunar á friðlýstum svæðum frá árinu 2016 

kemur fram að á svæðinu sé búið að malbika um 870 metra af göngustígum, en að 

samtals séu göngustígar um 6,4 km og að þeir séu allir GPS mældir (Umhverfisstofnun, 

2016).  

Að sögn landvarðar hjá Umhverfisstofnun hafa malbikuðu stígarnir haft mikið 

að segja um aukin þolmörk svæðisins. Ástandið í Dimmuborgum hefur batnað mikið 

síðustu ár vegna þeirra og burðarþol svæðisins einnig (Davíð Örvar Hansson, munnleg 

heimild, 25. apríl 2018). Úrbæturnar hafa gert það að verkum að stígarnir eru 

greiðfarnari og fólk heldur sig meira á stígunum heldur en að ganga á umhverfinu 

meðfram þeim. Áður fyrr gekk fólk um allt og ákveðin svæði voru nánast orðin að 

moldarflögum. Stígarnir eru þó stundum yfirfullir af fólki sem veldur troðningi og 

upplifun spillist. Þó að landverðir og leiðsögumenn reyni að koma á einstefnu hringleið 

þegar stórir hópar koma þá fer ekki hjá því að troðningurinn verði til ama. Sjaldan er 

hægt að sjá brúnina við Borgarás án fólks þannig að óbyggðaupplifunin sem var áður, 

er orðin sjaldgæf nema ef farið er lengra austur í Borgirnar. Það er ekki hægt að horfa 

fram hjá því að það kemur fjölmenni á svæðið og það fer út um allt nema stígarnir séu 

mjög góðir (Friðrik Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). Flestir gesta Dimmuborga fara 

eingöngu um malbikuðu stígana, en auk þeirra eru malarstígar og moldarstígar. Á þeim 

stígum er upplifunin önnur og að sögn landvarðar getur upplifunin verið sú að þér 

finnist þú vera einn í heiminum, svo allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

(Sunna Ósk Logadóttir, 2018). Göngustígar á svæðinu skiptast í fimm leiðir þ.e. Stóri 

hringur, Litli hringur og Kirkjuhringur sem eru stærri, svo eru Krókastígur og 

Mellandahringur sem eru minni (sjá mynd bls. 22). Á stígunum er mikið álag en mest 

er álagið á Stóra hring. Það liggja einnig göngustígar að Reykjahlíð og í Höfða við 

Mývatn frá Dimmuborgum (Umhverfisstofnun, 2016).  
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Mynd 14: Yfirlitsmynd af Dimmuborgum. (Umhverfisstofnun, 2015). (Aðlöguð af höfundi). 
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6. Landslagsgreining  

Landslagsgreining er framkvæmd á svæðum sem talin eru búa yfir einhverju sérstöku. 

Þegar landslagsgreining er gerð, er markmiðið að finna og gera sýnilegt það sem er 

mikilvægt í landslaginu (Auður Sveinsdóttir, 2014). Sýna hvað er einkennandi fyrir 

svæðið og hvaða sérstöðu það hefur. Þegar svæðið er greint, er því skipt niður og svæði 

með mismunandi einkennum eru aðgreind. Svæðin eru síðan metin og skráð. Með 

þessari aðferð er hægt að meta kerfisbundið mikilvæga þætti og eiginleika svæða. Það 

styrkir gæði skipulagsvinnunnar og dregur fram sérstöðu, staðaranda, ástand og 

þróunarmöguleika, fyrir frekari ákvarðanatöku varðandi skipulag og fyrir breytingar á 

svæðum (Auður Sveinsdóttir, 2014). Ávinningur landslagsgreiningar er margþættur:  

1. Skýrir og dregur fram menningarminjar, líka þær ósýnilegu, 

vistfræðilega fjölbreytni, jarðfræðilegan breytileika og rýmismyndandi og 

sjónræna þætti. Sem kallar á skýrar upplýsingar og þátttöku sérfræðinga 

á ýmsum sviðum í þverfaglega vinnu.  

