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Abstract 

The goal of this project is to get landowners’ view on the increase of tourists and the effect 

it has on private properties and communities. The places which were selected were Ytri-

Sólheimar, Ásland and Brekka. Each place is different from the other two regarding the 

attraction for tourists, which was part of the reason why they were selected for this project. 

In this study a mixed method is used, where interviews were recorded and analyzed along 

with statistics that are available from various institutions in Iceland. The interviewees agreed 

on many issues and in all areas, work is being done to reduce the negative impact of increased 

tourism on vulnerable areas. It is likely that similar areas can be found around Iceland and 

there is a need for a comprehensive solution as part of the development of sustainable 

tourism. 

Keywords: community, environment, right of public access, sustainability, tolerance limit 

Útdráttur 

Þetta verkefni er 12 eininga lokaverkefni og er hluti af Bacclaureum Artium gráðu í 

Ferðamálafræði við Háskólann á Hólum. Verkefnið gengur út á að fá sjónarmið landeigenda 

Ytri-Sólheima, Áslands og Brekku á fjölgun ferðamanna og þeim áhrifum sem fjölgunin 

hefur á eignalönd og heimamenn á þeim svæðum. Hver staður er frábrugðinn hinum hvað 

varðar aðdráttarafl fyrir ferðmenn, sem var hluti af ástæðu þess að þessir tilteknu staðir voru 

valdir fyrir þetta verkefni. Notast var við blandaða rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru 

tekin upp og greind ásamt því að tölfræði frá hinum ýmsu stofnunum voru tekin saman. 

Viðmælendur voru samstíga í áliti með mörg atriði og á öllum stöðum er verið að vinna að 

lausnum til að minnka neikvæð áhrif aukins ferðamannastraums á viðkvæm svæði. Svipuð 

svæði eru að öllum líkindum á mörgum stöðum á Íslandi og væri þörf á heildstæðri lausn 

sem partur af uppbyggingu á sjálfbærri ferðaþjónustu. 

Lykilorð: samfélag, umhverfi, almannaréttur, sjálfbærni, þolmörk
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1 Inngangur 

Aukning ferðamanna sem leggur leið sína til Íslands hefur margfaldast á fáeinum árum og 

hefur nær fjórfaldast frá árinu 2010 (Ferðamálastofa, 2017. 2). Margar ástæður eru fyrir því 

að áfangastaður verður vinsæll og eflaust á eldgosið í Eyjafjallajökli einhvern þátt í því að 

Ísland náði athygli heimsins sem áhugaverður kostur. Þetta ófyrirsjánlega sem einkennir til 

að mynda íslenska náttúru virðist heilla, þrátt fyrir að eldgosið árið 2010 hafi haft áhrif á 

ferðalög um 10 milljónir manna þar sem áætlunarflug um stóran part Evrópu lagðist niður í 

nokkra daga vegna öskuskýs sem sveimaði yfir meginlandið (Woolley-Meza, O., Grady, D., 

Thiemann, C., Bagrow, J.P. og Brockmann, D., 2013). En þessi hraða aukning ferðamanna 

til landsins hefur gert það að verkum að innviðir landsins þurfa að halda í við þessa þróun. 

Skipulag ferðaþjónustu getur ekki verið auðveld þar sem taka þarf tillit til fjölda 

hagsmunaaðila, þar sem hagsmunir rekast á hjá hver öðrum. 

Meginmarkmið með þessari ritgerð er að kanna viðhorf landeigenda og fá þeirra 

sjónarmið á þann fjölda sem leggur leið sína yfir lönd sem eru í einkaeigu, vegna 

aðdráttarafls sem hefur að einhverjum ástæðum fangað athygli ferðamanna. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar hafa verið settar fram: 

i. Telja landeigendur að þolmörkum séð náð á vinsælum ferðamannastöðum? 

ii. Ef fjölgun ferðamanna er talin vera orðin vandamál, sjá landeigendur fyrir sér lausn 

til að minnka neikvæð áhrif? 

Teknir voru fyrir þrír staðir sem hafa á stuttum tíma fengið það mikinn fjölda af 

ferðamönnum að landeigendur hafa lýst áhyggjum sínum í fjölmiðlum. Bæði vegna ágangs 

ferðamanna á umhverfið en einnig vegna ónæðis sem heimamenn verða fyrir. 

2 Fræðileg umfjöllun 

Til að byrja með verður farið yfir hugtakið sjálfbærni og það tengt ferðaþjónustu. Sem hluti 

af sjálfbærni verður farið dýpra í þolmörk og áhersla lögð á umhverfisþolmörk og þolmörk 
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heimamanna. Í framhaldi verður tekin fyrir ábyrgð í ferðaþjónustu en fjórir burðarstólpar 

ábyrgrar ferðaþjónustu hafa svipaða áherslu og þeir þrír þættir sem byggjast á sjálfbærni í 

ferðaþjónustu. 

2.1 Sjálfbærni 

Ekki er til nein fastmótuð skilgreining á hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta (e. sustainable 

tourism) en fræðimenn hafa gert heiðarlegar tilraunir til að útskýra það og rökstyðja. Árið 

1987 kom út skýrsla á vegum World Commission on Environment and Development (1987) 

í daglegu tali nefnd Brundtland skýrslan, en í þeirri skýrslu var sjálfbærni skilgreind sem 

þróun sem uppfyllir þarfir nútímans án þess að skerða getu næstu kynslóðar til að mæta 

þeirra eigin þörfum. Út frá þessari skilgreiningu er ljóst að nýting auðlinda þarf að vera á 

ábyrgan hátt. Í þessari sömu skýrslu var sett fram hugmynd að þremur þáttum sjálfbærni í 

ferðaþjónustu, þar sem markmið með sjálfbærri þróun sé að það ríki jafnvægi á milli þessara 

þriggja þátta. 

• Efnahagslegir 

• Umhverfislegir 

• Félags- / menningarlegir 

Þetta jafnvægi sé mikilvægt í ferðaþjónustu þar sem sú atvinnugrein hefur mikil áhrif á 

umhverfi og samfélag. 

Eftir að skilgreining á sjálfbærri ferðaþjónustu kom fram í Brundtland skýrslunni 

hafa komið fram tilraunir til að gera þá skilgreiningu ítarlegri. Alþjóða ferðamálasamtökin 

(e. World Tourism Organisation, UNWTO) settu árið 2004 fram skilgreiningu þar sem 

eftirfarandi atriði voru áhersluatriði (Edward Hákon Huijbens og Gunnar þór Jóhannesson, 

2013): 

• Að auðlindir sem gegna mikilvægu hlutverki í þróun ferðaþjónustu séu nýttar á sem 

bestan og hagkvæmasta hátt en jafnframt að nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum sé 

viðhaldið og að aðstoð sé við verndun líffræðilegrar fjölbreytni og náttúruarfs. 

• Að félags- og menningarleg gildi samfélags séu virt í heimabyggð, menningararfur 

þeirra og hefðbundin lífsgildi vernduð og stuðlað sé að skilningi á milli ólíkra 

menningarhópa. 
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• Að tryggja efnahagslega starfsemi til langstíma sem veitir öllum hagsmunaaðilum 

hagrænan og félagslegan ávinning og um leið sem partur af því að sporna við fátækt. 

Sjálfbær ferðaþjónusta sem hugtak hlaut lögformlega skilgreiningu á Íslandi árið 2008 í 4. 

grein reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 

608/2008):  

Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að 

verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er 

stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er 

fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, 

líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum lífsskilyrðum. 

2.2 Þolmörk 

Þolmörk ferðamennsku á Íslandi í dag snýst að miklu leiti að þeim þáttum sjálfbærni sem 

snúa að umhverfi og samfélagi, enda náttúrulegt umhverfi helsta söluvaran í ferðaþjónustu 

hér á landi. Til að geta greint þolmörk einstakra staða þarf rannsókn að taka mið af innviðum, 

viðhorfum ferðamanna, viðhorfum heimamanna og áhrifum á vistkerfi (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar þór Jóhannesson, 2013). Viðhorf heimamanna breytist með auknum 

fjölda ferðamanna sem leggur leið sína á áhugaverða staði. Í upphafi, þegar gestir eru fáir, 

eru flestir heimamenn spenntir fyrir þeim áhuga sem staðnum er sýndur og það fjármagn 

sem gesturinn skilur eftir sig. Þegar ferðamönnum fer fjölgandi getur áhugi heimamanna á 

ferðaþjónustu tapast, nema hjá þeim sem hafa sérhæft sig og byggt upp rekstur í kringum 

ferðaþjónustu. Þegar kemur að þeim tímapunkti þar sem heimamenn geta ekki nýtt sér 

grunnþjónustu í heimabyggð vegna fjölda ferðamanna, og rask verður töluvert á daglegu lífi 

þeirra, getur farið að votta fyrir óvild í garð ferðamanna (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

þór Jóhannesson, 2013). Að nota ferðaþjónustu sem aðgerð til að byggja upp og þróa staði, 

þá sér í lagi dreifbýli, hefur vaxið í vinsældum. Í mörgum tilfellum hefur ferðaþjonusta vaxið 

án skipulagningar og mat á áhrifum farið forgörðum, bæði samfélagsleg og umhverfisleg 

(George, Mair og Reid, 2009). Brugðist er við vandamálum sem koma upp og lítið svigrúm 

til að skipuleggja fram í tímann með uppbyggingu, sem getur leitt til þess að einstaka 

hagsmunaaðilar gleymast þegar skipulagning er gerð í flýti. Til að uppbygging eigi meiri 

möguleika á því að ná árangri þurfa heimamenn, sem hagsmunaaðilar, að koma að 

skipulagningu frá upphafi (George, Mair og Reid, 2009). Þær breytingar sem eru gerðar eru 

þær sem heimamenn þurfa að lifa og vinna með á hverjum degi, allt árið um kring. 
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Heimamenn eru því mikilvægur partur í uppbyggingu á ferðaþjónustu sem hluti af 

samfélagslegum þolmörkum til að ná fram sjálfbærni. 

