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Abstract 

Tourism is essentially a combination of nature experiences and its conservation. It is not 

enough to have the beauty of nature, it must also be accessible and a knowledge must be 

amongst the guides that show it to others. All Global UNESCO geoparks share the fact that 

they are geographical areas where sustainable development, conservation and education is 

integrated. The residents of Reykjanes Geopark were the subjects of the research. In the 

paper, research was conducted on what social gain Reykjanes UNESCO receive from the 

Geopark and what the community’s views are on tourism. To reach the conclusion, 

researchers asked subjects of convenience to answer a questionnaire that was submitted on 

a site for the residents of Reykjanes. In addition, researchers conducted an interview with 

the project manager of Reykjanes Geopark and the project manager of tourism in 

Reykjanesbær. The main conclusions were that the subjects that answered the 

questionnaire had a positive outlook on tourist and the tourism in Reykjanes, but believed 

that there is a need for park rangers in the area. The social benefits of residents in 

Reykjanes Geopark is in the form of education, environmental protection, sustainable use 

of resources and leisure activities in the area. 
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Útdráttur 

Náttúruferðamennska byggist á því að upplifa hið náttúrulega umhverfi og er 

aðalaðdráttarafl ferðamanna að tengjast náttúrunni. Ferðaþjónusta felst í meginatriðum í 

samblöndu upplifunar náttúru og varðvörslu hennar (Newsome, 2002). Ekki er nóg að 

náttúrufegurðin sé einstök heldur þarf að vera gott aðgengi og fagþekking þeirra sem að 

náttúruferðaþjónustu koma. 

Global UNESCO jarðvangar eiga það sameiginlegt að vera landfræðilegt svæði með 

jarðfræðilega mikilvægu landslagi þar sem sjálfbærri þróun, verndun og fræðslu er stýrt 

með heildstæðri stefnu. Íbúar Reykjaness jarðvangs voru viðfangsefni okkar í þessari 

ritgerð þar sem skoðað var hver sé samfélagslegur ávinningur þeirra á því að búa innan 

Reykjanes UNESCO jarðvangs ásamt því hvert sé viðhorf íbúa til ferðamála. Til þess að 

svara því var lögð fram spurningakönnun með hentugleikaúrtaki á veraldarvefnum fyrir 

íbúa Reykjaness og tekin stutt viðtöl við verkefnastjóra Reykjaness jarðvangs og 

verkefnastjóra ferðamála í Reykjanesbæ. Helstu niðurstöður voru þær að viðhorf 

þátttakenda í spurningakönnun íbúa Reykjaness innan UNESCO jarðvangs voru fremur 

jákvæð gagnvart ferðamönnum og uppbyggingu ferðamála á Reykjanesi en töldu mikla 

þörf á því að fá landverði. Samfélagslegur ávinningur íbúa Reykjaness UNESCO jarðvangs 

er m.a. í formi fræðslu, umhverfisvernd, sjálfbærri nýtingu auðlinda og afþreyingu á 

svæðinu. 

 

Lykilorð: íbúar, Reykjanes jarðvangur, samfélagslegur ávinningur, náttúruferðamennska, 

UNESCO 
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1 Inngangur 

Ísland hefur löngum þótt sérstakt fyrir landslag sitt og náttúru þá bæði fyrir íbúa og 

ferðamenn. Það er á ábyrgð okkar íbúa að vernda landið okkar og það er hægt t.d. með 

verndun viðkvæmra og sérstakra svæða. UNESCO Global Geopark eru alþjóðasamtök sem 

vinna að eflingu sjálfbærrar þróunar, jarðfræðilegri arfleið einstakra jarðminja jafnframt 

því að vekja áhuga almennings á jarðminjum og náttúruvernd. Hnattrænir UNESCO 

jarðvangar efla staðarvitund og stolt íbúa jarðvanga með því að kynna fyrir þeim 

 samfélagslegt og sögulegt mikilvægi minja og þannig styrkist samband þeirra við svæðið 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Af 127 jarðvöngum um allan heim eru tveir  á 

Íslandi, Katla UNESCO jarðvangur og Reykjanes UNESCO jarðvangur. 

1.1 Hvati að rannsókn 

,,Maður hnígur til síns uppruna. Það er eitthvað í taugunum sem heldur manni föstum við 

sitt pláss“ (Halldór Laxness, 1999). 

Um haustið 2017 þegar vorum að velta fyrir okkur hvað við vildum skrifa um, kom upp sú 

hugmynd að skrifa um Reykjanes jarðvang því báðum langaði okkur að kynna okkur betur 

hvað jarðvangur væri og hvað þýddi að búa í jarðvangi. Við nánari athugun áttuðum við 

okkur á því að það voru fleiri í sömu stöðu og við. Fólkið í kringum okkur var hvorki 

meðvitað um að við byggjum í jarðvangi né var kunnugt um hvað það þýddi að búa í 

jarðvangi.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Upp kom sú hugmynd að hafa meginmarkmið ritgerðarinnar að skoða hver ávinningur íbúa 

væri af Reykjanes jarðvangi og viðhorf íbúa til uppbyggingu ferðamála á Reykjanesi. 

Höfundar eru íbúar Reykjanes jarðvangs og hafa sem ferðamálanemar fylgst með starfsemi 

Reykjanes jarðvangs um nokkurt skeið. Reykjanes jarðvangur var stofnaður árið 2012 og 

samþykktur í alþjóðasamtökin UNESCO Global Geopark í nóvember árið 2015. 
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Rannsóknarspurningarnar eru: 

• Hver er samfélagslegur ávinningur íbúa af Reykjanes jarðvangi? 

• Hvert er viðhorf íbúa til ferðamála á Reykjanesi? 

Til þess að skoða viðhorf íbúa til ferðamála var stuðst við megindlega aðferðafræði. 

Viðhorfskönnun með sextán spurningum var send út á veraldarvefnum. 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla.  

Fyrst er inngangur þar sem farið er yfir hver hugmyndin var að þessu verkefni. Þar sem 

höfundar eru báðir íbúar Reykjaness jarðvangs og bera sterkar taugar til svæðisins, lá beint 

við að Reykjanes jarðvangur yrði viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Annar kafli fjallar um stöðu þekkingar þar sem farið er yfir helstu hugtök fræðilegra 

kenninga sem tekin eru fyrir í ritgerðinni. Þau hugtök eru náttúruferðamennska, vistvæn 

ferðamennska, jarðminjaferðamennska, sjálfbærni og sjálfbær þróun, þolmörk og þolmörk 

íbúa. 

Þriðji kafli segir frá staðháttum Reykjaness jarðvangs þar sem stiklað er á stóru í jarðsögu 

og náttúru Reykjaness jarðvangs. Farið er yfir hvað jarðvangur er og hvað felst í því að vera 

aðili að UNESCO Global Geopark. 

Fjórði kafli segir frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við að skoða viðhorf íbúa 

Reykjaness jarðvangs. Lögð var fram viðhorfskönnun í Survey Monkey en það er tölvuforrit 

hannað til þess að setja fram spurningakönnun á veraldarvefnum með hentugleikaúrtaki. 

Fimmti kafli skýrir frá niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar með tölfræðilegum myndum 

sem settar eru upp í súlurit og skífurit.  

Í sjötta kafla eru niðurstöður tengdar kaflanum um stöðu þekkingar og þar lagt mat á 

mikilvægi þeirra, þær túlkaðar og tillögur til úrbóta settar fram. Í lokaorðum er dreginn 

saman lærdómur af niðurstöðum.  
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2 Staða þekkingar 

Hér verða skilgreind og rædd helstu hugtök sem snúa að þáttum ferðamála, s.s. 

náttúruferðamennska, vistvæn ferðamennska og  jarðminjaferðamennska. Ennfremur er 

fjallað um sjálfbæra þróun og þolmörk. 

2.1 Náttúruferðamennska 

Náttúruferðamennska er hugtak sem nær á breiðan hátt yfir ferðamennsku þar sem 

megintilgangur er að njóta og upplifa umhverfi og landslag á náttúrulegu svæði (Goodwin, 

1996). Hún felst í meginatriðum í samblöndu náttúru og upplifunar ásamt verndun á henni 

(Newsome, 2002). Hugtakið náttúruferðamennska er mjög víðfeðmt og er heiti yfir margar 

tegundir ferðamennsku þar sem náttúran er í bakgrunni eða kemur við sögu. Í flokki 

náttúruferðamennsku er ævintýraferðamennska, ferðamennska í náttúrulegu umhverfi, 

ferðamennska byggð á almennri náttúruskoðun, dýralífsskoðun og vistvæn ferðamennska 

(Newsome, Moore og Dowling, 2002).  

Einstök náttúrufegurð er ekki nóg heldur þarf gott aðgengi að koma til ásamt fagþekkingu 

og menntun þeirra sem að náttúruferðaþjónustu koma. Mikilvægt er að samstarf sé á milli 

svæða og staða og heildarmarkmið þeirra sé að vinna saman að bættum mann- og 

félagsauði áningarstaða. Það sé til hagsbóta fyrir allt landið og nauðsynlegt til þess að 

náttúruferðaþjónusta geti þróast (Edvard Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013) Sá hluti ferðaþjónustu sem vex hraðast og er stór hluti alþjóðaferðamennskunnar er 

náttúruferðamennska (Pickering og Weaver, 2003). Yfirleitt eru þeir ferðamenn sem 

aðhyllast náttúruferðamennsku með meiri menntun, tekjuhærri og eyða meira fé á 

áfangastöðum heldur en hinn almenni ferðamaður samkvæmt rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum. Þeir hafa meiri frítíma, skipuleggja ferðir sínar vel, vita að hverju þeir eru 

að leita og búa yfir góðri umhverfisvitund (Newsome, o.fl., 2002, bls. 9-10). Hvati 

ferðafólks að náttúruferðamennsku er til dæmis að komast úr manngerðu umhverfi 

stórborga og yfir í náttúrulegt landslag þar sem upplifun og reynsla er önnur en heima 

(Edvard Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 
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2.1.1 Vistvæn ferðamennska 

Í rannsókn sinni á Latin America notar fræðimaðurinn Boo (1990) titilinn Vistvæn 

ferðamennska (e. eco tourism) sem er samheiti yfir náttúruferðamennsku og lýsir henni á 

eftirfarandi veg ,,að ferðast til tiltölulega ósnortinna náttúrulega svæða með því markmiði 

að læra á, njóta og dást að landslaginu ásamt þeim menningarlegu einkennum sem fyrir 

eru”. Í fræðigrein tímarits alþjóðasamtakanna The Ecotourism Society (1991) er vistvæn 

ferðamennska skilgreind sem ábyrg ferðalög til náttúrusvæða þar sem hugað er að 

umhverfinu og velferð íbúa. Skilgreining Ecotourism Association of Australia (1992) er að 

vistvæn ferðamennska sé vistfræðilega sjálfbær og stuðli að umhverfis- og 

menningarlegum skilningi, virðingu og varðveislu. Vistvæn ferðamennska er skilgreind 

með fimm meginreglum: þ.e. að hún sé byggð á náttúru, feli í sér fræðslu á umhverfinu, sé 

vistfræðilega sjálfbær, að hún veki ánægju ferðamanna og sé nytsamleg svæðinu 

(Newsome og Dowling, 2010, bls. 4).  

 

2.1.2 Jarðminjaferðamennska 

Jarðminjaferðamennska (e. geotourism) er sú tegund náttúruferðamennsku sem beinist 

sérstaklega að landslagi og jarðfræði. Samkvæmt Newsome og Dowling (2010) er þessi 

tegund ferðamennsku hvati ferðalanga til ferða á jarðminjastaði, verndunar á jarðminjum 

og jarðfræðilegs fjölbreytileika ásamt því að auka þekkingu á jarðfræði.   

Stakur landslagsþáttur, steingervingar, landslag, klappir og hvers konar landslagsfyrirbæri 

geta  verið jarðminjastaðir (Newsome og Dowling, 2006). Newsome og Dowling (2010) 

skilgreina jarðminjaferðamennsku sem undirflokk náttúruferðamennsku. Árið 1997 kom 

Tourtellot með þá skilgreiningu á hugtakinu jarðminjaferðamennska að hún auki og 

viðhaldi landfræðilegu eðli staðar, umhverfi, arfleifð, menningu og vellíðan íbúa (Farsani, 

Coelho, Costa, og Carvalho, 2012). Hugtakið kom fyrst fram opinberlega árið 2002 af 

Travel Industry Association of America og National Geographic Traveller Magazine 

(Farsani o.fl, 2012). 
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Dowling (2011) skiptir jarðminjaferðamennsku í fimm flokka. Að hún sé: 

1. byggð á jarðfræðilegum grunni 

2. sjálfbær 

3. góð fyrir svæðið og hagkvæm fyrir heimamenn 

4. fræðandi  

5. áhugaverð og veki ánægju ferðamanna 

Þær jarðminjar sem eru vinsælar hjá ferðamönnum eru t.d. hellaskoðun, hverir, 

hraunmyndanir, jöklar, eldfjöll og steingervingar (Newsome og Dowling, 2006).  