2. Dregur fram mikilvægi staða; sjaldgæft, almennt, dæmigert, 

menningarsögu. Annars vegar hvað hefur verndargildi og hins vegar hvað 

ekki. Samspil hinna ólíku þátta eru kerfisbundið metnir.  

3. Vinnan við landslagsgreiningu getur haft þýðingu fyrir íbúa og 

hagsmunaaðila. Vekur áhuga, gerir fólk meðvitað um sitt nærumhverfi og 

veitir því möguleika á þátttöku í greiningar- og skipulagsvinnunni. Getur 

þannig verið kveikja að nýbreytni, þróun og nýjum tækifærum.  

4. Landslagsgreining getur ekki síður nýst sem leið til að draga úr 

ágreiningi. Samvinna, leita leiða, afla þekkingar og auka þannig 

sameiginlegan skilning og þekkingu á umræddu svæði og getur leitt til 

meðvitaðrar ákvarðanatöku án ágreinings.  

5. Auðveldar vinnu við að framfylgja Evrópska landslagssamningum 

(Auður, 2014, bls. 17). 

Eins og kom fram í kafla um aðferðir hér á undan var stuðst við norska aðferðarfræði 

sem kom út í leiðbeiningarritinu Veileder for landskapsanalyse i kommuneplan árið 

2011 (Auður, 2014).  

Til þess að meta hvað er viðkvæmt og sérstakt á svæðinu var gerð 

landslagsgreining og þar með rýnt í hvaða þættir það eru sem þarf sérstaklega að hafa í 

huga þegar kemur verndun og uppbyggingu í Dimmuborgum.  
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6.1  Jarðfræði og landmótun   

Sérstakar jarðmyndanir á svæðinu er megin ástæðan fyrir öllum þeim fjölda heimsókna 

sem svæðið fær árlega.  

Dimmuborgir mynduðust fyrir um 2300 árum í Laxárhrauni yngra. Hraunið rann 

yfir stóran hluta Mývatnssveitar og Mývatns úr Lúdentborgum. Lúdentborgir eru röð 

gíga um 12 km á lengd, sem ná frá suðausturhorni Beinahryggs sunnan við Námafjall 

og suður í Seljahjallagil. Laxárhraun yngra rann niður Laxárdal og Aðaldal, það þekur 

um 220 km2 lands. Hraunið komst í snertingu við vatn á mörgum stöðum og við það 

urðu til hin ýmsu náttúrufyrirbæri sem prýða Mývatnssveit í dag.  

Mynd 15: Jarðfræðikort af Mývatnssvæði. (Sigurður Þórarinsson, 1960). 
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Það var sum sé flókið samspil hraunrennslis og vatnskælingar sem mynduðu 

Dimmuborgir í sinni stórkostlegu mynd (Jón Gauti Jónsson, 2006). Í bókinni Náttúra 

Mývatns lýsir Kristján Sæmundsson svæðinu á góðan máta:  

Dimmuborgir eru nokkurs konar hraunbóla í Laxárhrauni yngra, hlaðin upp 
úr þunnum hraunskánum. Hraunbólan er næstum hringlaga og um 2 km í 
þvermál. Hún er hæst í miðju, um 20 m yfir umhverfið, og aflíðandi halli út 
frá. Miðsvæðis í bólunni hefur verið hrauntjörn og runnið þunnar 
hraunskvettur til hliðanna. Þannig hefur bólan smám saman byggst upp. 
Aðfærslan að henni hefur verið niðri í hrauninu ofan frá Þrengslaborgum. 
Þar hefur komið að hrauntjörnin brast fram (um Borgarás). Hemað hefur 
yfir hana og sjást hraunskarir innanvert í tjarnarstæðinu og á gas- og 
gufustrompum þar sem pústað hefur upp úr hrauntjörninni. Í 
Dimmuborgum finnst nokkuð af gjalli og mikið af kleprum sem bendir til 
þess að þær (Borgirnar) séu í ætt við gervigíga, þó svo að þróunin hafi orðið 
önnur (Kristján Sæmundsson, 1991, bls. 80-81).  