Náttúra Íslands er viðkvæm og bregst gróður mismunandi við átroðningi á milli 

árstíða (Edward Hákon Huijbens og Gunnar þór Jóhannesson, 2013). Sem hluti af 

vistfræðilegum áhrifum geta ferðamenn gengið það nærri þolmörkum náttúrunnar að hún 

nær ekki að endurnýja sig og missir aðdráttaraflið. Ferðamaðurinn er í stöðugri leit að hinum 

eina sanna óspillta og ósnortna áfangastað og í dag er enginn staður á jörðinni óaðgengilegur 

með öllu (Smith, 2016). Sem afleiðing eru staðir ekki lengi „falin perla” sem fáir vita um. 

Partur af því er vegna samfélagmiðla og hversu auðvelt það er að koma upplýsingum til 

fjöldans með því að eyða nokkrum mínútum í símanum og setja inn upplýsingar á 

veraldarvefinn. Umhverfið er ekki tæmandi auðlind og allt sem er gert hefur áhrif. 

Vitundarvakning á þeirri staðreynd hefur orðið til þess að vistvæn ferðaþjónusta er farin að 

heyrast oftar sem ein af tegundum ferðaþjónustu sem áhersla ætti að vera á. 

2.3 Ábyrg ferðaþjónusta 

Vistvæn ferðaþjónusta (e. ecotourism) er skilgreind sem form ábyrgðrar ferðaþjónustu sem 

leitast við að lágmarka neikvæð umhverfisleg áhrif, sem og meti verðgildi og stuðlar með 

virkum hætti að varðveislu vistkerfa og skapar tekjur fyrir heimamenn (de los Moneros, 

2002). Hetzer (1965) setti fram fjóra burðarstólpa fyrir ábyrgri ferðamennsku: 

• Lágmarka umhverfisáhrif 

• Lágmarks áhrif á menningu gestaþjóðar - ásamt því að bera virðingu fyrir þeirri 

menningu 

• Hámarka efnahagsleg áhrif á grasrótina hjá gestgjafanum 

• Hámarka jákvæðni gesta hvað afþreyingu varðar 

Siðferðisleg vandamál í ferðaþjónustu eru farin að láta á sér bera en þau meðal annars snúast 

um hvernig hægt er að vera samkeppnishæf en á sama tíma að viðhalda háum siðferðislegum 

stöðlum. Fólk leggur áherslu á eigin hagsmuni ofar annarra, sem og hagmuni náttúrunnar 

Fennell, 2015). Ábyrg ferðamennska er því einnig partur af samfélaglegri ábyrgð fyrirtækja 

sem starfa í ferðaþjónustu og snýst að ábyrgum viðskiptaháttum á hverjum áfangastað 

(Edward Hákon Huijbens og Gunnar þór Jóhannesson, 2013). Partur af því er að fyrirtæki 

sýni ábyrgð með eigin uppbyggingu og fjármögnun, sem ætti að hafa langtímamarkmið en 
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ekki miðuð að skyndigróða. Viðfangsefnin eru einnig að vinna gegn fátækt til að mynda með 

fjölgun ferðamanna, að heimamenn fái hlutdeild í hagnaði af ferðaþjónustu og að lífsskilyrði 

samfélagsins aukist. 

2.4 Almannaréttur 

Almannaréttur hefur í gegnum tíðina verið sterkur, en það leyfir fótgangandi ferðamönnum 

að ferðast um landið án takmarkana óháð leyfi landeigenda. Á síðustu árum hefur þó þrengt 

að og í dag er ritað eftirfarandi í 18. grein í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013: ,,Mönnum 

er heimilt, án sérstaks leyfis landeiganda eða rétthafa, að fara gangandi, á skíðum, skautum 

og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um óræktað land og dveljast þar.” 

Ekki er talið upp hver er skilgreining á óræktuðu landi en í 5. grein  laga um 

náttúruvernd nr. 60/2013 er eftirfarandi skilgreining í tuttugasta lið á ræktuðu landi: ,,Ræktað 

land: Land sem er nýtt til framleiðslu nytjajurta með íhlutun, svo sem sléttun, þurrkun, 

áburðargjöf, jarðvinnslu, gróðursetningu, sáningu eða öðrum ræktunaraðgerðum. Land telst 

óræktað eftir langvarandi notkunarleysi.” Út frá þessari skilgreiningu á ræktuðu landi má 

gera ráð fyrir að allt sem ekki er talið upp í þessari grein fær þá skilgreininguna óræktað 

land. 

    Eins og heiti laganna bendir til þá er tilgangurinn að vernda náttúruna, enda hljóðar 1. 

grein laga um náttúruvernd um markmið laganna eftirfarandi: 

Markmið laga þessara er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á 

meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Þau eiga að 

tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum og verndun þess sem 

þar er sérstætt eða sögulegt og einnig stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa og 

auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn náttúruhamförum og hnattrænum 

umhverfisbreytingum. 

 

Náttúruverndun er í höndum ráðherra en Umhverfisstofnun ber ábyrgð á mörgum 

flokkum í umhverfismálum á Íslandi. Þar á meðal eftirlit, umsjón og rekstur 

náttúruverndarsvæða og leggja mat á nauðsynlegar verndarráðstafanir. Lögin gefa 

Umhverfisstofnun heimild til að takmarka umferð en 25. grein laga um náttúruvernd er svo 

hljóðandi: 

Umhverfisstofnun getur í verndarskyni, að fenginni tillögu hlutaðeigandi sveitarfélags 

eða landeiganda eða að eigin frumkvæði, takmarkað umferð eða lokað svæðum í 

óbyggðum ef hætta er á verulegu tjóni af völdum ágangs á svæði. Slíkar ákvarðanir eru 

háðar staðfestingu ráðherra og skal birta þær með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda. 
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Stofnunin skal ávallt hafa samráð við hlutaðeigandi sveitarfélag, landeiganda og aðra 

hagsmunaaðila áður en tillaga samkvæmt ákvæði þessu er send til ráðherra. Ákvörðun 

samkvæmt þessari málsgrein skal endurmeta árlega. 

 

Í nóvember árið 2015 var bætt við grein í framhaldi, 25. grein a, sem fékk fyrirsögnina 

Takmörkun umferða vegna ágangs: 

Ef veruleg hætta er á tjóni af völdum mikillar umferðar eða vegna sérstaklega 

viðkvæms ástands náttúru getur Umhverfisstofnun ákveðið að takmarka umferð eða 

loka viðkomandi svæði tímabundið fyrir ferðamönnum að fenginni tillögu 

hlutaðeigandi sveitarfélags eða landeiganda eða að eigin frumkvæði. Samráð skal haft 

um slíka ákvörðun við hlutaðeigandi sveitarfélag og fulltrúa ferðaþjónustu og 

útivistarfólks sem ætla má að hyggi á ferðir um svæðið. Ef um eignarland er að ræða 

skal ætíð haft samráð við eiganda lands eða rétthafa áður en ákvörðun er tekin. 

Takmörkunin eða lokunin skal að jafnaði ekki standa lengur en tvær vikur en ef 

nauðsyn krefur er heimilt að framlengja hana, að fenginni staðfestingu ráðherra. 

Ákvörðun samkvæmt þessari grein skal birta í dagblöðum og útvarpi og á vefsíðum 

Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar. 

 

Ætla má að þessu hafi verið bætt við til að koma til móts við þann ágang sem aukning 

ferðamanna sem sækir Ísland heim hefur haft í för með séð. Þessu ákvæði hefur þegar verið 

beitt við Fjaðrárgljúfur (Umhverfisstofnun, 2018. 1), á Skógaheiði (Umhverfisstofnun, 2018. 

2) og í Reykjadal (Umhverfisstofnun, 2018. 3) á fyrsta fjórum mánuðum ársins 2018.  