Tafla 1 sýnir flokkun Newsome og Dowling (2010) á formi, ferðamennsku og ferli. Þar 

kemur greinilega fram að það sem Ísland hefur upp á að bjóða fellur vel að skilgreiningu 

þeirra. 

Tafla 1: Umfang og eðli jarðminjaferðamennsku (Newsome og Dowling, 2010). 

  Form Ferðamennska Ferli 

Hvað er átt við Landhættir 
Landslag 
Setlög 
Steinar 
Steingervingar 

Aðdráttarafl 
Athafnir 
Ferðir 
Gisting 
Skipulag og stjórnun 
Túlkun 

Bergmyndun 
Jarðskorpuhreyfingar  
Rof 
Setmyndun 
Veðrun 

 

Hvernig (dæmi): Eldfjallalandslag   
Karst landslag 
Klettar 
Landslag stranda  
Landmótun jökla 
Myndanir úr lausum jarðefnum 
Setlagamyndanir  

Steinefni 
Vatnsmótað landslag  

Vindsorfið landslag  

Aðdráttarafl: 
Stórt – Miklagljúfur  

Meðalstórt – Wave rock 
Smátt – steingervingar  

Gistirými: 
Skálar eða dvalarstaðir 
Ferðir: 
Útsýnisflugferðir 
Skipulögð ökuleiðsögn 
Ferðir án leiðsagnar  

Starfsemi: 
Gestastofur  

Sýndarveruleikaferðir  

Stígar og leiðir skilgreindar 
Bækur og bæklingar 
Áætlanagerð og stjórnun: 
Varðveisla jarðfræðilegra staða 
Aðlögun og hönnun staða 
Stýring gesta 

Árdalir 
Árósar 
Eldvirkni 
Fjallgarðar 
Fossar 
Hraunmyndanir 
Hveljöklar 
Leirflatir 
Skriður 
Sýnileg áhrif  

veðrunar 
Skriðjöklar 
Standberg 

 

 

 

 



18 

 

Þar sem Ísland er hluti af Atlantshafshryggnum  eru tækifærin mikil þegar að kemur að 

jarðminjaferðamennsku. Nokkurra sentimetra gliðnun á sér stað á hverju ári og því eru 

eldgos og jarðskjálftar algengir. Undir landinu er heitur reitur sem hefur áhrif á eldvirknina 

og á jarðhitasvæðunum er mikið af heitum laugum og sumar nýttar til baðferða (Þorleifur 

Einarsson, 1991). 

Samkvæmt National Geographic má bæta hugtakinu staðartilfinning  (e. sense of place) við 

meginþætti sjálfbærni í jarðminjaferðamennsku og er þar áhersla lögð á sérstöðu staðarins 

og ávinning gesta og íbúa. Jarðminjaferðamennska tengir saman alla jarð- og landfræðilega 

þætti svo hægt sé að skapa sérstaka upplifun sem höfði til fjölbreytilegs áhuga ferðamanna. 

Hún upplýsi ferðamenn og íbúa og að íbúar átti sig á arfleið sinni, verði stoltir af henni þar 

sem hún er ekki sjálfsögð og að hagsmunaaðilar samfélagsins bjóði upp á ósvikna (e. 

authentic) sérstaka upplifun fyrir ferðamenn. Íbúar geti þá hagnast af þjónustu, vinnuafli og 

vörum á svæðinu sjálfu og þeir viti að þeir beri ábyrgð á stefnumörkum staðarins. Það 

styður við trúverðugleika svæðisins þar sem jarðminjaferðamenn með þekkingu á svæðinu 

vilja þjónustu þar sem megináhersla er lögð á uppruna og eðli svæðisins. Hagsmunaaðilar 

njóta góðs af því þegar hagkerfið styrkist og meta og vernda betur verðmæti svæðisins. Að 

lokum streyma að áhugasamir ferðamenn með nýja þekkingu og hvetja ferðasögur þeirra 

vini og vandamenn til þess að upplifa það sama og þannig eflist ferðamennskan á svæðinu 

(Farsani o.fl., 2012). Þá þarf að huga að því að þessar auðlindir verði áfram til staðar fyrir 

næstu kynslóðir. 

 

2.2 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

Auðlindir okkar eru ekki ótakmarkaðar og auðvelt er að ganga of nærri þeim. Við verðum 

að hugsa um komandi kynslóðir og skilja eftir fyrir þær náttúruauðlindir sem við höfum 

aðgang að. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1987 og oftast er kennd við Gro Harlem 

Bruntland kemur fram sú skilgreining að ,, sjálfbærni er að mæta þörfum samtímans án 

þess þó að það skerði möguleika komandi kynslóða til þess að mæta sínum þörfum“ 

(World Commission on Environment and Development, 1987). Þættir sjálfbærni eru 

efnahagslegir, samfélagslegir og umhverfislegir og mikilvægt er að það ríki jafnvægi á 

milli þeirra. Saman tryggja þessar þrjár stoðir sjálfbærni til langs tíma. Sjálfbær þróun er í 

raun grundvallarþekking á því hvernig koma megi á jafnvægi milli náttúruverndar og 
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notkun mannsins á náttúruauðlindum. Sjálfbærni er vítt hugtak og með margskonar 

áherslur, talað er um bæði sterka og veika sjálfbærni. Ef engin neikvæð áhrif eru af 

framkvæmd eða athöfn þá er talað um sterka sjálfbærni en ef framkvæmdin hefur neikvæð 

áhrif á eina eða fleiri af stoðunum þremur þá er talað um veika sjálfbærni. Verulegur 

ávinningur þarf að vera fyrir hinar tvær stoðirnar til þess að sú aðgerð sé leyfð. Í raun þýðir 

þetta t.d. að umhverfisgæði megi rýrna ef hagnaðurinn af framkvæmdinni er notaður til að 

styrkja samfélagsinnviði eða efnahag (Lu Huang, 2018; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

e.d.). Til þess að koma á sterkari sjálfbærni þarf að gera róttækar breytingar á öllum stoðum 

sjálfbærni (Aall, 2014). Hopwood (2005)  telur að sjálfbær þróun sé umbreyting 

samfélagsins. Samstaðan þarf að vera sterk ef koma á móts við þarfir allra, hvort sem það 

eru heimamenn, ferðamenn eða náttúran (George, Mair og Reid, 2009).  

 

2.3 Sjálfbær ferðaþjónusta 

Sjálfbær ferðaþjónusta felur í sér að mæta þörfum gesta og gestgjafa en á sama tíma er 

hugað að framtíðartækifærum í greininni. Sjálfbærni hugar að verndun og auknum 

markaðstækifærum fyrir framtíðina (UNEP og UNTWO, 2005). Í reglugerð um 

Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608 (2008) er kveðið á um að efnahagslegum, félagslegum og 

fagurfræðilegum þörfum sé uppfyllt í stjórnun auðlinda en hlúa beri að menningu og 

nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum. Sjálfbærni vinnur einnig að því að styrkja hag 

heimamanna í mikilvægum ákvarðanatökum í ferðaþjónustu og að skapa grundvöll fyrir 

velmegun og frið (George, Mair og Reid, 2009). Megináhersla sjálfbærra 

ferðaþjónustufyrirtækja er að tryggja jákvæða þróun í starfi sem hafi skammtíma- og 

langtímaáhrif á samfélagið, önnur ferðaþjónustufyrirtæki og ferðamenn sem þangað sækja 

(Háskólinn í Reykjavík, e.d.). Ekki er nóg að huga að náttúruauðlindum eða jarðröskunum, 

einnig þarf að varast að ferðamönnum fjölgi ekki það mikið að komi að þolmörkum íbúa.  
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2.4 Þolmörk 

Þegar ferðamönnum fjölgar á svæði þarf að huga að þolmörkum, þ.e. hve mikinn fjölda 

áfangastaðurinn getur borið án þess að fjöldinn hafi neikvæð áhrif á svæðið (Newsome, 

Moore og Dowling, 2013). Mikilvægt að ekki verði óafturkræfar raskanir á náttúrunni 

og/eða mikil skerðing á upplifun ferðamanna (Mathieson og Wall, 1982, bls 21). 

Samkvæmt Holden (2011) eru fjögur svið þolmarka: 

1. Samfélagsleg þolmörk (þolmörk íbúa við fjölgun ferðamanna). 

2. Umhverfisleg þolmörk (þolmörk umhverfis, landslags og náttúru). 

3. Sálfræðileg þolmörk (ánægja ferðamanna með svæðið). 

4. Efnahagsleg þolmörk (hversu háðir heimamenn eru af tekjum ferðaþjónustunnar). 

Hver er það sem ákvarðar hvenær komið er að þolmörkum á áfangastöðum? Þegar verið er 

að ákvarða þolmörk áfangastaða og þolmarkahugtakið er notað sem stjórntæki hefur það 

verið gagnrýnt fyrir það hversu huglæg þolmörkin eru (McCool og Lime, 2001). Óljóst er 

hver á að taka ákvörðun um það hvað séu t.d. óásættanlegar breytingar. Eru það 

heimamenn, ferðamenn, vísindamenn, stjórnendur svæðisins, stjórnmálamenn eða aðrir 

hagsmunaaðilar? Erfitt er að samræma viðhorf allra þessara aðila og ólíklegt að þeir geti 

komist að samkomulagi um það (Anna Þóra Sæþórsdóttir, 2014). 

Með uppbyggingu á innviðum áfangastaða er hægt að draga úr þeim áhrifum sem 

ferðaþjónustan getur haft á umhverfið. Við það gæti ásýnd landslagsins breyst og 

náttúrulegt útlit svæðisins minnkað. Með því væri hætta á því að staðurinn laðaði ekki 

lengur til sín þá ferðamenn sem fram að því hafa heimsótt svæðið. Í staðinn myndi sækja 

þangað nýr markhópur og svæðið þjónað öðrum gestum með öðrum áherslum (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2015). Þetta gerir það að verkum að erfitt er að ákveða þolmörk 

ferðaþjónustunnar á svæðinu.   

Ákveðin stefna þarf að liggja fyrir hvers konar þjónustu og upplifun áfangastaðnum er 

ætlað að veita. Þannig er hægt að ákvarða hvernig ferðaþjónustu og ferðamenn viðkomandi 

svæði leitast eftir. Skýr og greinileg markmið svæðisins þurfa að vera til staðar um þann 

markhóp sem horft er til, hvernig upplifun staðurinn á að bjóða upp á og hvað skuli vera 

varðveitt (Cole, 2004; McCool, Clark og Stankey, 2007). Til er líkan sem lýsir því sem á 

sér stað í þróun áfangastaðar og er því ferli lýst frá upphafi til enda.   
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Lífsferill áfangastaða (sjá mynd 1) sem Richard Butler (1980) setti fram byggir á 

skilgreiningu Christaller (1964) um að áfangastaður öðlist vinsældir fyrir fegurð sína og 

laði að sér fólk. Christaller sagði frá því hvernig vinsældir áfangastaðar verði að ferðavöru 

og fyllist síðan af ferðalöngum sem vilja feta í fótspor þeirra sem fyrstir komu á 

áfangastaðinn. Þannig lýsir Butler fimm stigum í þróun áfangastaðar. Á fyrsta stigi er 

áfangastaðurinn uppgötvaður  af ákveðnum hóp ferðamanna sem leitast eftir ævintýrum og 

sérstæðri upplifun. Á öðru stigi sjá íbúar tækifæri í að selja þjónustu og þróa þannig 

ferðaþjónustu. Þriðja stigi styrkist ferðaþjónustan og eftirspurn eftir henni eykst. Mikil 

fjölgun verður á ferðamönnum á áfangastaðnum. Á fjórða stigi verður stöðnun og ákveðnu 

jafnvægi er náð. Á fimmta stigi verður annað hvort hnignun eða enduruppgötvun staðarins 

en til þess að koma í veg fyrir hnignun þarf að bregðast fljótt við og hefja aðgerðir. Huga 

þarf að íbúum svæðisins því þegar komið er að félagslegum þolmörkum skilar það sér í 

óánægju og gremju íbúa í garð ferðamanna (Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný 

Bjarnadóttir, 2014; Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).  

Þegar rýnt er í hvar áfangastaður er staðsettur á lífsferli sínum er mikilvægt að greina þá 

þætti sem áhrif hafa á þróun staðarins. Samkvæmt Butler (1980) er megináhersla lögð á 

eftirspurnina, á hvaða aldri og hvernig gestir það eru sem heimsækja áfangastaðinn. Þá þarf 

að huga að framboðshliðinni, samkeppni og hlutverki dreifingaraðila. Ef enduruppgötvun 

áfangastaðarins er fyrir höndum þá þurfa hagsmunaaðilar að skoða breytingar á 

áfangastaðnum, umhverfi hans og tengslum við umheiminn. 