Jarðminjar borganna eru einstakar á landsvísu og hafa þar með mikið verndargildi 

(Umhverfisstofnun, 2015). Í skilmálum friðlýsingar um Dimmuborgir er tekið fram í 4. 

gr. að ekki sé heimilt að hrófla við eða skemma jarðmyndanir í náttúruvættinu á neinn 

hátt, því megin markið friðlýsingarinnar sé að vernda jarðmyndanirnar. Ef sandur sem 

hefur borist inn á svæðið skyggir á jarðmyndanirnar er heimilt að fjarlægja hann 

(þingskjal nr. 1262/2011).  

 

6.2  Gróðurfar 

Í kringum árið 1940 var hluti Dimmuborga kominn á kaf í sandi sem fauk úr suðri og 

var fyrir séð að Borgirnar myndu fyllast ef ekkert yrði að gert (Jón Gauti Jónsson, 2006). 

Landgræðsla ríkisins fór í aðgerðir til að hefta sandfokið eftir að hún fékk svæðið í sína 

umsjá. Þá var girt af um 400 ha svæði árið 1942 og á næstu árum héldu aðgerðirnar 

áfram. Þá voru hlaðnir grjótveggir og melgresi var sáð í suðurhluta svæðisins, þessar 

aðgerðir til varnar gegn áfoki skiluðu árangri og hefur gróður fengið að vaxa á svæðinu, 

þá sérstaklega hefur birki vaxið vel. Furutrjám var plantað á svæðinu á árunum 1954-

1956 en fura þrífst illa á svæðinu. Í lok 20. aldar hélt sandfok áfram að ógna svæðinu 

og var þá aftur farið í aðgerðir að hefta sandokið (Jón Gauti Jónsson, 2006). Eftir að 

Landgræðslan tók við svæðinu til að græða upp og hafa umráð með Dimmuborgum, 

hafa náðst góð tök á sandinum og hann ógnar ekki lengur svæðinu. Birki er mest 

áberandi á svæðinu en þar eru ýmsar aðrar gróðurtegundir líkt og reyniviður, grávíðir, 
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loðvíðir, lyngtegundir og fleira. Ásamt melgresi hefur verið notast við grasfræ og 

tilbúinn áburð við uppgræðslu á svæðinu (Umhverfisstofnun, 2015). Á þeim svæðum 

utan stíganna þar sem land hefur troðist niður vegna ágangs, hefur áburðargjöf í litlu 

magni gert það að verkum að náttúrulegur gróður hefur náð sér talsvert á strik (Friðrik 

Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). Til að hefta sandfok á erfiðustu svæðunum voru 

fluttar heyrúllur þangað með þyrlu. Þegar furutrjánum var plantað var einnig plantað 

lerki (Umhverfisstofnun, 2015).  

Gróður hefur breyst mikið frá árinu 1983. Birki hefur aukist verulega og er orðið of 

mikið á köflum, það er farið að kaffæra klettamyndir og skyggja á þær, spilla útsýni og 

vaxa inn á stíga. Talsvert hefur verið gert til að fjarlægja birki á völdum stöðum. Að 

mati Friðriks fyrrverandi landvarðar hefur það tekist vel en það sé vöntun á að það sé 

gert víðar (Friðrik Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). Í dag er lítið af lerki á svæðinu að 

sögn landvarðar, en nokkuð er af furu, hann segir hana dafna ágætlega þó að hún vaxi 

ekki hratt (Davíð Örvar Hansson, munnleg heimild, 25. apríl 2018). Ekki er heimilt að 

spilla gróðri á svæðinu eins og fram kemur í 4. gr. friðlýsingar um Borgirnar, nema um 

sé að ræða gróður sem skemmir fyrir útsýni að jarðmyndunum. Einnig er óheimilt að 

beita búfénaði innan svæðisins (þingskjal nr. 1262/2011).     