2.5 Tölfræði 

Fjölgun ferðamanna sem koma til Íslands hefur nánast fjórfaldast frá árinu 2010 til ársins 

2016. Árið 2010 komu um 488.600 erlendir ferðamenn en sex árum síðar, árið 2016 var 

heildarfjöldi erlendra ferðamanna um 1.792.200 manns (Ferðamálastofa, 2017. 2). Taka 

þessar tölur mið af farþegum sem fara í gegnum Keflavíkurflugvöll og eru því farþegar 

sem koma með skemmtiferðaskipum ekki með í þessum tölum (Ferðamálastofa, 2017. 2).  
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Mynd 1 Fjöldi ferðamanna á árunum 2010-2016 

Í könnun sem Ferðamálastofa lét gera á tímabilinu október 2015 til ágúst 2016 var 

meðal annars spurt um hvaðan hugmyndin að Íslandsferð hafi komið. Tæplega 9.300 manns 

varð endanlegt úrtak og var svarhlutfallið um 45%. Um helmingur svarenda nefndu 

náttúruna og landið og að það hafi verið áhrifavaldur í ákvörðun um að ferðast til Íslands. 

(Ferðamálastofa, 2017. 2). Það sem vakti athygli þegar þessi könnun var skoðuð frekar, var 

að rúmlega 50% þeirra sem svöruðu töldu að það væru of margir ferðamenn við Gullfoss og 

Geysi. Takmörkun á fjölda ferðamanna skoraði hæst hjá þeim sem komu yfir sumartímann, 

þegar spurt var út í hvað mætti bæta í íslenskri ferðaþjónustu. Í sömu könnun var spurt út í 

ferðamáta á Íslandi og voru 45% ferðamanna sem komu yfir vetrarmánuðina, á milli október 

2015 og maí 2016, sem tóku bílaleigubíl á meðan 54% ferðamanna sem komu yfir 

sumartímann, á milli júní og ágúst 2016, höfðu leigt sér bílaleigubíl. 

Samgöngustofa annast útgáfu leyfa til þeirra sem vilja leigja út skráningarskyld 

ökutæki án ökumanns í atvinnuskyni. Í uppfærðum lista sem gefinn var út í mars 2018 voru 

143 leyfi í gildi. Ekki eru þetta þó allt bílaleigufyrirtæki sem leigja út bíla til erlendra 

ferðamanna þar sem einhver hluti þessara fyrirtækja eru til að mynda sérhæfð í útleigu á 

vinnuvélum svo eitthvað sé nefnt. Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) hafa haldið skrá yfir 

skráningu fólksbíla sem nær til ársloka 2016. Í þeim lista voru skráðir 20.496 bílaleigubílar 

í lok árs 2016 og voru það 8,5% af heildarfjölda fólksbíla á landinu, eða 240.490 ökutæki 

sem eru skráð sem fólksbílar. Yfir sumartímann má áætla að einhver meiri fjöldi sé í umferð 

en sem hluti af rekstrarumhverfi bílaleiga er að selja bifreiðar eftir að hámark sumarsins er 

liðið, sem partur af endurnýjun bílaflotans fyrir næstkomandi sumar (Avis, e.d.). Á mynd  2 
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má sjá fjölda skráðra bílaleigubíla við árslok frá árunum 2010 til 2016 og heildarfjölda 

fólksbíla á landinu fyrir sama tímabil. Bláu súlurnar sýna fjölda skráðra bilaleigubíla í árslok 

og á fjöldinn við ásinn vinstra megin. Appelsínugula línan sýnir heildarfjölda skráðra 

fólksbíla í árslok og á fjöldinn við ásinn hægra megin. Skráðir bílaleigubílar í árslok 2016 

eru tæplega 50% fleiri en voru skráðir í árslok 2014. Fjölgun bílaleigubíla helst nokkuð í takt 

við heildarfjölda fólksbíla á landinu, og virðist vera línulegt samhengi við fjölgun 

ferðamanna sem koma til Íslands. 

 

Mynd 2 Fjöldi bílaleigubíla og heildarfjöldi fólksbíla á landinu á árunum 2010-2016 

Vegagerðin (e.d.) hefur verið með skipulagðar umferðatalningar í um 40 ár og hefur 

með því náð að safna saman upplýsingum um þróun umferðar. Sú vitneskja er mikilvæg fyrir 

verkefni stofnunarinnar og meðal annars er það notað til að meta umhverfisáhrif 

umferðarinnar og ákvörðun á skiptingu viðhaldsfjár. Með því að styðjast við þær tölur er 

hægt að sjá þær breytingar á fjölda bifreiða sem fara þá vegi sem þarf til að komast að 

Brúarfossi, Hrunalaug og Sólheimasandi. 

Laugavatnsvegur, með upphafspunkt við Reykjaveg og endapunkt við 

Biskupstungnaveg, er 9,73km langur vegakafli sem þarf að keyra til að komast að Brúarfossi. 

Árið 2014 var meðalumferð á dag yfir allt árið 791 bíll. Tveimur árum síðar, eða árið 2016, 

var meðalumferð á dag yfir allt árið komin uppí 1.470 bíla. Á tveimur árum hefur 

meðalumferð á dag yfir allt árið aukist um 85,84%. Svipað er upp á teningnum fyrir 

Hringveginn frá Dyrhólavegi og að sýslumörkum Rangárvallasýslu og Vestur-

Skaftafellssýslu, en á þeim kafla sem er 14,29km er Sólheimasandur. Meðalumferð á dag 

yfir allt árið 2014 var 1.000 bílar en árið 2016 var sá fjöldi kominn uppí 1.875 bíla að 
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meðaltali á dag yfir allt árið, sem er um 87,5% aukning. Til að komast að Hrunalaug þarf 

meðal annars að keyra Hrunaveg en sá vegur er 7,74km frá Flúðum og að Kirkjuskarði. Árið 

2014 var meðalumferð á dag yfir allt árið 93 bílar en 2016 fór sú tala uppí 137 bíla, sem er 

47,31% aukning. Ítarlegri útlistun ásamt myndrænni útskýringu á staðsetningu vega má sjá 

í Fylgiskjali A. 

3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem voru notaðar, 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

3.1 Aðferðarfræði 

Notast var við blandaða rannsóknaraðferð (e. mixed method) við öflun gagna. Í blandaðri 

rannsóknaraðferð er bæði notast við eigindlegar (e. qualitative) og megindlegar (e. 

quantitative) aðferðir. Með blandaðri aðferð er hægt að fá betri skilning á 

rannsóknarspurningunni og efni rannsóknarinnar, en ef önnur aðferðin væri eingöngu notuð. 

Leitast var eftir að fylgja samleitandi sniði (e. convergent parallel design) en það er snið í 

blönduðum rannsóknaraðferðum þar sem eigindlegra og megindlegra gagna er aflað og þau 

greind í sitthvoru lagi, niðurstöður bornar saman og tengdar og síðan eru niðurstöður 

túlkaðar í umræðunni. 

Sem hluti af eigindlegri rannsóknaraðferð var notast við hálfopin viðtöl (e. semi 

standarized interview) en það gefur viðmælandanum möguleika á að tala opinskátt út frá 

sínum sjónarmiðum, í stað þess að vera þröngvaður niður með spurningum sem hafa meira 

rétt eða rangt svar (Luna og Berg, 2017). Í ljósi þess að sjónarmið viðmælenda er 

nauðsynlegt fyrir þetta verkefni, er mikilvægt að spurningar séu opnar og ekki leiðandi. 

Hálfopin viðtöl gefa sveigjanleika til að endurraða spurningalistanum, umorða spurningar 

og bæta við eða taka út viðbótarspurningar eftir því í hvaða átt viðtölin fara (Luna og Berg, 

2017). Spurningarnar sem stuðst var við í viðtölum má sjá sem Fylgiskjal B. 
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Sem megindleg rannsóknaraðferð var leitað að tölfræði sem þegar var búið að setja 

saman af hinum ýmsu stofnunum á Íslandi, svo sem Ferðamálastofu og Vegagerðinni, og 

þær upplýsingar sem aðgengilegar eru á veraldarvefnum. 

Ástæða þess að blönduð rannsóknaraðferð var notuð var til að staðfesta þau huglægu 

atriði sem upp komu í viðtölum, svo sem fjölgun ferðamanna og aukningu bílaumferðar. Þeir 

staðir og viðmælendur sem fjallað er um voru valdir út frá fjölmiðlaumfjöllun síðustu ára, 

en landeigendur hafa komið fram áður og lýst áhyggjum sínum á þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað á landareignum sínum. Einnig voru þessi staðir valdir útfrá aðdráttarafli á 

ferðamenn, en hver staður er ólíkur hinum tveimur hvað það varðar. 

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Höfundur byrjaði á því að taka viðtöl við landeigendur Ytri-Sólheima, Áslandi og Brekku. 

Fyrsta viðtalið var tekið við Benedikt Bragason á Ytri-Sólheimum þann 12.apríl 2018 og 

daginn eftir, þann 13. apríl 2018 var rætt við Eirík Steindórsson á Ási. Farið var á Brekku 

þann 14. apríl 2018 og viðtal bókað þann 17. apríl 2018. Farið var heim í hlað á hverjum 

stað og verkefnið kynnt þar sem höfundur taldi meiri líkur á því að fá jákvæðar undirtektir 

þannig en í gegnum síma. Boðið var viðmælendum að nefna dag sem viðtalið gæti átt sér 

stað en meirihluti viðmælenda bauð höfundi strax að taka viðtalið. Áður en hvert viðtal hófst 

var beðið um leyfi að það yrði tekið upp og viðmælendum gert ljóst að upptökur yrðu 

eingöngu notaðar af höfundi til úrvinnslu og að aðrir aðilar fengju ekki aðgang að þeim. Út 

frá þeim viðtölum varð stefna rannsóknarinnar skýrari og frekari gagnaöflun hófst. Leitað 

var efnis á veraldarvefnum, svo sem tölfræði, fréttum og ritrýndu efni, og farið var í gegnum 

það námsefni úr BA náminu sem líklegast þótti nýtanlegt. 