 

 
Mynd 1:Lífsferill áfangastaða (e. Tourist Area Life Cycle) (Butler, 1980). 
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2.4.1 Þolmörk íbúa 

Reynt hefur verið að stýra ferðaþjónustu í ákveðna átt með það markmið að draga úr 

neikvæðum félags- og umhverfislegum þáttum. Samkvæmt fræðimönnum dafnar 

ferðaþjónusta ekki í samfélaginu nema hún fái stuðning frá íbúum þess (Allen o.fl, 1998; 

Andreck og Vogt, 2000; Lawson o.fl, 1998; Yoon o.fl. 2001). 

Þegar kemur að markaðssetningu áfangastaða skiptir miklu að íbúar séu jákvæðir gagnvart 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar og ferðamönnum sem sækja staðinn (Snaith og Haley, 

1999; George, Mair og Reid, 2009).  Jákvætt viðhorf þeirra til áframhaldandi ferðaþjónustu 

vekur jákvætt umtal (e. word of mouth) (Snaith Haley, 1999). Allar breytingar vegna 

þróunar ferðaþjónustu sem gerðar eru í samfélaginu hafa áhrif á íbúa þess og jafnvel þó það 

sé gert með vilja heimamanna þá getur það orðið neikvætt ef ekki er hugað að stefnumótun 

og áætlanagerð fyrir breytingarnar (George, Mair og Reid, 2009). 

Rannsaka þarf reglulega þolmörk heimamanna gagnvart ferðamönnum til þess að sjá hvort 

þau séu jákvæðari eða neikvæðari á milli ára. Ef niðurstöður rannsókna á þolmörkum 

heimamanna eru neikvæðar gefur það til kynna að félagsleg þolmörk nálgist (Diedrich og 

Garcia-Buades, 2009). Fræðimenn hafa þróað mælitæki sem geta metið viðhorf íbúa til 

ferðaþjónustu (Choi og Sirakay, 2005). Sérstaða áfangastaða er þó misjöfn og ekkert 

ákveðið mælitæki sem nær yfir alla staði og þarf hver áfangastaður að finna hver 

væntanlegur áhrifaþáttur er fyrir sitt samfélag (Nunkoo, Gursoy og Juwahee, 2010). 

Sjaldnast, því miður, eru þolmörk greind fyrr en þeim hefur verið náð og ekki hægt að sjá 

þau fyrir (Diedrich og García-Buades, 2009). Oftar heyrist talað um jákvæð efnahagsleg 

áhrif og önnur áhrif sem neikvæð, en allar tegundir áhrifa geta verið bæði jákvæðar og 

neikvæðar. Liu og Var (1986) bentu á að aukinn framfærslukostnaður, hærri þjónustugjöld 

og vöruverð voru ástæða þess að heimamenn fundu fyrir neikvæðum áhrifum ferðaþjónustu 

(Andereck o.fl., 2005). Efnahagslegur óstöðugleiki, verðbólga og árstíðabundin atvinna 

geta líka verið meðal neikvæðra efnahagslegra áhrifa. Því er mikilvægt að rannsóknir nái til 

allra  sviða (Long, 2012). Á þremur síðustu áratugum hafa fræðimenn rannsakað hvað 

hefur áhrif á afstöðu íbúa til ferðaþjónustu og hafa verið skoðaðar ýmsar breytur með tilliti 

til óbeinna áhrifa á afstöðu íbúa til ferðamanna (Vargas-Sánchez o.fl.,2011). Útkomur úr 

niðurstöðum eru mismunandi hvað varðar bæði efnahags- og félagslega eiginleika og 

lýðfræðilegar breytur (Pfister og Morais,2006). Niðurstöður flestra rannsókna á þolmörkum 
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íbúa sýna að almennt hafa íbúar jákvætt viðhorf til ferðaþjónustu. Þó nefna íbúar bæði 

neikvæð og jákvæð áhrif sem ferðaþjónustan hefur á samfélag þeirra (Andereck o.fl., 2005; 

Andereck og Vogt, 2000).  

Tegund áfangastaðar skiptir máli þegar að skoðuð eru þolmörk íbúa og eru þolmörk 

viðkvæm fyrir ytri áhrifum. Þeir þættir sem hafa áhrif á þolmörk og geta hækkað eða 

lækkað þau eru meðal annars hversu hraður uppgangur er á áfangastaðnum og hvaða 

tegund ferðamanna sækir á staðinn (Simón  o.fl., 2004). 

Áreitisskali George Doxey (1975) hefur verið notaður til að meta afstöðu íbúa gagnvart 

uppbyggingu ferðaþjónustu og gestum svæðisins í rannsóknum á þolmörkum. Skalanum er 

skipt í fjögur stig: ánægju, áhugaleysi, gremju og óvild. Þegar áfangastaður er nýlega 

uppgötvaður og ferðamenn fáir, eru flestir íbúar ánægðir með aukna athygli og betri 

efnahag vegna þess. En þegar ferðamönnum fjölgar mjög hratt þá fara íbúar að hafa minni 

áhuga á því að hafa ferðamenn á svæðinu, nema þeir aðilar sem sérhæfa sig í að þjónusta 

ferðamennina. Þegar fjöldinn er orðinn það mikill að íbúar geti ekki lengur sótt þjónustu í 

heimabyggð vegna fjölda ferðamanna á vissum tíma, jafnvel allan ársins hring má greina 

gremju íbúa í garð ferðamanna. Þegar ferðamennska og uppbygging ferðaþjónustu hefur ýtt 

íbúum og atvinnustarfsemi þeirra í burtu t.d. þegar stór ferðaþjónustufyrirtæki taka yfir alla 

ferðaþjónustu staðarins, fer að bera á óvild íbúa gagnvart ferðamönnum. Mikilvægt er að 

kanna viðhorf íbúa til gestakomu á svæðið, sérstaklega þar sem fjölgun ferðamanna er 

mjög ör. Upplifun ferðamanna er stór partur af ferðaþjónustunni og upplifun þeirra á íbúum 

svæðisins, því er ekki aðlaðandi fyrir ferðamenn að finna fyrir gremju eða óvild íbúa í sinn 

garð (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).  

 
Mynd 2: Áreitisskali George Doxey (1975). 
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur (30. nóvember 2017) kemur fram að 

mörkuð verði langtímastefna um ferðaþjónustu með sjálfbærni að leiðarljósi og verði hún 

gerð í samvinnu við hagsmunaaðila. Mikilvæg sé dreifing ferðamanna um land allt en þó 

með hliðsjón af byggðasjónarmiðum og náttúruvernd. Stutt verði við markaðsstofur 

landshlutanna og lögð áhersla á greiningu þolmarka með tilliti til stoðanna þriggja: 

samfélagsins, náttúrunnar og efnahagslífsins. Að beita friðlýsingum á viðkvæmum stöðum 

og aðgangsstýringu á opinberum áfangastöðum í eigu ríkisins. Stutt verður við landvörslu 

og uppbyggingu innviða án þess að það komi niður á  aðdráttarafli svæða. Náttúruvernd 

stuðli að því að enn sé til ófarin náttúra (Stjórnarráð Íslands, 2017). 
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3 Reykjanes jarðvangur 

Í UNESCO jarðvöngum um allan heim eru einstakar jarðminjar, allt frá mótun lands og 

upphafi jarðfræðinnar, þróunarsögu jarðminja og fjölbreyttrar náttúru. Jarðvangur er 

samfellt svæði þar sem eru einstakar jarðminjar á heimsvísu og markmiðið er að kynna þær 

en á sama tíma hugað að sjálfbærri nýtingu þeirra. Innan jarðvanga eru fjölbreytileg og 

áhugaverð svæði: sjaldgæfar jarðminjar, vísindarannsóknir, fornleifar, sagnahefðir, 

menning, saga og einstakt lífríki (Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017; UNESCO, 

e.d.).  

3.1 Hvað er jarðvangur 

Global UNESCO jarðvangur (e. geopark) er landfræðilegt svæði með jarðfræðilega 

mikilvægu landslagi, minjum og er sérstakt á heimsvísu. Sjálfbærri þróun, verndun og 

fræðslu er stýrt með heildstæðri stefnu. Eitt af hlutverkum jarðvanga er að vekja skilning 

og athygli á mikilvægum úrlausnarefnum sem samfélagið glímir við og nýting á náttúru- og 

menningarminjum svæðisins. Það er t.d. að minnka losun gróðurhúsaloftegunda, að huga 

að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og að finna lausnir til þess að draga úr áhrifum 

náttúruhamfara (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). 

Í fjögur ár heldur Global UNESCO jarðvangur stöðu sinni en eftir þann tíma er starfsemin 

skoðuð og endurmetin. Þá er athugað hvort jarðvangurinn uppfylli viðmið UNESCO og fái 

að halda áfram að starfa sem UNESCO jarðvangur. Ef gæði og staða jarðvangsins stenst 

kröfur UNESCO fær hann að starfa áfram næstu fjögur árin, þ.e. hann fær grænt spjald. Ef 

hann uppfyllir ekki viðmið UNESCO eru nauðsynlegar aðgerðir kynntar fyrir stjórnendum 

 jarðvangsins og tvö ár gefin til þess að uppfylla þær kröfur, þ.e. hann fær gult spjald. Ef 

ekki næst að uppfylla kröfur UNESCO innan tveggja ára frá útgáfu gula spjaldsins fær 

jarðvangurinn ekki að starfa lengur undir merkjum UNESCO og fær því rautt spjald. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016).  

Telja má að upphaf UNESCO Global jarðvanga sé frá árinu 1999 þegar áætlun þeirra var 

fyrst kynnt.  Í júní árið 2001 voru jarðvangssamtökin, þ.e. European Geoparks Networks 
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(EGN) stofnuð af fjórum evrópskum jarðvöngum: spænskum, þýskum, frönskum og 

grískum. 

Efling sjálfbærrar þróunar og verndun á jarðfræðilegri arfleið á yfirráðasvæði þeirra í 

Evrópu er eitt af markmiðum European Geoparks Networks. Tilgangur samstarfsins er að 

miðla á milli sín upplýsingum og sérþekkingu (European Geoparks Networks, e.d.). 

Skipulag jarðvangs tekur mið af sjálfbærri nýtingu auðlinda og stuðlar að því að öll 

uppbygging á svæðinu raski náttúrunni sem minnst (Reykjanes UNESCO Global Geopark, 

2017).  

Jarðvangur styður við uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu sem tekur mið af 

félagslegum, efnahagslegum og umhverfislegum þáttum. Þannig er hægt að vernda 

sérstöðu jarðfræðilegra svæða en á sama tíma þróa sjálfbæran efnahag og kynna nýjar leiðir 

til tekjuöflunar, t.d. í jarðminjaferðamennsku (Farsani, o.fl, 2012). 

Jarðvangur er tákn um gæði í ferðamennsku, t.d. náttúruferðamennsku og 

jarðminjaferðamennsku og undirstaðan er sú að borin sé virðing fyrir náttúru svæðisins 

(Katla Geopark, e.d.). 

Eitt af skilyrðum þess að vera jarðvangur er að sveitarfélögin taki þátt í uppbyggingu 

jarðvangsins, sérstaklega þar sem lagaleg verndun er á þeirra vegum (Katla Geopark, e.d.). 

Jarðvangar vinna að skýrri stefnu um sjálfbæra þróun í gegnum ferðamál og að gildum fyrir 

fræðslu, menningu, vísindi og þróun félags- og efnahagslegra þátta í gegnum það  (Farsani 

o.fl., 2012). 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna samþykkti nýja áætlun í nóvember 2015, 

fyrstu minjaskrá UNESCO síðan árið 1972 þegar Heimsminjaskráin var stofnuð 

(Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017). Samþykktin innleiddi formlegt samstarf 

milli UNESCO og alþjóðlegra samtaka jarðvanga, Global Geoparks Networks sem hafði 

verið frá árinu 2004. Global Geopark Network var þá formlega UNESCO Global Geoparks 

og nokkrar breytingar urðu á regluverki samtakanna. 127 jarðvangar tilheyra UNESCO og 

eru tveir þeirra staðsettir á Íslandi, Katla jarðvangur og Reykjanes jarðvangur (Reykjanes 

UNESCO Global Geopark, 2017). 
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3.2 Staðhættir Reykjaness jarðvangs 

Merkilegasti hluti Reykjanesskagans er Reykjanesfjallgarðurinn, þ.e. út frá náttúrufari, 

landslagi og jarðfræði. Hann hvílir á framhaldi Atlantshafshryggjarins og er því á virka 

gosbeltinu sem liggur þvert yfir Ísland. Í heild er fjallgarðurinn yngri en 0,7 milljóna ára og 

er elsti hluti hans í Ölfusfjöllum. Reykjaneshryggurinn, framhald Atlantshafshryggjarins 

mikla, er að mestu neðansjávar fyrir utan Eldey og bera þau öru eldgos, sem þar hafa verið, 

vitni um að jarðfræðilega séð sé hryggurinn í hraðri uppbyggingu. Einnig má sjá það á 

þeirri staðreynd að 13 eldgos hafa orðið á sögulegum tíma og á 10-12 þúsund árum hefur 

komið upp hraun sem nemur u.þ.b. 42 km3 (Gísli Brynjólfsson, Jón Jónsson, Hörður 

Kristinsson og Arnþór Garðarsson, 1984). Talsverður hluti bergmyndana á Reykjanesi má 

rekja til fornra eldstöðva. Á því svæði sem Reykjanesfjallgarðurinn nær til eru allar helstu 

gerðir íslenskra eldstöðva: Gígahópar (strompar, svæðisgos o.fl.), gígaraðir, sprengigígir 

(t.d. Grænavatn í Krísuvík), hraunskildir (dyngjur) ásamt þeim myndunum sem telja má til 

sigkatla (t.d. Hvirfill, Spor og Kistufell). Þar má finna þrjá meginflokka basískra 

bergtegunda. Á elsta hluta gosbeltisins þ.e. austan til í Hengli má finna súrt berg, líparit 

(Gísli Brynjólfsson o.fl, 1984). 