 
 

Mynd  16: Yfirborðsflokkun gróðurs á svæðinu.(Útfærsla höfundar). 
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6.3  Dýralíf 

Fuglar eru einkennandi fyrir dýralíf á svæðinu þó dýralíf þar sé nokkuð fjölbreytt. Fálki 

er verndaður fugl og verpir hann á svæðinu. Smyrill og hrafn eru einnig algengir, 

hrafninn vill vera í klettóttu landslaginu sem er á svæðinu. Rjúpa verpir í kjarrlendinu 

á svæðinu og er hún mjög algeng í Dimmuborgum, áætlað er að hún sé fæðu uppistaða 

ránfuglanna. Eftir að svæðið var friðlýst hefur skotveiði verið bönnuð en áður fyrr var 

rjúpnaveiði algeng þar. Ásamt þessum fuglategundum má finna mjög margar 

smáfuglategundir á svæðinu og sem dæmi má nefna eru það músarrindlar, 

skógarþrestir, auðnutittlingar ásamt fleiri tegundum. Í nágrenni borganna má finna 

þekkt tófugreni og líklegt er að þær sæki fæði inn í Dimmuborgir (Umhverfisstofnun, 

2015).  

 

 

Mynd  17: Smyrill. (Sigurjón Einarsson, e.d.). Mynd  18:, Hrafn. (Sigurjón Einarsson, e.d.). 

Mynd  19: Rjúpa. (Sigurjón Einarsson, e.d.). Mynd  20: Fálki í Dimmuborgum. (Sigurjón Einarsson, e.d.). 
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6.4  Menningarminjar 

Á árum áður var svæðið nýtt sem beitiland á vorin og haustin, en því svæðið hefur að 

geyma mjög hrjóstugt landslag þá má ætla að ólíklegt sé að þar finnist menningarminjar. 

Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar eru mögulega menningar-minjar á svæðinu en 

þær hafa þó ekki verið skráðar (Umhverfisstofnun, 2015).  

6.5  Staðarandi  

Með hugtakinu staðarandi eða genius locci er átt við að umhverfi og landslag hafi 

sérstöðu og ákveðin einkenni sem hægt er að veikja og eða draga fram. Þessi þáttur 

byggir fyrst og fremst á upplifun og skynjun hvers og eins, þátturinn er þó mikilvægur 

(Auður Sveinsdóttir, 2014). Fyrir svæði eins og Dimmuborgir er þessi þáttur einkar 

mikilvægur, allur sá fjöldi fólks sem heimsækir staðinn verður fyrir áhrifum frá honum. 

Guðmundur Finnbogason varð fyrir svo miklum áhrifum frá staðnum sumarið 1942 að 

hann samdi ræðu sem var flutt í útvarpinu og var síðar gefin út í prenti. Ræðan hefst á 

þessum orðum: „Háttvirtu samlandar, álfar, tröll og aðrir bergbúar! Leyfið mér að mæla 

nokkur orð á þessum merkilega stað, þar sem steinarnir tala um yður skýrara máli en 

hvar annars staðar“ (Einar Benediktsson og Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 7). 

Ræða Guðmundar er mjög áhugaverð og er gott dæmi um hversu mikinn staðaranda 

Dimmuborgir hafa.   

6.6  SVÓT greining  

SVÓT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. SVÓT greining er aðferð 

sem hægt er að nota til þessa að flokka innri og ytri áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi, 

til dæmis á ákveðnu svæði. SVÓT greining getur gefið góðar niðurstöður en það ætti 

að líta á hana sem hluta af þróunarferli, þ.e. SVÓT greiningin dugir ekki ein og sér (For-

learn, e.d.).  

Greiningin var unnin út frá svörum núverandi og fyrrverandi landvarða á 

svæðinu. Eins og kemur fram í þeim hefur svæðið ýmsa kosti, út frá þeirra svörum má 

helst nefna fjölbreytileika svæðisins og stærð. Vegna þess hvað Dimmuborgir eru stórt 

svæði þá er möguleiki á því að taka á móti miklum fjölda ferðamanna án þess að skerða 

upplifun. Að mati Davíðs þarf uppbyggingin á svæðinu að vera unnin af skynsemi til 

að upplifun skerðist ekki. Helstu ógnir við svæðið að hans mati eru skortur á fjármagni 

og of mikil markaðssetning á svæðinu (Davíð Örvar Hansson, munnleg heimild, 25. 
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apríl 2018). Einnig komu þau inná að stígar svæðisins væru góðir og að möguleikar 

fyrir fræðslu væru miklir (Arna Hjörleifsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2018). 