Við úrvinnslu gagna voru viðtöl skrifuð upp orðrétt og helstu áherslupunktar greindir. 

Þær upplýsingar sem fengust úr viðtölum eru listuð upp í niðurstöðukaflanum og greining á 

þeim, ásamt fræðilegri tengingu eru í framhaldi skráð í umræðukaflanum. 
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4 Niðurstöður 

Helstu upplýsingar sem fengust úr viðtölum eru hér útlistaðar, ásamt kynningu á þeim 

svæðum sem tekin voru fyrir og helstu upplýsingar um það aðdráttarafl sem heillar 

ferðamenn. Allar upplýsingar um staðarhætti eru munnlegar heimildir frá viðmælendum, 

nema annað sé tekið fram, og því eru kaflaskipti gerð eftir svæðum sem tekin voru fyrir til 

að auðvelda yfirlestur. Greining og samanburður á viðtölum kemur fram í lok kaflans. 

4.1 Sólheimasandur 

Jörðin Ytri-Sólheimar, í Vestur-

Skaftafellssýslu, eru í eigu 11 

landeigenda. Öll tún og heimalönd eru 

í séreigu en svæðin fyrir sunnan 

þjóðveg 1 ásamt heiðinni upp að 

Sólheimajökli, jökultunga sem kemur 

niður úr Mýrdalsjökli, er sameign 

bæjanna. Ekki verður farið í frekari 

útlistun á eignarhaldi, annað en það 

sem 

viðkemur viðmælanda. 

Árið 1973, nánar tiltekið miðvikudaginn 21. 

nóvember, nauðlenti Douglas-Dakota flugvél í eigu 

Bandaríkjahers, á Sólheimasandi. Alls voru 7 manns um 

borð, en verið var fljúga aftur til Keflavíkurflugvallar frá 

Hornafirði eftir að hafa flutt vistir og vörur til 

radarstöðvar á Stokksnesi við Hornafjörð. Tilkynning 

barst að bilun væri í báðum hreyflum vélarinnar og því 

tekið á það ráð að nauðlenda henni á suðurströndinni. 

Lendingin gekk vel, engan sakaði úr áhöfn og var vélin 

nokkuð heilleg eftir átökin (Flugvél með …, 1973, 22. 

nóvember). 

Mynd 3 Staðsetning Sólheimasands sýnd með rauðum 

kassa, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (1) 

Mynd 4 Nærmynd af landsvæði 

Ytri-Sólheima, loftmynd tekin af 

Google Maps (2018) (1) 
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Flugvélin var dregin uppúr flæðarmálinu og öll verðmæti voru tekin úr þannig að 

eftir stóð bolurinn, stél og vængir. Strax í upphafi virðast viðræður hafa farið af stað á milli 

varnarliðsins og íslenskra stjórnvalda um hvernig fjarlægja ætti það sem eftir stæði en þær 

viðræður hafa að öllum líkindum farið út um þúfur því vélin stendur þar enn (Öll tæki 

fjarlægð .... 1973, 28. nóvember).  

Í dag er flugvélarflakið á Sólheimasandi eitt af mörgum stöðum sem ferðamenn hafa 

áhuga á að skoða. Töluverð umræða hefur skapast um svæðið síðustu árin, þar sem fjöldi 

ferðamanna sem leggur leið sína þangað hefur aukist á milli ára og virðist ekkert lát vera á. 

Tónlistarmyndbönd og kvikmyndir hafa verið teknar upp með flugvélarflakið í mynd og 

hefur það að öllum líkindum haft áhrif á áhuga erlendra ferðamanna að bera flakið augum. 

Einnig er vert að benda á að Sólheimasandur, sem flugvélarflakið liggur á og er sunnan við 

þjóðveg 1, er í einkaeigu. 

 

Mynd 6 Myndbrot úr tónlistarmyndbandi Justin Bieber við lagið I’ll show you, sem tekið var upp 

hér á landi árið 2015 

Benedikt Bragason býr í húsnæði að Ytri-Sólheimum 3, ásamt Adrínu Guðrúnu 

Erlingsdóttur og börnum þeirra. Erlingur Brynjólfsson (f. 28.11.1861), langafi Adrínu, 

Mynd 5 Tekin úr Morgunblaðinu, laugardaginn 24. nóvember 1973 
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kaupir jörðina sem Ytri-Sólheimar 1 standa á, árið 1905 og hefur hún verið eign ættarinnar 

síðan þá. Benedikt og Adríana hafa á síðustu árum keypt upp jarðir í kring og í dag eiga þau, 

að fullu eða að hluta, Ytri-Sólheima 1, 2, 3 og 4. Benedikt er einnig einn af eigendum 

ferðaþjónustufyrirtækisins Arcanum, sem staðsett er að Ytri-Sólheimum 1. 

Aðspurður út í þá þróun sem hefur orðið á svæðinu með fjölgun ferðamanna, segir 

Benedikt miklar breytingar hafa orðið. Í upphafi hafi þau haft gaman af og var farið með 

fólk sem nennti að fara þangað niður eftir að skoða flakið. Það kemur þó að því, vegna 

fjölgunar, að átroðningur fer að verða of mikill og er svæðinu því lokað fyrir akandi umferð. 

Segir Benedikt það mikið til komið vegna „kollega“ í ferðaþjónustunni, sem sérhæfa sig í 

akstri breyttra jeppa. Voru þeir farnir að keyra út um allt á sandinum og skilja eftir slóða sem 

náttúran náði ekki að eyða. Ökumenn minni bílaleigubíla höfðu svo reynt að elta förin sem 

að breyttu jepparnir skildu eftir, og setið svo fastir út um allt. Á meðan ástandið hafi verið 

einn og einn bíll var ekki litið svo á að um vandamál væri að ræða, en í dag eru þetta tugir 

og hundruðir bíla sem koma að. Bendir Benedikt á að þeir aðilar sem sinna útköllum vegna 

fastra bíla hafi verið ánægðir með þá ákvörðun að loka fyrir akandi umferð frá þjóðveginum 

og niður að flugvélarflakinu, enda hafi útköllum snarfækkað eftir það. Aftur á móti hafa 

atvinnubílstjórar verið mjög ósáttir við þessa lokun, og hafa sumir tekið uppá því að klippa 

niður girðingar með naglbít til að komast leiðar sinna niður eftir á bílum. Það eru 

landeigendur að sjálfsögðu mjög ósáttir við. Í einhverjum tilfellum hafa atvinnubílstjórar, 

sem klippa og keyra niður eftir, rökrætt það að ekki megi hefta för almennings samkvæmt 

náttúruverndarlögum. Í því sambandi hefur Benedikt bent á að ekki sé verið að hefta för eins 

eða neins. Öllum sé frjálst að ganga að flakinu, þótt búið sé að taka fyrir það að akandi 

umferð sé hleypt niður sandinn. Hann segir þó svigrúm vera fyrir því ef beðið er um leyfi 

vegna myndatöku á svæðinu. Því fylgir oft mikill og þungur búnaður sem erfitt væri að ganga 

með, og hafa landeigendur opnað, gegn gjaldi, fyrir bíla í því skyni. 

Spurður út í hvort hann tæki eftir því hvort innlendir eða erlendir ferðamenn væru í 

meirihluta, sem færu gangandi niður eftir, svaraði hann að þetta væru eingöngu erlendir 

ferðamenn. Mikill meirihluti væru erlendir ferðamenn á bílaleigubílum en einstaka smárúta 

taki uppá því að stoppa á svæðinu. Stórar rútur væru sjaldséðar á bílaplaninu. En fjölgunin 

hafi verið nokkuð jöfn. Að sjálfsögðu hafa atburðir á við tónlistarmyndband Justin Bieber 

áhrif á fjölda sem koma á svæðið. Og nefnir Benedikt að svæðið „hafi fyllst af Indverjum“ 

eftir að atriði í Bollywood myndinni Dilwale var tekið upp á suðurströndinni árið 2015. 
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Mynd 7 Myndbrot úr tónlistarmyndbandi við lagið Gerua úr kvikmyndinni Dilwale, sem tekið var 

upp hér á landi árið 2015 

En sjáanleg aukning samkvæmt Benedikt, hafi verið í kringum 2011 og 2012, þegar 

Visit Vík, sem eru samtök ferðaþjónustuaðila á svæðinu, og Katla Geopark fóru að auglýsa 

flugvélaflakið í sínum markaðsherferðum. Aðspurður hvort landeigendur Sólheimasands 

hafi verið upplýstir fyrirfram um þessar auglýsingar, svarar Benedikt neitandi. Ekki var haft 

samráð við landeigendur né þeir upplýstir um fyrirhugaðar auglýsingar. 