Auðvelt er að greina eldstöðvar frá nútíma í mismunandi aldur og er hægt að sannreyna það 

að gosefni séu sambærileg því sem var þegar að eldvirkni hófst og til dagsins í dag (Gísli 

Brynjólfsson o.fl, 1984). 

Reykjanesfjallgarðurinn er talinn ná frá Valahnúkum, allan skagann og enda við fjallið 

Hengil. Mikið af sprungureinum liggja eftir Reykjanesskaganum endilöngum sem eru 

mismunandi í lögun: sigdalir, misgengi og stöku sinnum sniðgengi, jarðhitasvæði með 

gufuaugu, leir- brennisteins- og goshverir sem gjósa söltum sjó. Reykjanesfjallgarðurinn er 

ósamfelldur hryggur og eru hæstu kaflar hans að megninu til úr móbergi, þó eru 

grágrýtisflekar víða (Langahlíð, Fagradalsfjall o.fl.) á milli þeirra. Það sem einkennir 

Reykjanes er hversu lítið er af lækjum og stöðuvötnum utan Kleifarvatns sem er stærsta 

stöðuvatnið á gosbeltinu sjálfu. Yfir hrauninu liggur mosi Racomitrium en á einstaka stað 

má sjá gróðurvinjar (Gísli Brynjólfsson o.fl, 1984). 

Það sem er einstakt við Reykjanesskagann er að hvergi annars staðar í heiminum er hægt 

að sjá Atlantshafshrygginn ofansjávar. Í dag er búið að setja táknræna göngubrú, Brú á 

milli heimsálfa, á milli flekaskilanna þar sem Evrasíu og Norður- Ameríku flekarnir mætast 
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(Reykjanes UNESCO Global Geopark, e.d.c.). Reykjanesskaginn er því einstök 

jarðfræðileg náttúruperla sem með góðu aðgengi (Gísli Brynjólfsson o.fl, 1984).  

Í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2020 kemur fram að Reykjanesið sé jarðfræðilegt 

undur og sérstætt á heimsvísu. Reykjanes ber einkenni eldvirknis og margvíslegra 

jarðmyndana eins og hraun, eldstöðvar, sprungur, hellar og svartar strendur. Þar er að finna 

stórbrotna náttúru, jarðhitasvæði og náttúruminjar. Innan Reykjaness eru mörg svæði í 

landnotkunarflokkum fyrir náttúruauðlindir; náttúruverndarsvæði, hverfisverndarsvæði, 

vatnsverndarsvæði, friðlýst svæði og óbyggð svæði.  Allt gerir þetta Reykjanesið dýrmætt, 

áhugavert og sérstakt á sinn hátt (Reykjanesbær, 2017a). 

3.3 Umfang og starfsemi Reykjaness jarðvangs 

Skrifað var undir viljayfirlýsingu um stofnun Reykjanes UNESCO Global jarðvangs árið 

2011 (Eggert Sólberg Jónsson, munnleg heimild, 12. apríl 2018).  

Reykjanes jarðvangur ses. var stofnaður af Grindavíkurbæ, Reykjanesbæ, Sandgerðisbæ, 

Sveitarfélaginu Garði, Sveitarfélaginu Vogum, Ferðamálasamtökum Suðurnesja, Sambandi 

sveitarfélaga á Suðurnesjum, Bláa Lóninu hf., HS Orku hf, og Keili miðstöð vísinda, fræða 

og atvinnulífs ehf. (Reykjanes UNESCO Global Geopark, e.d.b).  

Sótt var um aðild að UNESCO Global Geopark þann 13. nóvember 2012 og samþykkt í 

nóvember 2015. Áhuginn fyrir því að stofna einhvers konar garð sem dragi fram sérstöðu 

Reykjaness og verndun á því var búin að vera í umræðunni í nokkur ár. (Eggert Sólberg 

Jónsson, munnleg heimild, 12. apríl 2018).  

Reykjanes jarðvangur nær yfir allan Reykjanesskagann að Seltúni upp meðfram 

Kleifarvatni og þaðan inná Vatnsleysuströnd (sjá mynd 3).   

.  
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Mynd 3 Yfirlitsmynd af Reykjanes jarðvangi í eigu Eggerts Sólbergs Jónssonar 

Markmið Reykjanes UNESCO Global jarðvangs er að vernda og nýta jarðminjar á svæðinu 

með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  Jarðtengd ferðamennska verði þróuð á svæðinu og 

fræðsla um mikilvægi jarðminja og útivistar eflist, ásamt því að hugað sé  að samspili 

manns og náttúru (Reykjanes UNESCO Global Geopark, e.d.b). Sveitarfélög, atvinnulíf, 

stjórnvöld, stoðkerfið og Reykjanes UNESCO Global jarðvangur  geta í sameiningu unnið 

öflugt starf til að efla og styrkja búsetuskilyrði á svæðinu ásamt því að skapa grundvöll 

nýrra atvinnutækifæra. 

Það er ekki endilega stefnan að fá fleiri ferðamenn, heldur að þeir ferðamenn sem hingað 

koma lengi dvölina. Markmið okkar snýst ekki bara um að fá ferðamenn á Reykjanesið 

heldur líka að íbúum líði vel. Við þurfum að koma því betur á framfæri til íbúa að þeir búa 

í jarðvangi. Upplýsa þá frekar um hvað felst í því að vera jarðvangur og um leið að átta sig 

mikilvægi þess í alþjóðlegu samhengi. Styrkja umhverfisvitund íbúa og nýta betur svæðið 

til verðmætasköpunar. Mikilvægt er að auka landvörslu á svæðinu og getur Reykjanes 

UNESCO jarðvangur verið ákveðið þrýstiafl í því. (Eggert Sólberg Jónsson, munnleg 

heimild, 12. apríl 2018).  

Reykjanes UNESCO jarðvangur hefur unnið til verðlauna á alþjóðavettvangi.  

Þann 25. september 2017 var Reykjanes UNESCO jarðvangur valinn einn af 100 

sjálfbærustu áfangastöðum í heimi af alþjóðlegu samtökunum Green Destinations.  
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Þar sem metnir eru fjölmargir og ólíkir þættir svo sem náttúra, umhverfismál, félagsleg 

velferð, stjórnun áfangastaðar, gestrisni og fleira (Markaðsstofa Reykjaness, 2017). 

Þann 7. mars 2018 var Reykjanes UNESCO jarðvangur tilnefndur til Jarðarverðlauna 

,,Earth Awards, the worlds is dying - What are we doing?” en þau verðlaun eru fyrir 

áfangastaði sem sýna hnattræna leiðtogahæfileika (e. global leadership) gegn 

loftslagsbreytingum og umhverfislegum niðurbrotum. Reykjanes UNESCO jarðvangur 

hlaut þriðja sætið í þeim flokki (Markaðsstofa Reykjaness, 2018; Green destination, 2018). 

 

Merki Reykjanes UNESCO Global jarðvangs 

Um allan heim geta fyrirtæki innan jarðvanga nýtt það tækifæri að nota merki þeirra til þess 

að koma sér á framfæri. Skrifað er undir samning við Reykjanes UNESCO jarðvang sem 

fyrirtækið þarf að uppfylla og með því að setja þær áherslur á starfsemi sína fá þau heimild 

til þess að skarta merki Reykjaness jarðvangs (Reykjanes UNESCO Global Geopark, 

e.d.a). Í samningnum, sem sniðinn er að aðstæðum á Reykjanesi, eru leiðbeiningar fyrir 

notkun merkis EGN (European Geoparks Network) og þeim skilmálum sem fyrirtæki þarf 

að standa við til þess að nota vörumerkið (Reykjanes UNESCO Global Geopark, e.d.a). 

Talsverður ávinningur er af því fyrir fyrirtæki að skarta merki Reykjaness UNESCO Global 

jarðvangs. Þau fyrirtæki hafa aðgang af fræðslu-og kynningarefni Reykjanes UNESCO 

Global jarðvangs ásamt því að eiga kost á því að nota samstarfsmerkið Proud Partner of 

Reykjanes UNESCO Global Geopark. Það sem stendur upp úr er að góð þátttaka fyrirtækja 

viðheldur UNESCO tengingu við svæðið til framtíðar. Samstarfsfyrirtæki Reykjanes 

UNESCO Global jarðvangs verða kynnt á sama máta og Reykjanes UNESCO Global 

jarðvangur. Með því að fara í samstarf með Reykjanes UNESCO Global jarðvangi eru 

fyrirtækin um leið að styðja við ferðaþjónustu og framleiðslu á Reykjanesi (Reykjanes 

UNESCO Global Geopark, e.d.a). Enginn kostnaður fylgir því að fara í samstarf við 

Reykjanes UNESCO Global jarðvang og að skarta merki þeirra. 
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3.3.1 Íbúar Reykjaness jarðvangs 

Samkvæmt Hagstofu (2017) voru íbúar á Reykjanesi 23.993 talsins árið 2017. Þar af búa 

flestir í Reykjanesbæ eða rúmlega helmingur íbúa, 16.350 manns. 

 

 

Mynd 4: Mannfjöldi árið 2017 eftir sveitarfélagi 

Íbúar jarðvanga eru mikilvægasta auðlind samfélagsins. Svæðið er þeirra heimili, þarna lifa 

þeir og hrærast og skiptir sköpum að þeir séu ánægðir með umhverfi sitt. Það ýtir undir 

gestrisni íbúa og jákvæða ímynd samfélagsins út á við. Íbúar sem nýta einstakar 

náttúruauðlindir á sjálfbæran og skilvirkan hátt vekja jákvæða ímynd til ferðamanna sem 

hafa hug á að heimsækja jarðvanga (George o.fl., 2009). Það má því segja að ánægja íbúa 

sé besta kynningin á jarðvangi á alþjóðavísu. Jarðvangar í UNESCO styðja við íbúa og 

veita þeim tækifæri og hvatningu til að styrkja samstarf sín á milli og í sameiningu kynna 

sérstöðu svæðisins eins og mikilvæga  jarðfræðilega ferla einstakar jarðminjar og sögu, 

ásamt sögulegum atburðum sem á einhvern hátt tengjast jarðfræði (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2017). 

Markmið UNESCO jarðvangs er að vera í góðum tengslum og samstarfi við sveitarstjórn 

og aðra hagsmunaaðila á svæðinu, t.d. ferðaþjónustu, landeigendur, svæðisbundnar 

stofnanir og félagasamtök. Það þýðir að sveitarfélög skuldbinda sig gagnvart verkefninu til 

langs tíma og sterk samvinna verður að vera á milli stjórnvalda og almennings um þá 

stefnu sem uppfylla kröfur íbúa. Samtímis er fræðsla um jarðminjar tryggð, að það sé gott 

aðgengi að henni og þær verndaðar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017). 

Íbúar eru hvattir til að nýta arfleið sína á eins sjálfbæran hátt og hægt er í gegnum fræðslu á 

mikilvægi menningu og náttúru svæðisins (Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017). 
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3.3.2 Framboð ferðaþjónustu á Reykjanesi 

Markaðsstofa Reykjaness og Reykjanes UNESCO Global jarðvangur vinna saman undir 

stjórn sveitafélagana fimm um stefnumótun og aðgerðir sem tengjast ferðaþjónustu á 

Reykjanesi. Mikil samvinna er þar á milli um uppbyggingu innviða áningarstaða og má þar 

t.d nefna útsýnispall við Brimketil og bílastæðin við Reykjanesvita (Markaðsstofa 

Reykjaness, 2016). Til stendur að byggja upp mannlausar gestastofur í Grindavík, Vogum, 

Sandgerði og Garðinum og þannig verður sýnileiki Reykjanes jarðvangs meiri. 

Á næstunni koma út Fuglaskoðunarkort og Göngu- og útivistarkort um Reykjanesið 

(Eggert Sólberg Jónsson, munnleg heimild, 12. apríl 2018). 