Svæðið hefur að geyma einstakt jarðfræðifyrirbæri. Hægt væri að tengja náttúru, sögu, 

þjóðtrú og menningu í fræðsluefni. Að mati Friðriks gerir upplifunin af svæðinu fólk 

jákvætt og reiðubúið til að hlusta á fræðsluna. Á svæðinu er fjölbreyttur gróður og 

ótrúlegt landslag. Svæðið er hins vegar mjög viðkvæmt, grjótið er sprungið og laust í 

sér og molnar auðveldlega. Gróður á svæðinu er einnig þurr og því viðkvæmur. Birki 

er raunveruleg ógn við útsýni og upplifun, útbreiðsla furu og annars sígræns gróður er 

það sömuleiðis. Það vantar frekari stýringu á hópum sem koma og það vantar fleiri 

gönguleiðir svo hægt sé að taka á móti þeim stóru hópum sem sækja þangað (Friðrik 

Dagur Arnarsson, 27. apríl 2018). Niðurstöður úr SVÓT greiningu er sýndar í töflu hér 

að neðan.  

 

 

Mynd  21: Niðurstöður SVÓT greiningar. (Útfærsla höfundar).  
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6.7  Samantekt 
 
Eftir að hafa rýnt í þá þætti landslagsgreiningar sem höfundur taldi eiga við á svæði 

Dimmuborga og eftir gerð SVÓT greiningar þá standa eftirfarandi atriði upp úr. Svæðið 

hefur að geyma jarðmyndanir sem eru einstakar á landsvísu og skapa þær kjörið 

tækifæri fyrir fræðsluefni fyrir gesti Dimmuborga. Þessar sérstöku jarðmyndanir er það 

sem gerir svæðið eftirsóknarvert. Fjölbreytni svæðisins og stærð þess hefur einnig 

töluvert að segja, þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, hvort sem það 

er að upplifa sig einan í heiminum á malarstíg eða fylgja malbikuðu stígunum og dást 

að verndaðri náttúrunni í kring. Upplifun fólks í Dimmuborgum er mjög mikilvæg fyrir 

svæðið. Fólk sækir á svæðið til þess að upplifa náttúruna í sinni upprunalegu mynd og 

upplifa þann staðaranda sem svæðið hefur. Þar af leiðandi er stýring á gróðri á svæðinu 

einnig mikilvæg, annars er hætta á að gróður skyggi á hraunmyndanirnar. Fram kemur 

í dýralífs kaflanum að fuglar eru einkennandi á svæðinu en hvorki í skýrslum 

Umhverfisstofnunar né í viðtölum við landverði kemur fram að þeir séu í hættu á að 

verða fyrir miklum áhrifum.  

Mikilvægt er að svæðið sé enn verndað með tilliti til sandfoks, svo Borgirnar fari 

ekki í kaf. Eins er mikilvægt að svæðið beri ekki merki um allan þann ágang sem er þar. 

Með áframhaldandi landvörslu og uppbyggingu innviða á að vera hægt að koma í veg 

fyrir að mikilvægustu þáttum svæðisins þ.e. jarðmyndunum, gróðri og dýralífi verði 

spillt.  

 

6.8  Framtíð Dimmuborga  

Þegar litið er til framtíðar fyrir Dimmuborgir eru að mörgu að huga. Friðrik Arnarsson, 

fyrrverandi landvörður á svæðinu svaraði þessu þegar hann var spurður út í framtíð 

borganna.  