Með auglýsingum og fjölgun 

ferðamanna á svæðinu, hefur álagið 

einnig aukist á landeigendur. Þegar 

veður er vont fara landeigendur akandi 

niður eftir, taka fólk upp og keyra með 

það aftur uppá veg. Landeigendur séu 

tækjum búnir til að aðstoða vegna þeirra 

ferðaþjónustu sem boðið er uppá á 

svæðinu og er í þeirra eigu. Margir 

virðast vanmeta aðstæður og lengd 

göngunnar, en það eru um þrír og hálfur 

kílómeter frá þjóðvegi 1 og niður að 

flugvélaflaki. Gangan er því um sjö 

kílómetrar báðar leiðir. Göngustígur hefur verið þjappaður og stikaður svo ekki fari á milli 

mála hvert skal halda í átt að flakinu og tilbaka.  Sú vinna við að viðhalda því sé gerð af 

landeigendum. Og hafa þeir séð þetta sem nauðsynlegar aðgerðir svo ekki hljóti manntjón 

af í þeirri veðráttu sem getur komið snögglega hér á Íslandi. Í þessum kvöldferðum er svæðið 

Mynd 8 Göngustígur 



15 

 

einnig hreinsað, en Benedikt segir að mikið magn af rusli og viðbjóði verði eftir og sé það 

töluverð vinna við að hreinsa það. Í viðbót segir Benedikt mikið ómak vera fyrir 

landeigendur því þarna sé einnig aðgangur að túnum, og segir hann það mjög algengt að þau 

komast ekki inná tún vegna bíla í hliðinu. Einnig hafi það komið fyrir að ekki sé hægt að 

komast í burtu eftir heyskap og að jafnvel þurfi að bíða í allt að fjóra klukkutíma þar til 

bílstjóri bifreiðarinnar sem leggur í hliðinu, mæti aftur. Það sé mjög óheppilegt og mikið 

ónæði.  

Þegar spurt var um aðkomu stjórnvalda eða sveitarfélags í þessum aðstæðum er 

tónninn ekki jákvæður. Sú upplifun sem landeigendur hafa af afskiptum sveitarfélagsins er 

sú að verið sé að taka afstöðu gegn þeim. Kvartanir hafi komið frá sveitarstjórn eftir að 

svæðinu var lokað fyrir akandi umferð og lítið verið um skýringar á því mótlæti sem 

landeigendur finna fyrir. Landeigendur fengu Vegagerðina til liðs við sig árið 2016 og náðist 

að útbúa að hluta til það bílaplan sem nú er með þeirra aðstoð. Því miður hafi Vegagerðin 

ekki fullklárað það verkefni og var það því á kostnað og tíma landeigenda að taka upp 

þráðinn við lagningu bílaplansins og að girða af svæðið, sem ekki hafi verið fullnægjandi 

gert af hálfu Vegagerðarinnar. Út frá þessu hafa landeigendur tekið þann pól í hæðina að 

vera með þetta sjálf og ekki treysta á neinn með aðstoð. Og virðist vera góð samstaða og sátt 

með það milli allra landeiganda að fara þá leið. Einungis er beðið um að þau séu látin í friði 

af stjórnvöldum og öðrum sem telja sig hafa eitthvað um þetta svæði að segja. Annars eru 

þau sátt að gera sjálf það sem þarf að gera til að halda þessu við til að leyfa ferðamönnum 

að ganga niður að flakinu.  

 

Mynd 9 Bílaplanið við Sólheimasand, mynd fengin af heimasíðu Vegagerðarinnar 
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Umræða um lokun hafi komið upp en samkvæmt Benedikt er það ekki hægt. 

Ferðafólk er með upplýsingar um staðsetningu flugvélarinnar með GPS hnitum og ef það 

ætlar sér að fara, þá er lítið sem stoppar það. Spurður út í hvort landeigendur hafi rætt það á 

milli sín að fjarlægja flakið til að uppræta vandamálið, segir hann það ekki hafa komið til 

tals. Þetta sé einn vinsælasti viðkomustaður ferðamanna í hreppnum og er ekki áhugi fyrir 

því að skemma það. Frekar sé vilji til að hjálpa. En háværustu raddir sem vilja fjarlægja 

flakið séu frá “vitringum” sem telja sig hafa eitthvað um svæðið að segja. En eins og staðan 

er í dag þá er 100% samstaða á milli landeigenda að halda svæðinu opnu fyrir gangandi 

umferð og aðstoða þegar þörf krefst ásamt þeirri vinnu sem krefst til að viðhalda svæðinu 

hreinu og aðgengilegu gangandi ferðamönnum. 

4.2 Hrunalaug 

Bærinn Ás í Hrunamannahrepp, 

Árnessýslu, er í eigu Eiríks 

Steindórssonar, en á landinu sem 

bærinn á má meðal annars finna 

Hrunalaug. Heit uppspretta er til 

staðar við kirkjustaðinn Hruna, sem 

stendur skammt frá, og hefur verið í 

áraraðir. Eiríkur Jónasson  (f. 

8.7.1836), bóndi á Sólheimum á 19. 

öld, hlóð laug við uppsprettuna, sem 

þá var í eigu Sólheima, og fékk hún nafnið Hrunalaug. Sonur Eiríks, Steindór Eiríksson (f. 

24. 6. 1884)  bóndi á Ási, bætti við þá laug en hann steypti bæði kofa og ker fyrir neðan 

laugina. Kerið var ætlað fyrir sauðfé, en fjárkláði var mikið vandamál á þeim tíma og engin 

lyf við því. Sauðfé var því þvegið í kerinu einu sinni á ári til að drepa lúsina, og var það gert 

yfir vetrartímann þegar sauðfé var á húsi. Eftir það var kerið hreinsað og bændur gátu í 

framhaldi nýtt laugina sem baðaðstöðu, enda sírennsli í gegn. Um miðja 20. öld var 

landareignunum skipt upp og varð þá landsvæðið sem Hrunalaug stendur á í eign bæjarins 

Áss. Allt til ársins 1984 voru kindur þvegnar í Hrunalaug en eftir það varð hlutverk 

Hrunalaugar að vera baðlaug fyrir nærsveitunga. Til að komast að Hrunalaug er keyrt 

Mynd 10 Staðsetning Hrunalaugar sýnd með rauðum 

kassa, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (1) 
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framhjá kirkjubænum Hruna, beygt inná Sólheimaveg og þaðan þarf að ganga smá spöl frá 

bílastæði við Sólheimaveg eftir slóða.  

Í samtali við Eirík Steindórsson, telur hann að meiri hluti þeirra ferðamanna sem 

kemur í leit að Hrunalaug séu erlendir ferðamenn. Oftar en ekki er bankað uppá hjá honum 

og spurt til vegar og í öllum þeim tilfellum er um erlenda ferðamenn að ræða. Ábúendur á 

Hruna hafa svipaða sögu að segja 

samkvæmt Eiríki. Spurður út í 

það hvort þetta væru ferðamenn 

á einkabílum eða rútur að koma 

þá eru það bílaleigubílarnir sem 

eru í miklum meirihluta. 

Einstaka smárúta sést á svæðinu 

en mikil aukning hefur orðið á 

komu húsbíla, sem erlendir 

ferðamenn leigja. 

Með þessum aukna fjölda 

ferðamanna sem leggur leið sína 

í Hrunalaug, hefur það valdið því að heimamenn komast varla lengur að. Svæðið sé yfirtekið 

af ferðamönnum. Og er sjáanleg aukning á síðustu tveimur til þremur árum samkvæmt Eiríki. 

Sé það vegna þess að búið sé að auglýsa staðinn í bak og fyrir. Með auknum umgangi er 

svæðið farið að láta á sjá, sem verður voðalegt svað í rigningatíð. Til að komast að Hrunalaug 

þarf að ganga yfir læk og í dag er lítil brú yfir hann sem heldur ennþá þó léleg sé. En það sé 

Mynd 11 Nærmynd af landsvæði Áslands, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (1) 

Mynd 12 Kofinn við kerið, með gömlu hleðsluna á Hrunalaug í 

baksýn 
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betra en ekki neitt og minnkar líkur á að ferðamenn endi ofaní læknum. Aðstæður við laugina 

hafa einnig versnað og umgengni til skammar. Hurð á kofanum hafi verið mölvuð af 

hjörunum og grjóthleðslur brotnar niður og þeim endurraðað til að búa til stíflu, einhverjum 

ferðamanninum til skemmtunar. Peningabaukur hafði verið settur upp svo hægt væri að 

mæta einhverjum af þeim 

kostnaði sem þarf til að 

laga aðstæður, en sá baukur 

lifði skamma stund. Lás 

hafði verið brotinn upp og 

baukurinn eyðilagður.  

Aðspurður um 

aðkomu stjórnvalda eða 

sveitarfélags nefnir Eiríkur 

að það sé fyrst núna sem 

sveitin skiptir sér af. 