Atvinnuþróunarfyrirtækið Heklan vinnur í nánu samstarfi við helstu stoðkerfi á Reykjanesi 

til þess að styðja við þróun atvinnu á svæðinu. Til að forðast tvíverknað og árekstra er 

Heklan fyrsti viðkomustaður þeirra sem áætla að hefja rekstur ferðaþjónustufyrirtækis 

(Heklan, e.d.). Bæði Markaðsstofa Reykjaness og Reykjanes UNESCO global jarðvangur 

heyra undir starfsemi Heklunnar. Í Duus húsum, Reykjanesbæ er starfrækt 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna og Gestastofa Reykjanes jarðvangs. 

Reykjanes er fyrsti og síðasti viðkomustaður flugfarþega sem koma til Íslands og er því 

flugstöðin ein helsta grein ferðaþjónustu á svæðinu. Fjöldi bílaleiga er starfandi umhverfis 

flugstöðina og er mikið framboð af gistiþjónustu. Segja má að ör vöxtur sé í ferðaþjónustu 

á Reykjanesi og sést það meðal annars á fjölgun gistinátta á sama tíma og fjölgun á 

gistirýmum eykst (Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2018). Einn 

þekktasti áfangastaður á Reykjanesi er Bláa Lónið og listaði National Geographic það sem 

eitt af undrum veraldar. Bláa Lónið einn af vinsælustu áfangastöðum sem erlendir gestir 

heimsækja á Íslandi (Blue Lagoon, 2012).  

Á Reykjanesi er boðið upp á mikið úrval af afþreyingu. Þar eru starfrækt ýmis söfn á borð 

við; Byggðasafn Garðskaga, Duus safnahús, Rokksafn Íslands, Víkingaheima og fleiri. 

Víðsvegar um Reykjanes er boðið uppá skipulagðar ferðir og má þar nefna; hvalaskoðun, 

norðurljósaferðir, fjórhjólaferðir og sjóstangveiði. Um allt Reykjanesið eru gamlar 

gönguleiðir og hægt er að fá upplýsingar og kort af þeim í Upplýsingamiðstöð Reykjaness. 

Yfir sumartímann er starfræktur Landnámsdýragarður með helstu húsdýrum og er enginn 

aðgangseyrir. Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi, allt frá fuglaskoðun, hestaleigu, 
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hjólaleigu og yfir í golf, sund og slökun (Markaðsstofa Reykjaness, e.d.b). Úrval 

veitingastaða er víðsvegar um Reykjanesið. 

Settir hafa verið upp teljarar á helstu áningarstöðum á Reykjanesi til þess að áætla fjölda 

ferðamanna um svæðið. Þeir telja fjölda bíla og í kjölfarið eru áætlaður fjöldi farþega í 

hverjum bíl. Hér má sjá tölur frá árinu 2017 af eftirfarandi stöðum (Eggert Sólberg 

Jónsson, munnleg heimild, 4. apríl 2018): 

 

Tafla 2:Áætlaður fjöldi ferðamanna á nokkrum helstu áningarstöðum á Reykjanesi árið 2017 

Staðsetning Fjöldi ferðamanna 

Brimketill 56.158 

Brúin milli heimsálfa 176.627 

Garðskagi 245.951 

Gunnuhver 49.471 

Reykjanesviti 30.688 
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4 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er ,,Hver er samfélagslegur ávinningur íbúa af 

Reykjanes jarðvangi?” og markmið rannsóknarinnar að skoða viðhorf íbúa Reykjaness 

gagnvart Reykjanes UNESCO jarðvangs, fjölgun ferðamanna, ferðaþjónustu og öðru því 

sem felst í því að búa innan jarðvangs. 

Ákveðið var að styðjast við megindlega aðferðarfræði, þar sem slík aðferðafræði snýst um 

að mæla, greina eða koma tölu á viðhorf með tölfræðilegum aðferðum. Aðferðin hentar vel 

til þess að greina tengsl milli breyta, skapa yfirsýn og yfirlit. 

Ein af aðferðum sem notuð er í rannsóknum er spurningarkönnun og þykir hún nýtast vel 

til þess að meta meginlínur í viðhorfum fólks (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013). Þýði viðhorfskönnunar okkar voru allir íbúar Reykjaness en 

íbúafjöldinn var 23.993 árið 2017 samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagstofan, 2017). Af 

þeim sökum völdu höfundar að gera spurningakönnun með hentugleikaúrtaki og deildu 

henni á samfélagsmiðlum.  

Við settum fram 16 spurningar í Survey Monkey sem er tölvuforrit hannað til þess að setja 

fram spurningakönnun á veraldarvefnum. Við höfðum póstfang okkar með ef einhverjar 

spurningar myndu vakna hjá þátttakendum eða ef eitthvað væri óljóst (sjá viðauka 1). Til 

þess að ná til flestra íbúa var könnuninni deilt á alla íbúahópa Reykjaness á Fésbókinni 

þann 27. mars 2018 og stóð yfir til 18. apríl 2018.  Alls svöruðu 405 íbúar. 

Spurningalistann er hægt að finna í viðauka 2. Stuðst var við fimm punkta Likert kvarðann 

við gerð íbúakönnuninnar. Likert kvarðinn er mælikvarði sem þróaður var af Likert (1932) 

til þess að mæla viðhorf fólks með því að spyrja það um ákveðið málefni og fá þannig 

skoðanir þess eða viðhorf. 

Likert kvarðinn byggir á því að fá svörin þannig að fólk sé mjög ósammála, ósammála, 

hlutlaust, sammála, mjög sammála og fá þannig færi á að skoða tilfinningarleg (e. 

affective) og vitsmunaleg (e. cognitive) viðhorf þeirra (McLeod, 2008). Við úrvinnslu 

viðhorfskönnunar nýttum við okkur forritið Survey Monkey en það gefur svörin í 
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prósentum. Þær tölur færðum við yfir á Excel og settum upp tölfræðilegar myndir, bæði 

skífurit og súlurit. Það er gert til hægðarauka fyrir þá sem skoða niðurstöður.  

Höfundar tóku stutt viðtöl við Eggert Sólberg Jónsson, verkefnastjóra Reykjaness 

jarðvangs og Hrafnhildi Ýr Hafsteinsdóttur, verkefnastjóra ferðamála Reykjanesbæjar til að 

afla upplýsinga um Reykjanes UNESCO jarðvang og ferðamál á Reykjanesi. 

Ennfremur sóttu höfundar nokkrar ráðstefnur og fundi um ferðamál á Reykjanesi. Þann 19. 

október 2017 fóru höfundar á kynningarfund Ísland frá a-ö og áfangastaðurinn Reykjanes 

sem haldinn var af Íslandsstofu, Markaðsstofu Reykjaness og Reykjanes UNESCO 

jarðvangi. Þar var kynnt markaðsherferðin Ísland a-ö, markhópagreining Íslandsstofu og 

stuttlega kynntar áætlanir Markaðsstofu Reykjaness. 

Sóttur var opinn fundur þann 8. febrúar 2018 í Garðinum um ferðamál á Reykjanesi. Þeir 

sem stóðu fyrir þessum fundi voru Markaðsstofa Reykjaness og Reykjanes UNESCO 

Global jarðvangur í samstarfi við sveitarfélögin á Suðurnesjum. 

Á fundinum var starfsemi Markaðsstofu Reykjaness og Reykjanes UNESCO Global 

jarðvangur kynnt sem og stefna sveitafélaganna. Fyrir hönd Markaðsstofu Reykjaness 

talaði Þuríður Aradóttir Braun forstöðumaður, og fór hún yfir helstu verkefni þeirra í þróun 

ímyndar Reykjaness sem áhugaverðan áfangastað. Verkefnið: ,,Við höfum góðar sögur að 

segja” er eitt af því, en þar var unnið markvisst að því að fá íbúa til þess að tala vel um sinn 

heimabæ og Reykjanes frekar notað í kynningu heldur en Suðurnes, því Suðurnesin höfðu 

ekki á sér góða ímynd eða gott orðspor. 

Fyrir Reykjanes UNESCO jarðvang talaði Eggert Sólberg Jónsson verkefnastjóri 

Reykjanes jarðvangs. Eitt af verkefnum þeirra er til dæmis að vekja upp sterkari 

staðarvitund íbúa með m.a. fræðslu og útivist. 

Að lokum sóttu höfundar vetrarfund ferðaþjónustunnar á Reykjanesi þann 15. mars 2018 

um markaðssetningu og ábyrga ferðaþjónustu þar sem erindi fluttu Guðjón Bragason, 

sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, Rakel 

Theodórsdóttir, markaðs- og gæðastjóri Friðheima og Sveinn Waage, verkefnastjóri á sviði 

ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu. 

Hugmynd að ritgerðarefni var komin í ágúst 2017 og voru höfundar farnir að viða að sér 

gögnum í framhaldi af því. Leitað var að greinum, bókum og öðru sem gætu nýst okkur við 

vinnu okkar. Við ákváðum snemma að taka viðtöl við Eggert og Hrafnhildi, gera 

viðhorfskönnun íbúa Reykjanes jarðvangs, ásamt því að sitja alla þá fundi um ferðamál á 
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Reykjanesi sem væru í boði. Vel gekk að fá viðtölin við bæði Eggert og Hrafnhildi og 

gaman þótti okkur að sjá hversu góð svörun var á viðhorfskönnuninni þann stutta tíma sem 

hún var opin. 

Að lokum nýttum við þau gögn sem við öfluðum okkur úr ýmsum áttum, svör íbúa og 

viðtölin og bárum þau saman við fræðin til þess að finna niðurstöðu á rannsóknarspurningu 

okkar. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðhorfskönnun íbúa til Reykjanes 

jarðvangs, ferðamanna og frekari uppbyggingu ferðamála. Svör þeirra voru sett upp á 

myndrænan hátt í súlurit og skífurit. Því næst voru niðurstöður settar fram í texta og 

útskýrðar nánar.  

5.1  Úrvinnsla gagna 

Viðhorfskönnunin var kynnt íbúum með formála og fólk hvatt til að taka þátt. 

 

Býrðu á Reykjanesi? 

Aðeins íbúar Reykjaness máttu svara spurningakönnuninni þannig ef svarið var „Nei“ við 

því hvort þátttakandi væri íbúi Reykjaness þá var könnuninni lokið. 

 

Aldur þátttakenda 

Við skoðun á aldurssamsetningu þátttakenda kom í ljós að flestir voru á aldrinum 51-60 ára 

eða 29,10%. 

 

 
Mynd 5:Aldurssamsetning þátttakenda 

Kyn þátttakenda  

Eins og áður hefur komið fram voru þátttakendur 405 talsins og er skiptingin milli kynja 

þannig að 63% þátttakenda eru konur en 37% karlar.  
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Mynd 6: Kynjaskipting þátttakenda 

Menntunarstig þátttakenda 

Valmöguleikarnir voru grunnskólapróf, sveinspróf, stúdentspróf og háskólagráða. Flestir 

þátttakendur eru með háskólagráðu eða 40,59%. 

 

 
Mynd 7: Menntunarstig þátttakenda 

Hversu mikilvægt er Reykjanesið í þínum huga?  

Flestir þátttakendur töldu Reykjanesið mjög mikilvægt í þeirra huga eða 68,63%. 

 

 
Mynd 8: Hversu mikilvægt er Reykjanes í þínum huga? 
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Hversu vel hefur þú kynnt þér starfsemi Reykjanes Geopark?  

Flestir höfðu kynnt sér starfsemi Reykjanes jarðvangs fremur lítið eða 33,09%. 

 

 
Mynd 9: Hversu vel hefur þú kynnt þér starfsemi Reykjanes Geopark? 

Þegar svörin voru kóðuð í 3 hópa, vel, í meðallagi og lítið má sjá betur að helmingur 

þátttakenda þekkti lítið starfsemi Reykjanes jarðvangs eða 53,68%. 

 

 
Mynd 10:  Hversu vel hefur þú kynnt þér starfsemi Reykjanes Geopark? Kóðað í 3 hópa. 

Telur þú vera ávinning af því að búa í Reykjanes Geopark?  

Yfirgnæfandi hluti þátttakenda voru hlutlausir eða töldu ávinning af því að búa í Reykjanes 

jarðvangi. Aðeins 6,91% þátttakenda töldu ekki ávinning af því að búa á Reykjanes 

jarðvangi. 
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Mynd 11: Telur þú vera ávinning af því að búa í Reykjanes Geopark? 

Hefur þú áhyggjur af fjölgun ferðamanna á Reykjanesi?  

Meirihluti þátttakenda hefur litlar áhyggjur af fjölgun ferðamanna á Reykjanesið, aðeins 

23,89%  hafa mjög miklar eða fremur miklar áhyggjur af fjölgun ferðamanna á 

Reykjanesið. 

 

 

 
Mynd 12: Hefur þú áhyggjur af fjölgun ferðamanna á Reykjanesi? 

Verður þú mikið var/vör við ferðamenn á Reykjanesi? (Hér ekki átt við flugstöðina).  

Þátttakendur verða langflestir fremur mikið eða í meðallagi varir við ferðamenn á 

Reykjanesi.  