Dimmuborgir eru stórt og mikið svæði sem rúmar fjölmarga gesti samtímis. 
En til að það geti orðið þarf að byggja upp innviði og bæta og breyta 
skipulagi. Sú áætlun sem lagt var upp með í upphafi bar með sér marga 
skynsamlega möguleika. Þá var stefnan að gera stígana sem næst hliðinu 
mjög góða og takmarka mikið umferðina út fyrir þá. En eftir því sem lengra 
væri farið frá bílaplaninu mættu stígarnir vera verri og takmarkanir á 
umferð minni. Það sem hefur breyst mest frá forsendum þessarar hugsunar 
er hinn ofboðslegi fjöldi gesta. Oft koma mjög margir í einu, eins og þegar 
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rútur frá skemmtiferðaskipum koma margar í einu og stígarnir yfirfyllast 
(Friðrik Dagur Arnarsson, munnleg heimild, 27. apríl 2018).  

Að hans mati er margt á svæðinu sem mætti breyta og bæta við:   

Fjölga mætti leiðum vestast i borgunum, jafnvel taka upp 2-3 nýjar leiðir 
inn á svæðið. Það mætti færa hús Kaffi Borga þannig að það blasi ekki við 
neðan úr borgunum. Gott væri að landverðir væru með fasta viðveru í 
borgunum alla daga vikunnar þegar umferðin er mikil. Einnig mætti koma 
á fræðslustofu á svæðinu. Fjölga þyrfti upplýsingaskiltum og koma upp 
bekkjum. Gaman væri að fá aftur blómamerkingarskilti eins og voru um 
1990, þau vöktu athygli og ánægju. Vöntun er á að gerð verði almennileg 
jarðfræðileg úttekt á Dimmuborgum en það hefur í raun aldrei verið gert. 
Sama gildir um líffræðina á svæðinu (Friðrik Dagur Arnarsson, munnleg 
heimild, 27. apríl 2018).  

Jafnframt nefndi Friðrik að eitt af því sem þarf að gera á svæðinu er að stýra gróðri:  

Það þarf átak í að höggva birki og ef til vill væri hægt að semja við bændur 
um að fá nokkrar kindur til að vera innan girðingar á sumrin til að setja svip 
á landslagið, eða jafnvel geitur. Líka hugmynd hvort ætti að fá stóra hjörð 
til að bíta hressilega birkið þar sem það er að fara í gang. Einnig vill hann 
banna drónaflug yfir borgunum vegna truflunar (Friðrik Dagur Arnarsson, 
munnleg heimild, 27. apríl 2018).  

 

Að endingu sagði Friðrik: „Það þarf með öðrum orðum að varðveita friðinn, kyrrðina 

og þögnina sem tryggir þessa mögnuðu upplifun sem þarna fæst“ (Friðrik Dagur 

Arnarsson, munnleg heimild, 27. apríl 2018).  
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7. Niðurstöður 
 

Svæðið mun áfram vera í umsjón Landgræðslunnar og Umhverfisstofnunar og 

núgildandi stjórnunar- og verndaráætlun gildir til ársins 2024. Eins og fram hefur komið 

í þessu verkefni er ástandið í Dimmuborgum gott miðað við það álag sem er á svæðinu 

og er það ýmsum þáttum að þakka.  

Dimmuborgir eru friðlýst svæði en jafnframt mjög vinsæll ferðamannastaður og 

því á við að skoða hver stefna stjórnvalda er þegar kemur að ferðamannastöðum. Eins 

og komið var inná, er mikilvægt að huga að heildarmyndinni þegar kemur að 

ferðamannastöðum og að uppbygging sé hugsuð til lengri tíma (Borghildur Sóley 

Sturludóttir, 2011).   

Það er augljóst að aukinn fjöldi ferðamanna getur valdið áhyggjum, sérstaklega 

hjá þeim sem er annt um náttúruna okkar.  