Sveitarstjórn og aðilar í ferðaþjónustu á svæðinu hafa sýnt því áhuga að lagfæra aðstæður og 

leggja pening í það. Í mars 2017 var samþykkt að veita styrk uppá 2.000.000kr úr 

Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til endurhlaða steinveggi í efri hluta Hrunalaugar og að 

stígur yrði gerður frá bílastæði að lauginni á þeirri slóðaleið sem þegar var fyrir hendi 

(Ferðamálastofa, 2017. 1). Upp hafi þó komið umræða innan fjölskyldunnar að jafna laugina 

við jörðu en hefur það ekki verið talið vænlegasta lausnin. Þó virðist vera útilokað að 

takmarka aðgang frekar samkvæmt Eiríki. Börn Eiríks fara reglulega að Hrunalaug til að 

kanna aðstæður og hreinsa upp svæðið af rusli sem ferðamenn skilja eftir. Landeigendur vilja 

fyrst og fremst að gengið sé vel um svæðið og virði það bann að tjalda ekki á svæðinu. En 

framhaldið sé í höndum barna Eiríks, enda sjálfur að verða níræður að aldri. 

Mynd 13 Kofinn, umhverfið farið að láta á sjá 
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4.3 Brúarfoss 

Brúarfoss er staðsettur í Brúará, á 

mörkum Grímsness og 

Biskupstungna í Árnessýslu. Brúará 

virðist lítil en er straumhörð og 

vatnsmikil og ristir djúpt. Brúarfoss 

fellur niður í djúpa og tilkomumikla 

gjá, sem mest er undir vatni. Áin var 

upphaflega notuð sem landmörk en til 

vesturs, þar sem Brúarfoss fellur, er 

landið í eigu ábúenda á Efsta-Dal á 

meðan landræma til austurs eftir ánni er í eigu ábúenda á Efri-Reykjum. Í framhaldi af þeirri 

landræmu er sumarbústaðabyggð sem er í eigu ábúenda á bænum Brekku. Landeigendur á 

Brekku eru Helga María Jónsdóttir og Jóhannes Helgason. Þau kaupa landið í janúar 2004 

af Bjarnleifi Óskari Jóhannessyni (f. 2.1.1919) og Hildi Guðmundsdóttur (f. 11.8.1925), en 

Jóhannes er afkomandi þeirra og er sjálfur fæddur og uppalinn á Brekku.  

Í dag er yfir Brúará trébrú, sem liggur á stálbitum, en hún er staðsett aðeins neðan 

við Brúarfoss. Áður fyrr hafði verið stór og mikill steinbogi þarna yfir sem notaður var sem 

brú, en hann hafði verið brotinn niður árið 1602 af bryta í Skálholti til að minnka ferðir 

fátæks fólks sem komu yfir til að sníkja mat (Þorvaldur Thoroddsen, 1890). Minni bogi er 

Mynd 14 Staðsetning Brúarfoss sýnd með rauðum kassa, 

loftmynd tekin af Google Maps (2018) (1) 

Mynd 15 Nærmynd af landsvæði umhverfis Brúarfoss, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (1) 
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alveg við gjánna neðst sem stendur enn, en yfir hann flæðir vatnið og því ekki nothæfur sem 

göngubrú. Fossinn og umhverfið í kring er fallegt á að líta og hafa, samkvæmt Helgu og 

Jóhannesi, leigjendur sumarbústaða í nágrenninu haft ánægju af að ganga að fossinum til 

margra ára. Í dag séu hins vegar aðstæður aðrar, þar sem aukning hefur orðið á komu 

ferðamanna sem sýna Brúarfossi áhuga. 

Tilfinning Helgu og Jóhannesar er sú að flestir 

sem koma til að sjá fossinn og eru ekki hluti af 

þeim sem gista í bústöðum í kring, séu erlendir 

ferðamenn. Einstaka smárúta hafi viðkomu á 

svæðinu en mest séu þetta aðilar á bílaleigubílum 

og á eigin vegum. Árið 2017 var útbúið bílaplan 

við Laugarvatnsveg, austan við Brúará, en fyrir 

þann tíma hafi fólk keyrt inní bústaðabyggðina, 

sem er á landi Helgu og Jóhannesar, í leit að 

fossinum. Þetta olli töluverðri traffík um svæðið 

og í framhaldi óánægju gesta í bústöðum, sem 

voru truflaðir af banki ferðamanna í leit að réttu 

leiðinni. Slóðinn sem liggur frá bústaðahverfinu 

og yfir að fossinum fer í gegnum mosavaxið 

Mynd 16 Brúarfoss 

Mynd 17 Slóði frá Brekkuskógi að Brúarfossi 

eftir vætutíð 
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kjarrlendi og yfir Vallá. Hann er ekki göngustígur sem búið er að bera í, sem veldur því að í 

votveðri verður leiðin eitt drullusvað. Við þannig aðstæður reyna ferðamenn að forðast 

drulluna og ganga út fyrir slóðann, sem við það skemmir gróður. Gróður í kring er 

viðkvæmur og kemur ekki aftur og breikkar slóðinn á hverju ári og meira land fer undir. Í 

bústaðabyggðinni hafa ferðamenn lagt bílum sínum út fyrir veg, og þar hefur myndast 

bílaplan í óþökk landeigenda enda gróður að eyðast vegna ágangs fjölda bíla. Frá þessum 

stað er stutt ganga að Vallá, þar sem gengið er yfir brú og þaðan er um fimm mínútna gangur 

að Brúarfossi. Helga nefnir að dæmi eru fyrir því að erlendir ferðamenn á bílaleigubílum 

sem hægt er að sofa í (e. camper) hafi haft næturstað á því svæði og kveikt opinn eld. Það er 

ekki að spyrja að leikslokum ef glæður ná í kjarrið í kring, því kjarrið sé eldfimt og fleiri 

hundruð bústaðir yrðu eldinum að bráð. 

Eins og fyrr segir var farið í þær framkvæmdir árið 2017 að gera bílaplan við 

Laugarvatnsveg, austan við Brúará, og þaðan lagður stígur upp að Brúarfossi. Styrkur fékkst 

úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, að upphæð 1.300.000kr (Ferðamálastofa, 2017. 1), 

en landeigandi að Efri-Reykjum bauð landsvæði hjá sér undir þær framkvæmdir. Í framhaldi, 

til að beina ferðamönnum frekar á það bílaplan í stað þess að fara í gegnum 

sumarbústaðahverfi Brekkuskógar, verður sett upp hlið niður við veg. Frekari útfærsla er 

ekki komin að svo stöddu en nú þegar hafa verið sett hlið við Úthlíð og Efri-Reyki. Lausnin 

Mynd 18 Aðstæður utan vegar í Brekkuskógi 
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sé því fyrir hendi svo að aðilar sem eiga sannarlega erindi inn geti farið í gegn óhindrað. Þótt 

að umferð ferðamanna verði beint frá sumarbústaðabyggðinni og færð niður að þjóðveg, þá 

er ekkert sem hindrar ferðamenn að halda göngu áfram yfir Brúará þar sem fossinn fellur og 

austur í átt að bústaðahverfinu. Enda heldur slóðinn áfram austur og ekki hægt að koma í 

veg fyrir áframhaldandi ævintýraleit, sem þessi leið virðist vera. Það að fossinn er ekki í 

alfara leið og falinn, virðist vera partur af aðdráttarafli hans á ferðamenn að þurfa að leita að 

honum. Gangan frá bílastæðinu við veg er um þrír og hálfur kílómeter hvor leið. Helga og 

Jóhannes horfa jákvæðum augum á það sem er í gangi en hugsa þarf aðeins lengra. Viðhald 

þarf að vera á þeim framkvæmdum sem styrkur Framkvæmasjóðs lagði út fyrir. Einnig er 

ekki nóg að auðvelda ferðamönnum að komast leiðar sinnar að fossinum heldur þarf að gera 

aðstæður í kringum fossinn þannig að rask verði sem minnst og fólk fari sér ekki að voða. 

Helga nefnir að umhverfið sé niðurtroðið og það sé eingöngu tímaspursmál hvenær einhver 

drepur sig. Þau hafi séð ferðamenn ganga meðfram brúninni á gjánni þar sem vatnið fellur 

niður, á blautum og sleipum steinum. Fólk virðist ekki gera sér grein fyrir hættunni en ófá 

dauðsföll hafa orðið á svæðinu í gegnum árin. Þann 30. júlí 1960 reyndi skoskur dýralæknir 

að fara ríðandi yfir ánna fyrir ofan foss en hesturinn missti fótfestu og fóru þeir báðir ofaní. 

Maðurinn fannst töluvert neðar í ánni nokkrum dögum seinna og var hann 21. maðurinn sem 

lét lífið í Brúará, að því er best er vitað (Skozkur dýralæknir ... , 1960 3. ágúst). Eins og 

Mynd 19 Bílaplanið niður við Laugarvatnsveg 



23 

 

staðan er í dag þá eru engin upplýsingaskilti upp við Brúarfoss sem varar við hættum og 

velta landeigendur því fyrir sér hvar ábyrgðin liggur ef eitthvað kemur uppá. 

Spurð út í aukninguna á ferðamönnum og 

hvort það fylgdi því ónæði, nefna þau að auðvitað 

væri þetta aukið álag á þau. Vegirnir í Brekkuskógi 

hafa þurft meira viðhald með hverju ári vegna aukins 

fjölda bíla sem fer þar um í leit að Brúarfossi. Einnig 

kemur það reglulega fyrir að komið sé heim í hlað 

og spurt til vegar í leit að fossinum. Á einstökum 

vegum á svæðinu hafa verið sett upp skilti, á 

ensku,  sem útskýrir að um einkaveg sé að ræða og 

óviðkomandi bannaður aðgangur. En fólk horfir 

framhjá því og heldur áfram för sinni. Mikil aukning 

á umferð sé nú á Laugarvatnsvegi þar sem 

ferðamenn eru að fara á Geysi og upp að Gullfossi. 