 

 
Mynd 13: Verður þú mikið var/vör við ferðamenn á Reykjanesi? (Hér ekki átt við flugstöðina). 
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Þegar svörin voru kóðuð í 3 hópa, mikið, í meðallagi, lítið kemur betur í ljós að um 

helmingur þátttakendur verða mikið varir við ferðamenn eða 49,63%. 

 
Mynd 14: Verður þú mikið var/vör við ferðamenn á Reykjanesi? (Hér er ekki átt við flugstöðina). Kóðað í 3 

hópa. 

Myndir þú vilja sjá aukningu á ferðamönnum á Reykjanesi?  

Um helmingur þátttakenda vildi sjá aukningu á ferðamönnum á Reykjanesi.  

 

 
Mynd 15: Myndir þú vilja sjá aukningu á ferðamönnum á Reykjanesi? 

Hversu sammála eða ósammála ertu áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á 

Reykjanesi?  

Flestir þátttakendur voru mjög sammála áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á 

Reykjanesi eða 46,21%. 

 

 
Mynd 16:Hversu sammála eða ósammála ertu áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á Reykjanesi? 
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Þegar svörin eru kóðuð í 3 hópa, sammála, hvorki sammála né ósammála og ósammála 

kemur betur í ljós að mikill hluti þátttakenda er sammála áframhaldandi uppbyggingu 

ferðamála á Reykjanesi eða 79,75%. 

 

 
 

Mynd 17:Hversu sammála eða ósammála ertu áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á Reykjanesi? Kóðað 

í 3 hópa. 

Telur þú þörf fyrir að hafa landvörð allt árið sem sinnir eftirliti og náttúruvernd á 

Reykjanesi?  

Langflestir þátttakendur eru sammála því að hafa landvörð á Reykjanesi allt árið sem 

myndi sinna eftirliti og náttúruvernd.  

 

 
Mynd 18: Telur þú þörf fyrir að hafa landvörð allt árið sem sinnir eftirliti og náttúruvernd á Reykjanesi? 

Þegar svörin eru kóðuð í 3 hópa, sammála, hvorki sammála né ósammála og ósammála þá 

sést betur að 82,06% þátttakenda eru sammála um að hafa landvörð á Reykjanesi  
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Mynd 19:Telur þú þörf fyrir að hafa landvörð allt árið sem sinnir eftirliti og náttúruvernd á Reykjanesi? 

 Kóðað í 3 hópa. 

Vissir þú að fyrirtæki á Reykjanesi mega nýta sér ,,vörumerkið” Reykjanes 

Geopark?  

Mikill meirihluti þátttakenda vissu ekki að fyrirtæki á Reykjanesi megi nýta sér 

,,vörumerkið” Reykjanes jarðvangur eða 83,50%. 

 
Mynd 20: Vissir þú að fyrirtæki á Reykjanesi mega nýta sér ,,vörumerkið” Reykjanes Geopark? 

Hversu ánægð/ur ertu með þróun ferðaþjónustu á svæðinu? 

Flestir þátttakendur telja þróun ferðaþjónustu á svæðinu í meðallagi eða betri eða samtals 

85,81% og eru einungis samtals 14,25%  íbúa fremur eða mjög óánægðir með þróun 

ferðaþjónustu á svæðinu.  

 

 
Mynd 21: Hversu ánægð/ur ertu með þróun ferðaþjónustu á svæðinu? 
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Hversu líklegt er að þú myndir mæla með Reykjanesi sem áfangastað?  

Helmingur þátttakenda töldu mjög líklegt að þeir myndu mæla með Reykjanesi sem 

áfangastað eða 50,37%. Fæstir töldu það mjög ólíklegt eða 1,98%. 

 
Mynd 22: Hversu líklegt er að þú myndir mæla með Reykjanesi sem áfangastað? 

Þegar svörin voru kóðuð í 3 hópa, líklegt, hvorki líklegt né ólíklegt og ólíklegt þá kemst 

betri mynd á að langflestir þátttakendur eru líklegir til að mæla með Reykjanesi sem 

áfangastað. 

 
Mynd 23:Hversu líklegt er að þú myndir mæla með Reykjanesi sem áfangastað? Kóðað í 3 hópa. 

Hversu líklegt er að þú myndir sitja samfélagsfundi tengda ferðaþjónustu og 

Reykjanes Geopark þegar þeir standa til boða?  

Langflestir eru hlutlausir og ríflega þriðjungur þátttakenda þykir fremur ólíklegt eða mjög 

ólíklegt að sitja samfélagsfundi. Einungis samtals 27,09% íbúa finnst fremur líklegt eða 

mjög líklegt að þeir myndu mæta á samfélagsfund. 

 
Mynd 24:Hversu líklegt er að þú myndir sitja samfélagsfundi tengda ferðaþjónustu og Reykjanes Geopark 

þegar þeir standa til boða? 
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6 Umræður 

Rannsóknarspurningar okkar voru: Hver er samfélagslegur ávinningur íbúa af Reykjanes 

jarðvangi og hvert er viðhorf íbúa til ferðamála á Reykjanesi?. 

Eftir yfirferð könnunarinnar má sjá að viðhorf íbúa Reykjaness til ferðamála eru jákvæð. 

Þátttakendur könnunarinnar eru sammála um áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á 

Reykjanesi og telja að mikil þörf sé á landvörðum á Reykjanesi til þess að sinna eftirliti og 

náttúruvernd á Reykjanesi.  

Flestum þátttakendum þykir vænt um Reykjanesið og myndu mæla með Reykjanes 

jarðvangi sem áfangastað. Þátttakendur finna fyrir aukinni fjölgun ferðamanna og verða 

talsvert varir við þá. Á sama tíma vill meirihluti þátttakenda sjá aukningu á ferðamönnum.  

Þetta staðfestir áreitisskali Doxey en þar er hægt að staðsetja Reykjanes á ánægju og 

jákvæða stiginu þar sem Reykjanesið er enn í örum vexti sem áfangastaður, íbúar styðja 

frekari uppbyggingu ferðaþjónustu og flestir íbúar eru jákvæðir gagnvart ferðamönnum. 

Athygli vekur að þó íbúar verði mikið varir við ferðamenn þá er ekki óánægja í þeirra garð. 

Þykir þetta styðja við kenningu Butlers (1980) um að Reykjanes sem áfangastaður sé enn í 

örum vexti og ekki kominn að þolmörkum. Í markaðssetningu áfangastaða skiptir miklu að 

íbúar séu jákvæðir gagnvart uppbyggingu ferðaþjónustunnar og þeim ferðamönnum sem 

sækja staðinn (Snaith og Haley, 1999; George, Mair og Reid, 2009). Eins og kom fram þá 

eru íbúar jákvæðir gagnvart ferðamönnum og frekari uppbyggingu ferðamála en samkvæmt 

Snaith Haley, 1999) vekur það jákvætt umtal (e. word of mouth). Ef niðurstöður 

rannsóknar væru neikvæðar gæfi það til kynna að við værum að nálgast félagsleg þolmörk 

(Diedrich og Garcia-Buades, 2009). Á óvart kom hversu lítið þátttakendur könnunarinnar 

höfðu kynnt sér starfsemi Reykjaness jarðvangs og 83,50% þátttakenda vissu ekki að 

fyrirtæki á Reykjanesi mega nýta sér vörumerki Reykjaness jarðvangs. Það kom okkur á 

óvart því talsverður ávinningur er af því að skarta vörumerki Reykjanes jarðvangs. Til 

dæmis fá þeir, sem eru aðilar að vörumerki Reykjaness jarðvangs, gjaldfrjálsa auglýsingu 

með Reykjanes UNESCO jarðvangi og í leiðinni alþjóðlega kynningu þar sem UNESCO 
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Geopark er alþjóðlegt vörumerki og gæðavottun, ásamt gjaldfrjálsri fræðslu og 

kynningarefni. 

Ennfremur kom áhugaleysi íbúa Reykjaness á samfélagsfundum tengdum ferðamálum á 

Reykjanesi og Reykjanes jarðvangi en svör þeirra voru á þá leið að þeir væru annað hvort 

hlutlausir eða ólíklegir til að mæta. Það þarf því mögulega að finna aðra lausn á því að fá 

íbúa til að taka virkari þátt í þróun ferðamála og uppbyggingu Reykjaness jarðvangs. Þetta 

er þeirra heimili og þeirra framtíð sem verið er að byggja upp og ætti íbúar að láta sig hana 

varða og mæta til að hafa áhrif. Því er mikilvægt að finna lausn á því að ná til íbúa svo þeir 

taki virkari þátt í ákvarðanatökum og framtíðaráformum. Íbúar verða að átta sig á því 

hversu mikilvægir þeir og þeirra sjónarmið eru samfélaginu þegar að kemur að 

mikilvægum ákvörðunum. Miklu máli skiptir að það sé samfélagslegur ávinningur og að 

heimamenn hafi yfirhöndina þegar kemur að því hvernig byggja eigi, breyta eða varðveita. 

Þegar íbúar eru hluti af uppbyggingu samfélagsins getur ferðaþjónustan verið tækifæri til 

að styrkja samfélags-, umhverfis- og efnahagslega sjálfbærni (George, Mair og Reid, 

2009). Mikilvægt er að gott jafnvægi sé á milli þeirra, saman tryggja þessar þrjár stoðir 

sjálfbærni til langs tíma. 

Sérstaða ferðaþjónustu er menningin, umhverfið, samfélagið og allt sem er einstakt. Hún 

hjálpar samfélögum að nýta auðlindir og menningu samfélagsins til að fá fram hagnað með 

fjölgun ferðamanna. Ferðaþjónusta er góð leið til þess að byggja upp atvinnu á svæðum 

sem einhverra hluta vegna hafa lent í þrengingum á sviði efnahags- og atvinnumála. Því er 

stór áskorun að fylgja eftir hröðum breytingum í efnahagslífi landsins og veigamikill þáttur 

að hvert og eitt samfélag móti ferðaþjónustuna að sinni menningu, sérstöðu og gildum 

(George, Mair og Reid, 2009). 

Afþreying á Reykjanesi er margvísleg og hluti þeirra ferðamanna sem hingað sækja 

aðhyllist náttúruferðamennsku. Það væri hagur allra að reyna að ná betur til þessa hóps sem 

leitast eftir því að heimsækja náttúrutengd svæði og varðveitir umhverfið í samvinnu við 

heimamenn. Íbúar geta hagnast af þjónustu, vinnuafli og vörum á svæðinu sjálfu og 

mikilvægt er að þeir að þeir beri ábyrgð á stefnumörkum staðarins. Það styður 

trúverðugleika svæðisins þar sem t.d. jarðminjaferðamenn með þekkingu á svæðinu vilja 

þjónustu með megináherslu á eðli og uppruna áfangastaðarins. Hagsmunaaðilar njóta góðs 

af því þegar hagkerfið styrkist og vernda betur verðmæti svæðisins (Farsani o.fl., 2012).  
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Þó aldrei fyrr hafi verið eins mikil tækni og efnahagsleg geta til þess að ferðast þá er orðin 

meiri meðvitund um breyttar þarfir og hagsmuni sívaxandi hóps ferðamanna, en þeir 

virðast vera að leita af dýpri og mikilvægari reynslu, bera umhyggju fyrir viðkvæmu lífríki 

og láta sig umhverfismál varða (George, Mair og Reid, 2009). Þessi breytta hugsun 

ferðamanna opnar tækifæri fyrir Reykjanes jarðvang þar sem eru í boði einstakar 

náttúruauðlindir og hægt er að markaðssetja Reykjanes betur með áherslu á þennan tiltekna 

hóp náttúruferðamanna. Ísland er hluti af Atlantshafshryggnum og tækifærin mikil þegar að 

kemur að náttúru- og jarðminjaferðamennsku. Það sem er einstakt við Reykjanesskagann er 

að hvergi annars staðar í heiminum er hægt að sjá Atlantshafshrygginn ofansjávar og er 

Reykjanesskaginn því einstök jarðfræðileg náttúruperla sem auðvelt er að nálgast  (Gísli 

Brynjólfsson o.fl, 1984). Sveitarfélögin á Reykjanesi vinna saman að því markmiði að 

skapa Reykjanesi sérstöðu og að Reykjanes sé ákjósanlegur áfangastaður. Skýr og greinileg 

markmið áfangastaðar þurfa að vera til staðar um þann markhóp sem horft er til, hvernig 

upplifun staðurinn á að bjóða upp á og hvað skuli vera varðveitt (Cole, 2004; McCool, 

Clark og Stankey, 2007). Að byggð sé upp sé upp afþreying fyrir íbúa og ferðamenn sem 

veki athygli og áhuga, unnið að staðarvitund íbúa og þeir hvattir til að vera umhugað um 

svæðið sitt t.d. með fræðslu og útivist (Markaðsstofa Reykjaness, e.d.a). Á sama tíma er 

samfélagið hvatt til þess að horfa á og að nýta sér þau tækifæri sem eru til staðar í 

nærumhverfinu sem gæti styrkt fjölbreytta atvinnu í ferðamálum á Reykjanesi (Reykjanes 

UNESCO Global Geopark, e.d.b). Til að stuðla að útivist og afþreyingu íbúa hefur 

Reykjanes gefið út vandað göngu-og útivistarkort ásamt fuglaskoðunarkorti Fuglaskoðun á 

Reykjanesskaga.  