Í verkefninu var skoðuð stjórnunar- og verndaráætlun, og hvað liggur á bak við 

friðlýsinguna, að loknum samtölum við landverði og fleiri starfsmenn hjá 

Umhverfisstofnun. Eftir að hafa gert landslagsgreiningu og SVÓT greiningu og þar 

með rýnt í hvaða þættir eru viðkvæmastir á svæðinu og hvaða þætti er mikilvægast að 

vernda. Þá telur höfundur að þær áætlanir sem eru til staðar fyrir svæðið ættu að miklu 

leyti að duga, til að stemma stigu við ágangi þegar kemur að verndun svæðisins og 

fjölda ferðamanna sem þangað sækja. Ef viðhald svæðisins verður áfram eins og það 

hefur verið undanfarin ár, er ekki ástæða til að halda annað en að svæðið sé ekki í bráðri 

hættu. Það er þó alltaf rými til að gera hlutina betur. Það sem einna helst vantar fyrir 

Dimmuborgir eru aukið fjármagn og aukinn mannskapur fyrir verkefnin sem liggja 

fyrir, til dæmis til að bæta núverandi gönguleiðir og bæta við gönguleiðum, grisja 

gróður þar sem við á og búa til fræðsluefni fyrir svæðið.  
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8. Umræður og ályktanir  
 
Vaxandi fjöldi ferðafólks hérlendis veldur miklu álagi á helstu náttúruperlur og 

áfangastaði í náttúru Íslands. Aðkallandi er að móta sýn og stefnu um það hvernig haga 

skal móttöku og byggja upp þjónustu við ferðafólk á þessum stöðum. Horfa þarf til 

heildrænnar hönnunar, þar sem náttúran er í forgrunni og allt sem gert er lyfti henni upp 

og efli upplifun af náttúru staðarins. Virði í ferðaþjónustu er beintengt gæðum 

upplifunar. Þar sem fólk sækir landið heim fyrst og fremst til að upplifa náttúru í sinni 

hreinustu mynd er mikilvægt að hönnun áfangastaða byggi á handverki og hönnun sem 

nýtir náttúru staðarins.  

Að sögn landvarðar á svæðinu hefur landvarsla á svæðinu ekki vaxið í takt við 

fjölgun ferðamanna. Að hans mati þarf fyrst og fremst að auka landvörslu og þá 

sérstaklega yfir sumartímann, því með aukinni landvörslu allt árið um kring, hefur það 

bitnað á dvöl landvarða um sumartímann. Fjárveitingarvaldið hefur ekki gert nóg í að 

tryggja fjármagn fyrir landvörslu sem bitnar á stýringu og fræðslu á svæðinu (Davíð 

Örvar Hansson, munnleg heimild, 25. apríl 2018).  

Eins og kemur fram í verkefninu hafa stígar í Dimmuborgum verið malbikaðir, 

sem við fyrstu heyrn gæti hljómað skringilega þ.e. að náttúrulegt svæði hafi malbikaðar 

gönguleiðir en ekki malarstíga sem ef til vill hefðu náttúrulegri ásýnd. Í upphafi 

verkefnis var höfundur ekki hlynntur malbikuðu stígunum, en eftir að hafa skoða þá 

þætti sem eru mikilvægastir til að vernda svæðið, þá hefur höfundi snúist hugur. Stígar 

á svæði sem eru jafn vinsælir og Dimmuborgir, verða að geta tekið við þeim fjölda sem 

kemur á svæðið án þess að þar verði skemmdir, sérstaklega þegar mikill fjöldi kemur á 

sama tíma t.d. rútur frá skemmtiferðaskipum sem er algengt í Dimmuborgum. Stígarnir 

verða einnig að vera góðu ástandi svo að gestir noti afmarkaðar gönguleiðir en fari ekki 

um víðan völl með tilheyrandi traðki. Eins gera malbikuðu stígarnir það að verkum að 

fólk sem á erfiðara um gang fær tækifæri til að heimsækja svæðið.  

Höfundur er mikill talsmaður sjálflboðaliðastarfa í náttúruvernd og telur að með 

góðu utanumhaldi og stýringu væri það góður kostur fyrir svæðið, en til þess þarf líka 

fjármagn. 

Íslendingar eru mjög hrifnir af frasanum „þetta reddast“ og það er viðhorf sem 

viðgengst þegar kemur að mörgum málum. Vandamálið er að það reddast ekkert af 

sjálfu sér. Gera þarf langtímaáætlanir sem þarf að fylgja, því þó að áætlanir séu gerðar 

er ekki þar með sagt að farið sé eftir þeim. Verndaráætlanir eru góðar að mörgu leyti en 
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það sem hefur ef til vill vantað hérlendis er að verndaráætlanir eru ekki útbúnar sem 

virkar verndaráætlanir, þ.e. við gerð áætlunnar þarf að tryggja að hún virki í gegnum 

allt ferlið og farið sé eftir henni.  