Að sögn Jóhannesar er standið þannig að frá kl. 10 á 

morgnana og til að verða kl. 17 seinni partinn sé 

þetta eins og hraðbraut. Jóhannes segir í gamni sínu 

að þegar hann var barn hafi hann þekkt alla bíla sem 

að keyrðu framhjá. En þau eru nokkuð sammála um að aukningin fór að vekja eftirtekt fyrir 

um fimm til sex árum síðan. Þeim finnst þetta haldast í hendur við tölfræðina um fjölda 

ferðamanna sem komi til Íslands. Og að þessi mikli fjöldi sem fer á þessa helstu staði eins 

og Gullfoss og Geysi, sé það mikill að ferðamenn séu farnir að leita að öðrum stöðum til að 

skoða. Jóhannes minnist dæmi um erlendan ferðamann sem fór að Brúarfossi en sleppti því 

að skoða Gullfoss, og varð Brúarfoss hápunktur ferðarinnar. 

Í framhaldi af samtalinu um aukið viðhald þar sem fleiri ferðamenn fara um vegi og 

stíga, komum við inná þær vangaveltur hver eigi að fjármagna uppbyggingu og þær 

endurbætur sem þarf. Svæðið er í einkaeigu og landeigendur hafa gert það sem þeir geta 

hingað til. En á meðan lög heimila ekki landeigendum að hefta för ferðamanna, þá sé það 

mat Helgu og Jóhannesar að ekki sé eðlilegt að einstaklingur, landeigandi, eigi að kosta 

uppbyggingu sjálfur og fá ekkert fyrir. Ekki sé hægt að velta ábyrgðinni yfir á einstaklinginn. 

Helga nefnir að þau hafi ekki farið í þá vinnu við að sækja um styrki til að vinna í svæðinu, 

þar sem landeigendur eru almennt uppteknir við dagleg störf. Þau fylgjast því lítið með því 

Mynd 20 Vesturbakki Brúarár 
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hvar og hverjir auglýsa Brúarfoss en það sem þau hafa séð þá virðist fólk setja upplýsingar 

inn á samfélagsmiðla um áhugaverða staði og hugsa lítið út í hvaða afleiðingar það hefur í 

för með sér. Það sé eins og allir eigi Ísland saman. 

 

4.4 Greining á viðtölum 

Viðtölin voru greind með það fyrir augum að finna hvað þessir staðir ættu sameiginlegt og 

hvað ekki, hvort landeigendur væru með svipaða sýn á ásókn og hvort einhverjar lausnir 

væru sjáanlegar. 

Staðirnir eru ólíkir hvað varðar aðdráttarafl ferðamanna. Flugvélaflakið á 

Sólheimasandi er afleiðing eftir slys sem ekki hefur verið hreinsað upp og er manngert í 

umhverfinu. Hrunalaug er einnig manngerð en notast er við náttúruauðlind og var hún gerð 

af ásettu ráði á þeim stað sem hún stendur núna. Hafði laugin tilgang í upphafi sem ekki á 

lengur við í dag. Brúarfoss er náttúrulegt umhverfi sem ekki er gert af mannavöldum og ekki 

var stjórnað því hvert árfarvegurinn féll þar sem áin liggur í dag. 

Landeigendur að Ytri-Sólheimum nefna það sérstaklega að í upphafi var haft gaman 

af að sýna forvitnum ferðamönnum sem vildu sjá flugvélaflakið, enda fjöldinn ekki það 

mikill í upphafi. Flugvélaflakið hefur að öllum líkindum verið lengur í vitund almennings 

vegna frétta um slysið, heldur en Hrunalaug og Brúarfoss sem hefur að öllum líkindum verið 

meira í þekkingu heimamanna. Þessi aukni áhugi ferðamanna á Hrunalaug og Brúarfoss 

síðustu árin virðist koma landeigendum meira í opna skjöldu en landeigendum Ytri-

Sólheima, sem hafa náð að fylgjast betur með fjöldanum aukast. Þá sér í lagi vegna 

ferðaþjónustufyrirtækisins Arcanum, sem er með skipulagðar ferðir á svæðinu og er í eigu 

landeigenda. Landeigendur eru mjög samstíga þegar kemur að því að greina þá ferðamenn 

sem koma, en allir tala um að mikill meirihluti séu erlendir ferðamenn á bílaleigubílum. 

Á síðustu tveimur árum hafa allir staðirnir fengið fjármagn eða aðstoð við að gera 

bílaplan, sem er partur af því að stýra því hvar bílum er lagt og minnkar þar af leiðandi hættu 

á slysum sem skapaðist þegar bílum var lagt útí vegkanta beggja vegna vegar og jafnvel 

hálfir upp á veg. Á það sérstaklega við um Sólheimasand vegna hámarkshraða sem þar er 

leyfður. Minni hætta skapast af þessum völdum við Hrunalaug og Brúarfoss en þar er þörf á 

að minnka ágang á náttúruna vegna bíla sem fara yfir gras og mosagróið svæði til að stöðva 
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bifreiðar á sem öruggastan hátt til að takmarka hættu í umferðinni.. Sem lætur mjög á sjá í 

votveðrum. 

Hvorki landeigendur á Ytri-Sólheimum né á Áslandi sáu það sem lausn að eyðileggja 

aðdráttaraflið, það er að fjarlægja flugvélaflakið á Sólheimasandi eða að jafna Hrunalaug við 

jörðu. Það sem landeigendur að Ytri-Sólheimum hafa sáttir tekið það að sér að sjá um svæðið 

og viðhalda því á sinn kostnað þá vilja þeir einnig að það sé ekki verið að vinna gegn þeim 

í þeirri uppbyggingu, en það er þeirra tilfinning frá stjórnvöldum, sveitarfélagi og jafnvel 

kollegum í ferðaþjónustu. Landeigendur á Áslandi og á Brekku sáu það ekki sem lausn að 

fá rýmri heimild til að hefta för ferðamanna til að komast að Hrunalaug og Brúarfossi. 

Ferðamenn virðast fara þangað sem þeir vilja þótt vegatálmar og skilti útskýri að um 

einkasvæði sé að ræða og allur óviðkomandi aðgangur bannaður. Landeigendur á Brekku 

nefndu það sérstaklega að kostnaður við viðhald og uppbyggingu væri ekki hægt að velta 

yfir á einstaklinga, það er að segja landeigendur, enda hafa þeir í flestum tilfellum nóg að 

gera við að sjá um rekstur á þeirri starfsemi sem byggð hefur verið upp áður en aukning 

ferðamanna varð eins og raun ber vitni. Þetta eigi að öllum líkindum við flesta staði á Íslandi 

þar sem ferðamenn hafa aukið komu sína á einkalöndum. 

5 Umræða 

Þessir þrír staðir eiga það sameiginlegt að aðdráttaraflið telst ekki til ræktaðs lands, 

samkvæmt skilgreiningu í lögum um náttúruvernd, og því ekki hægt að hefta för almennings 

að fullu. Á meðan fjöldinn var ekki mikill höfðu áhrif á umhverfið og samfélagið ekki verið 

verulegt og því hægt að telja að ferðaþjónustan hafi verið sjálfbær á þeim tímapunkti. 

Náttúran hefur náð að jafna sig á milli og ónæði og fyrirhöfn fyrir heimamenn takmarkað. 

En jafnvægið á milli þeirra þriggja þátta sem þarf svo ferðaþjónusta geti talist sjálfbær hefur 

raskast með þeim fjölda ferðamanna sem fara um landið í dag. Efnahagslegur ávinningur 

hefur aukist til muna og ferðaþjónustufyrirtæki virðast blómstra. En farið er að ganga nærri 

þolmörkum á mörgum af vinsælustu stöðunum, bæði umhverfislega og samfélagslega. 

Bílastæðasvæði, sem talin voru nógu stór þegar þau voru í bígerð, anna ekki fjöldanum og 

hætta skapast þegar lagt er hálfaleið inn á veg. Miðað við fjölgun á bílaleigum í rekstri og 

bílaleigubílum í umferð, ásamt aukningu á umferð á þeim vegum sem þarf að fara til að 
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komast að Sólheimasandi, Hrunalaug og Brúarfossi, þá er óhætt að áætla að sú tilfinning 

landeigenda að fjölgunin sé mest erlendir ferðamenn á bílaleigubílum sé nokkuð rétt hjá 

þeim. Aukning um rúm 85% á bílaumferð á tveimur árum hjá Sólheimasandi og Brúarfossi 

hefur mikið að segja, sem og 50% aukning á sama tímabili við Hrunalaug, sem er minna í 

alfara leið og telst því mikil hlutfallsleg aukning. 

 Samkvæmt 25. grein a. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, er hægt að fá 

Umhverfisstofnun til að meta aðstæður og loka aðgengi tímabundið, ef aðstæður séu þannig 

að vernda þurfi gróður og landslag umhverfis göngustíga. Sú aðferð hafði ekki komið upp 

sem lausn frá landeigendum, í þessum þremur viðtölum sem voru tekin. Út frá því vaknar 

upp spurning hvort þessi möguleiki sé almenn vitneskja hjá landeigendum. 

 Út frá þeim upplýsingum sem fengist hafa frá landeigendum þá virðist lítið samráð 

vera við þá um auglýsingar á stöðunum fyrir ferðamenn. Á þeirri tækniöld sem við lifum á í 

dag er erfitt að setja hömlur á það hverjir auglýsa og hvar það er gert. Með samfélagsmiðlum 

er auðvelt að dreifa upplýsingum á milli einstaklinga og auðvelt er að ná til margra með einni 

mynd sem sent er úr síma á veraldarvefinn. Uppbygging virðist einkennast af viðbrögðum 

við vandamálum, sem ekki er vænlegt til að ná sjálfbærni í ferðaþjónustu. Teygt er á 

þolmörkum heimamanna og umhverfi með þeim aðgerðum eða aðgerðarleysi sem hefur átt 

sér stað. Finna þarf stað í stjórnsýslu Ríkisins fyrir aðstæður sem þessar svo landeigendur 

verða ekki fyrir fjárhagslegu tjóni eða að ferðamenn stórslasi sig þar sem staðir eru ekki 

búnir undir það að taka á móti fjölda fólks. Þar sem að meiri hluti þeirra ferðamanna sem 

sækir í þessa staði eru á eigin vegum á bílaleigubílum, þá er að öllum líkindum takmarkað 

upplýsingaflæði um aðstæður og hvað telst sem viðunandi framkoma við náttúrulegt 

umhverfi og samfélag. Þeir sem ferðast í hópum með leiðsögumanni fá að öllum líkindum 

betri upplýsingar um hvers mikils virði íslensk náttúra er og þeir beðnir um að virða það. Þó 

er það ekki algilt að allir hlusti og fari eftir þeim leiðbeiningum. Einnig getur spilað stórt 

hlutverk sá menningarmunur sem er á milli Íslands og þeirra landa sem ferðamenn koma frá. 

Náttúruvitund Íslendinga má að öllum líkindum teljast mikil og flestir íbúar gera sér grein 

fyrir hvað er æskilegt og hvað er óviðunandi í samfélaginu. Ferðamenn sem hafa hér skamma 

viðveru haga hegðun á annan hátt, jafnvel á annan hátt en þeir gera í sínu eigin heimalandi. 

Hvar liggur þá ábyrgðin að fræða þá ferðamenn sem velja sér það að ferðast um landið á 

eigin vegum á bílaleigubílum? Mikilvægt er að ábyrg ferðaþjónusta sé ekki eingöngu 

stunduð af ferðaþjónustufyrirtækjum í landinu, heldur þarf að fræða ferðamenn um aðstæður 
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svo hægt sé að lágmarka neikvæð áhrif og hámarka jákvæða upplifun fyrir alla 

hagsmunaaðila. Jafnt fyrir umhverfi, heimamenn og gesti. 

6 Lokaorð 

Við vinnslu á þessu verkefni kom það höfundi skemmtilega á óvart hversu mikil tölfræði er 

tekin saman og gerð aðgengileg á auðveldan hátt. Þetta ætti að auðvelda landeigendum að 

meta aðstæður og koma með rökstuddar ábendingar til stjórnvalda eða sveitarfélaga um 

mikilvægi þess að aðgerða er þörf. 

Í upphafi var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar. Þær voru ,,Telja landeigendur 

að þolmörkum sé náð á vinsælum ferðamannastöðum?“ og  ,,Ef fjölgun ferðamanna er talið 

vera orðið vandamál, sjá landeigendur fyrir sér lausn til að minnka neikvæð áhrif?“ 

Rannsókn leiddi í ljós að landeigendur á Ytri-Sólheimum hafa tekið það upp hjá sjálfum sér 

að gera það sem þarf að gera til að halda möguleikanum opnum fyrir ferðamenn að sjá 

flugvélaflakið á Sólheimasandi og að þeir ferðamenn sem vanmeta veðuraðstæður verða ekki 

úti þegar veður breytist snögglega til hins verra. Það að taka fyrir að akandi umferð kæmist 

alla leið að flugvélaflakinu hafi haft góð áhrif á umhverfið á Sólheimasandi og það sem 

landeigendur sjá sem neikvætt er að stjórnvöld og sveitarfélag virðast vinna á móti þeim í 

því uppbyggingarstarfi sem að á sér stað. 

Landeigandi á Ási, þar sem Hrunalaug stendur, telur að svæðið umhverfis Hrunalaug 

þurfi aðgæslu enda farið að láta verulega á sjá vegna aukins fjölda fólks. Umgengni 

ferðamanna um svæðið hafi ekki verið til eftirbreytni en kofi sem staðsettur er á svæðinu 

hafi verið skemmdur og hleðslur færðar til. Einnig hafi þurft að fara reglulega um svæðið til 

að týna upp rusl, sem sé ónæði og auka vinna fyrir fjölskylduna. Þó telur hann að heft 

aðgengi sé ekki lausn, né að jafna ætti Hrunalaug við jörðu. 

Vinna við að bæta aðstæður við Brúarfoss eru í gangi, þótt ekki sé búið að hugsa fyrir 

öllu. Gerð bílaplans við Laugarvatnsveg hefur náð að færa mikið af bílaumferð úr 

bústaðabyggð í Brekkuskógi og með tilkomu hliðs þar mun sú umferð stöðvast alveg. Þannig 

næst að beina gangandi umferð um veg sem gerður er fyrir meiri umferð en slóðinn sem var 

farinn frá bústaðabyggðinni. En ekki er nóg að auðvelda umferð gangandi að fossinum því 

þar þarf einnig að gera upp aðstöðu sem getur tekið á móti fjöldanum svo hann fari sér ekki 
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að voða. Fjármögnun á þeirri uppbyggingu ætti ekki að velta yfir á landeigendur að öllu leiti 

þar sem þeir hafa ekki möguleika á að stöðva för fólks þangað upp eftir samkvæmt lögum. 

Landeigendur hafa ekki val um hvort ferðamenn fari upp að fossinum. 

Út frá ofangreindu er sjáanlegt að staðir eru sjálfir að vinna í lausnum til að minnka 

neikvæð áhrif ferðamanna um svæðin. Aðgangsstýring virðist vera það sem horft er til, til 

að minnka ágang á náttúru og ónæði fyrir heimamenn. Í framhaldi þyrfti að taka upplýsta 

ákvörðum um hvort gjaldtökur á öðru hverju götuhorni sé það sem koma skal svo 

landeigendur geti fjármagnað viðhald eða hvort hægt sé að finna lausn í sameiningu fyrir 

landið sem eina heild í uppbyggingu svo hægt sé að ná markmiði um sjálfbæra ferðaþjónustu. 
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Fylgiskjal A 

Eftirfarandi fylgiskjal sýnir myndrænt þá vegakafla, merkt með bláu, sem tölur 

Vegagerðarinnar um bílaumferð eiga við úr kafla 3.4. 

 

  

 

Mynd 21 Laugarvatnsvegur, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (2) 

Mynd 22 Hringvegurinn, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (3) 
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Mynd 23 Hrunavegur, loftmynd tekin af Google Maps (2018) (4) 
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Fylgiskjal B 

Spurningalisti sem var notaður til hliðsjónar í viðtölum. 

 

Segðu mér aðeins frá svæðinu sem ferðamenn eru svona spenntir að sjá. 

• Hefur landið verið í eigu fjölskyldunnar lengi? 

• Hver var tilgangurinn með að gera þessa laug? (Á við um Hrunalaug) 

• Eru margir sem eiga land sem liggur að fossinum/flugvélaflakinu? Hverjir? (Á við 

um Brúarfoss og Sólheimasand) 

 

Hver er þín reynsla af ferðaþjónustu á landareigninni? 

• Tekur þú eftir því hvort þetta eru Íslendingar eða erlendir ferðamenn sem eru að 

koma? 

• Tekur þú eftir því hvernig ferðamenn eru að mæta á svæðið? 

o Einkabílar/bílaleigubílar, gangandi, hjólandi, rútur osfrv. 

• Hvaða áhrif er þessi umgangur að hafa? (Á landeigendur, umhverfið, dýralíf osfrv.) 

• Þurfa ferðamenn að fara yfir land eða svæði sem eru í eigu annara landeiganda? 

o Ef svo er, hefur það haft áhrif á þá landeigendur? 

• Er einhver sérstakur tímapunktur sem þessi aukning ferðamanna fór að verða 

eftirtektaverð/fyrirferðamikil? 

 

Hvernig finnst þér aðkoma stjórnvalda eða sveitarfélags vera við þessar aðstæður? 

 

Telur þú að það sé til lausn til að minnka þau neikvæðu áhrif sem eiga sér stað? 

• Almannaréttur er sterkur í lögum um náttúruvernd. Ætti að heimila landeigendum að 

hefta frekari för almennings um landareign? 
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