Höfundur telur að best væri ef sveitarfélagið, Umhverfisstofnun, Landgræðslan 

og ferðafyrirtækin sem sækja á svæðið, myndu saman móta hugmyndir um skipulag og 

stýringu á svæðinu til að sem bestar niðurstöður fáist. Vegna þess að vernda verður 

svæðið samkvæmt lögum en einnig þarf að byggja svæðið upp sem ferðamannastað með 

tilliti til þess sem er sérstakast á svæðinu, staðarandinn og hraunmyndanir.  
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9. Lokaorð 
 
Í upphafi var spurt hvort Dimmuborgum stafi ógn af ferðamönnum sem friðlýst svæði. 

Í verkefninu hefur verið farið yfir náttúruvernd og friðlýst svæði, hvernig friðlýsingar 

virka og skilmálana sem eru í friðlýsingu um Dimmuborgir. Rýnt hefur verið í 

stjónunar- og verndaáætlun svæðisins. Lagðar voru spurningar fyrir núverandi og 

fyrrverandi sérfræðinga á svæðinu og út frá þeirra svörum gerð SVÓT greining. Fjallað 

hefur verið um gífurlega aukningu ferðamanna til landsins og farið yfir þann fjölda sem 

heimsækir Dimmuborgir, einnig hefur stefna stjórnvalda þegar kemur að uppbyggingu 

ferðamannastaða verið kynnt.  

Þegar hugað er að framtíð Dimmuborga telur höfundur rétt að álykta að 

Borgunum stafi ekki bein ógn af ferðamönnum, því þær áætlanir sem eru til staðar 

virðast virka enn sem komið er.  

Áhugavert gæti verið að skoða hvort það sé vettvangur fyrir því að hafa betur í 

huga þau sjónarmið sem eru sett fram í leiðbeiningarritinu Uppbygging 

ferðamannastaða - góðir staðir, þegar kemur að uppbyggingu á svæðinu og þegar 

kemur að því að búa til stjórnunar- og verndaráætlun fyrir svæðið. Má þar nefna þau 

sjónarmið um að hampa eigi sérkennum svæða þegar kemur að skipulagi og að skipulag 

taki tillit til umhverfis og menningar.  

Höfundur telur að ef álag á svæðið helst eins, sé þörf og forsenda fyrir því að 

svæðið verði skipulagt af sérfræðingum á sínu sviði, s.s. landslagsarkitektum, 

skipulagsfræðingum, jarðfræðingum og jafnvel landvörðum svo dæmi séu tekin.  

Því aðeins með góðri stýringu og góðu skipulagi á svæðinu mun ásýnd 

Dimmuborga haldast góð um ókomin ár.  
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13. Viðaukar 

 

Spurningar lagðar fyrir landverði.  

 

1. Saga staðarins? Hafið þið einhverjar upplýsingar um sögu staðarins? 

Þjóðsögur jafnvel?  

  

2. Hvernig er ástandið á svæðinu í dag?  

 

3. Hver er þín skoðun á malbikuðu stígunum? Hvernig koma þeir út?  

 

4. Framtíðarmöguleikar Dimmuborga? Hvað myndir þú vilja sjá gerast á 

svæðinu?   

 

5. Hvernig er staðan á lerki trjám á svæðinu? 

 

SVÓT - greining spurningar.  

 

6. Hverjir eru styrkleikar svæðisins? (góðir eiginleikar þess, hvað er vel gert á 

svæðinu, hvað sjá aðrir sem kosti við svæðið) ? 

 

7. Hverjir eru veikleikar svæðisins? (hvað er hægt að bæta, hvað er illa gert, hvað 

þarf að forðast) ? 

 

8. Hver eru tækifæri svæðisins?  

 

9. Hverjar eru helstu ógnir? (hindranir í veginu, valda veikleikar vandamálum)  