Í Ferðamálastefnu Reykjanesbæjar kemur fram að tekið verði mið að þörfum íbúa, 

þjónustustig eflt og unnið að þolmörkum umhverfis vegna ágangs (Reykjanesbær, 2017b). 

Jarðvangar vinna í samvinnu við heimamenn með því að styðja við samfélagið, auðga og 

efla menningu þeirra, afkomu og líf. Meðal verkefna þeirra er að vernda jarðminjar og 

forða þeim frá röskun. Áhrif ferðamennsku er ekki eins  á öllum tímabilum né svæðum, því 

hún er flókin blanda af félagslegum athöfnum og viðskiptum. Hversu raunsæ markmið um 

þróun svæðis sem jarðvangur er staðsettur á, byggir á fjármagni því sem lagt er til. 

Eftirspurn ræður síðan hver efnahags og félagsleg áhrif ferðamanna verða og 

margföldunaráhrif heildarneyslu þeirra (Eusébio og Lima, 2012). Það er mikilvægt að öll 

viðskipti séu í samráði við heimamenn og þeir fái tækifæri á að vera með í breytingum því 
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þetta er þeirra umhverfi þar sem þeir sinna sínu daglega lífi (George, Mair og Reid, 2009). 

Til þess að ferðaþjónusta verði árangursrík og sjálfbær á Reykjanesi þarf að huga að 

ákveðnum lykilþáttum strax í upphafi, gera viðeigandi ráðstafanir og taka tillit til 

hagsmunaaðila, eins mikið og hægt er. Sveitarfélögin sjá um að forgangsraða í stefnumótun 

en mikilvægt er að hafa íbúa með í ákvarðanaferlinu. Í þróun ferðamála þarf að skipuleggja 

sig, endurskipuleggja og stöðugt að fylgjast með. Það þarf að gefa tíma til aðlögunar og 

gera úrbætur þegar þörf krefur  (George, Mair og Reid, 2009). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mjög brýnt er að fá landverði til starfa allt árið um 

kring til verndunar og varðveislu viðkvæmrar náttúru Reykjaness jarðvangs og  um leið 

samfélagslegur ávinningur.  

Í viðtali við Eggert verkefnastjóra Reykjanes UNESCO jarðvangs kom það meðal annars 

fram hversu mikilvægt væri að auka landvörslu á svæðinu. 

Verkefni landvarða væri að upplýsa ferðamenn um viðkvæma náttúru svæðisins, auka 

öryggi þeirra og vinna að bættri stýringu. Umhirða yrði þá betri við helstu áfangastaði á 

Reykjanesi. Tilfinnanlega þyrfti að koma upp almenningssalernum á helstu stöðum og gæti 

það verið hlutverk landvarðar að sinna eftirliti á þeim. Hlutverk landvarða er umfangsmikið 

og er eitt af megin hlutverkum íslenskra landvarða að veita vandaðar, vel skipulagðar og 

hnitmiðaðar upplýsingar um auðlindir Íslands (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2014). Hann 

þarf að sjá til þess að allt rusl sé sett í ruslatunnur en ekki út í náttúruna og benda 

ferðamönnum á hversu langan tíma það tekur að brotna niður í náttúrunni. Landvörður 

upplýsir gesti um afleiðingar þess þegar að stigið er á mosa eða viðkvæma náttúru og 

mikilvægi þess að fylgja ákveðnum stíg. Mosi er viðkvæmur gróður og er lengi að vaxa. 

Sem dæmi má nefna að mosinn í Illahrauni er um 800 ára gamall (Blue lagoon, e.d.a) 

Landvörðurinn getur stikað leiðir sem taka mið af bæði styrkleika og veikleika svæðisins 

því þolmörk svæða eru misjöfn eftir tegundum og árstíma (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2014). Hann veitir upplýsingar á gestastofum, sér um fræðslu til gesta, hefur eftirlit með 

svæðinu, sinnir viðhaldi og ýmsum framkvæmdum staðarins (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Meðal starfa landvarðar eru gönguferðir, eftirlit með akstri utan vega, viðhald göngustíga 

og að veita fyrstu hjálp (Landverðir, 2010). Landvörður þarf að þekkja náttúruverndarlög 

og sjá til þess að þau séu virt (Umhverfisstofnun, e.d.). Landvörður á Reykjanesi myndi 

vinna nánu samstarfi við bæði stofnunina sem hann vinnur hjá og landeigendur þess svæðis 
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sem gengið er um. Fræðsla um umhverfisvernd, sjálfbæra nýtingu auðlinda og verndun 

jarðminja er hluti af samfélagslegum ávinning íbúa Reykjaness jarðvangs.  

Mikilvægt er að fara gætilega í stórar ákvarðanir og breytingar, skoða það með augum íbúa 

samfélagsins fremur en að fámennur hópur einstaklinga geti tekið einhliða ákvarðanir með 

skammvinnum gróðasjónarmiðum í huga (George, Mair og Reid, 2009). Til að standa 

undir nafni sem jarðvangur þá skiptir máli að fara eftir þeim reglum sem alþjóðlegu 

samtökin UNESCO Global Geopark vinna eftir ef markmiðið er að vera áfram aðili í þeim 

samtökum. Með það í huga má skoða hvað við viljum varðveita, hver sinni eftirliti á því og 

hvort réttlætanlegt sé að fórna jarðminjum fyrir hagsmuni fámenns hóps. Finna þarf leið til 

þess að Reykjanes UNESCO jarðvangur nái betur til íbúa með fræðslu. Aukin fræðsla eflir 

umhverfisvitund, við eigum aðeins eina jörð og við verðum að fara vel með hana. 
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7 Lokaorð 

Þegar höfundar veltu fyrir sér niðurstöðum íbúakönnunarinnar þá var augljóst að íbúum 

Reykjaness er mjög annt um svæðið sitt, eru jákvæðir gagnvart ferðamönnum og vilja 

vernda Reykjanesið með landvörslu. En það var eins og okkur grunaði þegar lagt var af 

stað með verkefnið. Meirihluti þátttakenda vissu ekki hvað jarðvangur væri eða hvernig 

þeir starfa að verndun umhverfis okkar og uppbyggingu áfangastaða. Áhersla Reykjaness 

jarðvangs er að íbúar og þeirra velferð skipta mestu máli. Við spurðum okkur að því hvort 

draga mætti lærdóm af niðurstöðum þessum sem hér hafa komið fram og hvort 

niðurstöðurnar muni geta nýst íbúum Reykjaness til hagsbóta. Einungis tæp 30% íbúa voru 

líklegir til þess að mæta á samfélagsfundi tengda ferðamálum og er því ljóst að beita þarf 

öðrum leiðum við að ná til íbúa til fræðslu um sérstöðu Reykjaness sem jarðvangs og um 

leið áfangastaðar. Með aukinni þátttöku íbúa höfum við tækifæri á því að gera betur og 

með samstöðu getum við öll unnið að því og viðhaldið þeirri einstöku stöðu sem 

Reykjanesið hefur sem jarðvangur.  

 



51 

 

Heimildaskrá 

Allen, L. R., Long, P. T., Perdue, R. R. og Kieselbach, S. (1988). The impact of tourism 

development on residents perceptions of community life. Journal of Travel Research, 

27(1), 6-21. doi: http://dx.doi.org/10.1177/004728758802700104 

Andereck, K. L. og Vogt, C.A. (2000). The relationship between residents attitudes toward 

tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-37. 

doi: 10.1177/004728750003900104 

Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C. og Vogt, C. A. (2005). Residents  

Perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 

1056-1076. doi:10.1016/j.annals.2005.03.001 

Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2015). Þolmörk ferðamanna: Eru ferðamenn ónæmir fyrir 

vaxandi ferðamennsku?. Sótt 17. mars 2018 af: 

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ttholmork-

ferdam_skyrsla_mars2015_heild-pdf 

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir (2014). Aðferðir við 

að meta fjölda og taka úrtak meðal ferðamanna. Áfangaskýrsla um verkefnið: 

Þolmörk ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og Vesturlandi. 

Akureyri. 

Blue Lagoon. (e.d.a). The Retreat at Blue Lagoon. Sótt 17. Mars 2018 af: 

https://www.bluelagoon.com/retreat/ 

Boo, E. 1990. Ecotourism: Potential and Pitfalls. Washington, D.C.: World Wildlife Fund. 

https://researchonline.jcu.edu.au/1632/1/Nature-based_tourism.pdf 

Blue Lagoon. (2012, 4.febrúar). Blue Lagoon is one of the wonders of the world. Sótt 23. 

Mars 2018 af https://www.bluelagoon.com/about-us/news-list/blue-lagoon-is-one-of-

the-wonders-of-the-world/4/ 

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourism area cycle of evolution: Implications for 

management of resources. Canadian Geographer, 24, 5-12. 

Butler, R. W. (1997). The concept of carrying capacity for tourism destinations: Dead or 

merely buried? Í C. Cooper og S. Wanhill (Ritstj.), Tourism development - 

Environmental and community issues (bls. 11-21). Chichester: John Wiley & Sons 

Choi, H. C. og Sirakaya, E. (2005). Measuring residents attitude toward sustainable 

tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel 

Research, 43, 380-394. doi: 10.1177/0047287505274651 

http://dx.doi.org/10.1177/004728758802700104
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ttholmork-ferdam_skyrsla_mars2015_heild-pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ttholmork-ferdam_skyrsla_mars2015_heild-pdf
https://www.bluelagoon.com/retreat/
https://researchonline.jcu.edu.au/1632/1/Nature-based_tourism.pdf
https://www.bluelagoon.com/about-us/news-list/blue-lagoon-is-one-of-the-wonders-of-the-world/4/
https://www.bluelagoon.com/about-us/news-list/blue-lagoon-is-one-of-the-wonders-of-the-world/4/


52 

 

Diedrich, A. og García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of 

destination decline. Tourism Management, 30, 512-521. doi: 

10.1016/j.tourman.2008.10.009 

Doxey, G. V. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and 

research inferences, Í enginn ritstjóri, bls. 57-72. The Impact of Tourism: Travel 

Research Association Sixth Annual Conference Proceedings September 8-11. San 

Diego, CA: Travel and Tourism Research Association.  

Edward H. Huijbens og Eyrún Jenný Bjarnadóttir (2014). Viðhorf Íslendinga til ferðafólks 

og ferðaþjónustu. (Greining könnunar meðal Íslendinga í október 2014). Reykjavík: 

Ferðamálastofa. 

Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson. (2013). Ferðamál á Íslandi. Heildstætt 

grundvallarrit um ferðamál. Reykjavík: Mál og menning.  

Ecotourism Association of Australia. (1992). Newsletter 1, 2 

The Ecotourism Society. (1991).The Ecotourism Society Newsletter. Number 1, Spring. 

Europeans Geopark Network. (e.d.) History. Sótt 18. mars 2018 af: 

http://www.europeangeoparks.org/?page_id=637 

Eusébio, C. og Lima, J. (2012). Economic Benefits of Geotourism: theroetical reflections 

and management implications. Í N. T. Farsani, C. Coelho, C. Costa og C. N. 

Carvalho (ritstjórar), Geoparks and Geotourism: new approaches to sustainability 

for the 21st century (bls. 137-154). Boca Raton: Brown Walker Press. 

Farsani, N. T., Coelho, C., Costa, C. og Carvalho, C. N. (2012). Geoparks and Geotourism: 

concepts, theories and paradigms. Í N. T. Farsani, C. Coelho, C. Costa og C. N. 

Carvalho (ritstjórar), Geoparks and Geotourism: new approaches to sustainability 

for the 21st century (bls. 5-60). Boca Raton: Brown Walker Press. 

Gísli Brynjólfsson, Jón Jónsson, Hörður Kristinsson og Arnþór Garðarsson. (1984). Árbók 

1984 – Reykjanesskagi vestan Selvogsgötu. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja hf 

Goodwin, H. (1996). In Pursuit of Ecotourism. Biodiversity and Conservation, 5(3): 277–

291. doi:10.1007/BF00051774 

Green Destinations, (2018, 7. mars). 2018 Top 100 Awards, ITB Berlin. Sótt 25. Mars 

2018 af:  http://greendestinations.org/best-of-top100-awards/ 

Hagstofan. (2017). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2017 - 

Sveitarfélagaskipan hvers árs. Sótt 28.febrúar 2018 af: 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelo

g/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=aabe3cee-6098-4241-bc9d-

3b0c62222229 

Halldór Laxness. (1991). Salka Valka. 7. útgáfa. Reykjavík: Vaka – Helgafell. 

http://greendestinations.org/best-of-top100-awards/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=aabe3cee-6098-4241-bc9d-3b0c62222229
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=aabe3cee-6098-4241-bc9d-3b0c62222229
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=aabe3cee-6098-4241-bc9d-3b0c62222229
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=aabe3cee-6098-4241-bc9d-3b0c62222229


53 

 

Háskólinn í Reykjavík. (e.d.). Sjálfbærni og ábyrgð ferðaþjónustu. Sótt 21.mars 2018 af 

http://www.ru.is/opnihaskolinn/ferdathjonusta/sjalfbaerni-og-abyrg-ferdathjonusta 

Heklan. (e.d.). Um okkur. Sótt 21.mars 2018 af: https://heklan.is/um-okkur/ 

Hopwood, B., Mellor, M., O’Brien, G. (2015). Sustainable Development: Mapping 

different approaches. Sustainable Development, 13, 38–52. 

Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson. (2004). Almenn Jarðfræði. Reykjavík: Iðnú. 

Katla Geopark. (e.d.). Hvað er jarðvangur?. Sótt 18. mars 2018: 

http://www.jardvangur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3

Awhat-is-geopark-&lang=is 

Landvarðarfélag Íslands. (2010, 17.febrúar). Hlutverk. Sótt 11.mars 2018 af: 

http://www.landverdir.is/index.php/landvereir/hlutverk 

Lawson, R., Williams, J., Young, T. og Cossens, J. (1998). A comparison of residents 

attitudes towards tourism in ten New Zealand Destinations. Tourism Management, 

19, 247-256. 

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 

140, 1–55. 

Liu, J. C. & Var, T. (1986). Residents attitudes toward tourism impacts In Hawaii. Annals 

of Tourism Research, 13, 193-214. 

Long, P.H. (2012). Tourism impacts and support for tourism development in Ha Long Bay, 

Vietnam: An examination of residents perception. Asian Social Science, 8(8), 28-39. 

doi: 10.5539/ass.v8n8p28 

Huang. (2018). Exploring the Strengths and Limits of Strong and Weak Sustainability 

Indicators: A Case Study of the Assessment of China’s Megacities with EF and GPI. 

Sustainability, 10(2). 349. DOI: 10.3390/su10020349  

Markaðsstofa Reykjaness. (2016, 31. ágúst). Uppbygging áfangastaða á Reykjanesi. Sótt 

21.mars 2018 af: https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/uppbygging-vid-

afangastadi-reykjanes-geopark 

Markaðsstofa Reykjaness. (2017, 27.september). Reykjanes einn af 100 sjálfbærustu 

áfangastöðum í heimi. Sótt 23.mars 2018 af: 

https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/category/1/reykjanes-einn-af-100-

sjalfbaerustu-afangastodum-i-heimi 

Markaðsstofa. (2018, 7. mars). Reykjanes hlýtur jarðarverðlaun. Sótt 25. mars 2018 af: 

https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/reykjanes-hlytur-jardarverdlaun 

Markaðsstofa Reykjaness. (e.d.a). Áfangastaðurinn Reykjanes. Bæklingur. Reykjanesbær. 

http://www.ru.is/opnihaskolinn/ferdathjonusta/sjalfbaerni-og-abyrg-ferdathjonusta
http://www.ru.is/opnihaskolinn/ferdathjonusta/sjalfbaerni-og-abyrg-ferdathjonusta
https://heklan.is/um-okkur/
http://www.jardvangur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Awhat-is-geopark-&lang=is
http://www.jardvangur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Awhat-is-geopark-&lang=is
http://www.landverdir.is/index.php/landvereir/hlutverk
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/uppbygging-vid-afangastadi-reykjanes-geopark
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/uppbygging-vid-afangastadi-reykjanes-geopark
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/category/1/reykjanes-einn-af-100-sjalfbaerustu-afangastodum-i-heimi
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/category/1/reykjanes-einn-af-100-sjalfbaerustu-afangastodum-i-heimi
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/category/1/reykjanes-einn-af-100-sjalfbaerustu-afangastodum-i-heimi
https://www.visitreykjanes.is/is/midlar/frettir/reykjanes-hlytur-jardarverdlaun


54 

 

Markaðsstofa Reykjaness. (e.d.b). Afþreying. Sótt 21. mars 2018 af:  

https://www.visitreykjanes.is/is/reykjanes/category/recreation 

McCool, S. F. og Lime, D. W. (2001). Tourism carrying capacity: Tempting fantasy or 

useful reality? Journal of Sustainable Tourism, 9(5), 372-388.  

McCool, S. F., Clark, R. og Stankey, G. H. (2007). An assessment of frameworks useful for 

public land recreation planning. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, 

Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 

McLeod, S. A. (2008). Likert scale. Sótt 24. Mars 2018 af: 

www.simplypsychology.org/likert-scale.html 

Newsome, D. og Dowling, R.K.(2006). Geotourism. Oxford: Elsevier 

ButterworthHeinemann 

Newsome, D. og Dowling, R. K. (2010). Setting a agenda for geotourism. Í D. Newsome 

og R. K. Dowling (ritstjórar), Geotourism: the tourism of geology and landscape 

(bls. 1- 11). Oxford: Goodfellow Publishers Ltd. 

Newsome, D., Moore, S. A. og Dowling, R. K. (2002). Natural Area Tourism: ecology, 

impacts and management. Clevedon: Channel View Publications. 

Nunkoo, R., Gursoy, D., og Juwaheer, T.D. (2010). Island residents identities and their 

support for tourism: An integration of two theories. Journal of Sustainable Tourism, 

18(5), 675-693. doi: 10.1080/09669581003602341 

Pfister, R.E. og Morais, D.B. (2006). Residents attitudes toward tourism development: A

 Case study of Washington, NC. Northeastern Recreation Research Symposium. 

Pickering, C. og Weaver, D. B. (2003). Nature-based tourism and sustainability: issues and 

approaches. Í R. Buckley, C. Pickering og D. B. Weaver (ritstjórar), Nature-based 

Tourism, Environment and Land Management (bls. 7-10). Oxon: CABI Publishing 

Reykjanes UNESCO Global Geopark. (e.d.b). Samþykktir. Sótt 17.mars 2018 af: 

http://www.reykjanesgeopark.is/is/um-okkur/samthykktir 

Reykjanes Unesco Global Geopark. (e.d.a). Viðurkennt Reykjanes Unesco Global Geopark 

fyrirtæki. Sótt 4. apríl 2018 af: http://www.reykjanesgeopark.is/is/um-okkur/geopark-

fyrirtaeki 

Reykjanes UNESCO Global Geopark. (e.d. c). Landslag og jarðfræði. Sótt 23. mars 2018: 

http://www.reykjanesgeopark.is/is/jardvangurinn-okkar/landslag-og-jardfraedi 

Reykjanesbær. (2017b). Ferðamálastefna Reykjanesbæjar. Sótt 10.mars 2018 af: 

https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Stjornsyslusvid/final-ferdamalastnrnb.pdf 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. (2014). Náttúrutúlkun, handbók. Húsavík: Náttúrustofa 

Norðurlands. 

https://www.visitreykjanes.is/is/reykjanes/category/recreation
https://www.visitreykjanes.is/is/reykjanes/category/recreation
http://www.reykjanesgeopark.is/is/um-okkur/samthykktir
http://www.reykjanesgeopark.is/is/um-okkur/geopark-fyrirtaeki
http://www.reykjanesgeopark.is/is/um-okkur/geopark-fyrirtaeki
https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Stjornsyslusvid/final-ferdamalastnrnb.pdf
https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Stjornsyslusvid/final-ferdamalastnrnb.pdf


55 

 

Simón, G. F. J., Narangajavana, Y. Og Palacios Marquéz, D. 2004). Carrying capacity in 

the Tourism industry: A case study of Hengistbury Head. Tourism Management, 25, 

275-283. doi: 10.1016/S0261-5177(03)00089 

Sirakaya, E., Ekinci, Y. og Kaya, A.G. (2008). An examination of validity of SUS-TAS in 

cross-cultures. Journal of Travel Research, 46(4), 414-421. doi: 

10.1177/0047287507308328 

Snaith, T. og Haley, A.J. (1999). Residents opinions of tourism development in the 

historical city of York, England. Tourism Management, 15, 595-603. doi: 

10.1016/S0261-5177(99)00030-8 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (2017, júní). Hnattrænir UNESCO jarðvangar. Sótt 

15.mars 2017 af: http://www.reykjanesgeopark.is/static/files/Pdf/hnattraenir-unesco-

jardvangar.pdf 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (e.d.). Sjálfbær þróun: Lykilhugtak í hugmyndafræði 

rammaáætlunar. Sótt af: http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/sjalfbaer-throun/nr/10 

Umhverfisstofnun. (e.d.). Landvarsla. Sótt 7.mars 2018 af 

http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/landvarsla/ 

UNESCO. (e.d.).  What is UNESCO Global Geopark. Sótt 23. Mars 2018 af: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-

global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-a-unesco-global-geopark/ 

UNEP (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. Paris: United 

Nations Environment Programme and World Tourism Organization 

Vargas-Sánchez, A., Porras-Bueno, N. Og Plaza-Mejía, M. (2011). Explaining residents 

attitudes to tourism: Is a universal model possible? Annals of Tourism Research,  

38(2), 460-480. doi:10.1016/j.annals.2010.10.004 

Verkefnisstjórn Rammaáætlunar. (e.d.). Sjálfbær þróun. Lykilhugtak í hugmyndafræði 

rammaáætlunar. Sótt 17.mars 2018 af: 

http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/sjalfbaer-throun/nr/10 

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common Future. 

Oxford: Oxford University Press 

Yoon, Y., Gursoy, D. og Chen, J. S. (2001). Validating a tourism development theory with 

structural equation modeling. Tourism Management, 22(4), 363-372. 

Þorleifur Einarsson. (1991). Myndun og mótun lands. Reykjavík: Mál og menning 

http://www.reykjanesgeopark.is/static/files/Pdf/hnattraenir-unesco-jardvangar.pdf
http://www.reykjanesgeopark.is/static/files/Pdf/hnattraenir-unesco-jardvangar.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ramma.is%2Fhugmyndafraedi%2Fsjalfbaer-throun%2Fnr%2F10&h=ATMP42g4Fmcq0i3FZa6rsMzyeeayveONI1I2_51C2rZ-hQjNjLyDRWDEocx375mck0Pp_eAf9LBMkE1mnOTBcWlztUb-F4fXqKdjcSqYicVocgSmh4w
http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/sjalfbaer-throun/nr/10
http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/landvarsla/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-a-unesco-global-geopark/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-a-unesco-global-geopark/
http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/sjalfbaer-throun/nr/10


56 

 

Viðaukar 

7.1 Viðauki 1: Bréf til kynningar á rannsókn  

 

Ágæti íbúi Reykjaness 

Við erum tveir nemendur á lokaári í ferðamálafræði. Könnun þessi er hluti af lokaverkefni 

BA ritgerðar við Háskólann á Hólum.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf íbúa gagnvart Reykjanes UNESCO Global 

Geopark og ferðamálum á Reykjanesi. 

Þeir sem vinna að rannsókninni eru Aldís Óskarsdóttir og Sonja Ósk Karlsdóttir. Ef 

einhverjar spurningar vakna í sambandi við spurningalistann er þér velkomið að hafa 

samband við Aldísi: alos@mail.holar.is og Sonju: sosk@mail.holar.is. 

Það er hugheil ósk okkar sem vinnum að rannsókninni að þú takir þátt með því að svara 

spurningalistanum svo að niðurstöður verði sem marktækastar. 

Könnunin er nafnlaus og tekur um það bil þrjár mínútur að svara.  

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur, 

Aldís Óskarsdóttir og Sonja Ósk Karlsdóttir 
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7.2 Viðauki 2: Viðhorfskönnun meðal íbúa 

1. Býrðu á Reykjanesi? ( Já / Nei - Takk fyrir þátttökuna en könnunin er eingöngu 

fyrir íbúa Reykjaness) 

2. Aldur (Yngri en 20, 21-30, 31-40,...) 

3. Kyn (Karl, kona, annað) 

4. Menntunarstig (grunnskólapróf, sveinspróf, stúdentspróf, háskólagráða) 

5. Hversu mikilvægt er Reykjanesið í þínum huga? Mjög mikið, fremur mikið, í 

meðallagi, frekar lítið, mjög lítið. 

6. Hversu vel hefur þú kynnt þér starfsemi Reykjanes Geopark? Mjög vel, fremur vel, 

í meðallagi, fremur lítið, mjög lítið 

7. Telur þú vera ávinning af því að búa í Reykjanes Geopark? já/nei/hlutlaus 

8. Hefur þú áhyggjur af fjölgun ferðamanna á Reykjanesi? Mjög mikið, fremur mikið, 

í meðallagi, frekar lítið, mjög lítið. 

9. Verður þú mikið verður þú var/vör við ferðamenn á Reykjanesi? (Hér ekki átt við 

Keflavíkurflugvöll). Mjög mikið, fremur mikið, í meðallagi, fremur lítið, mjög lítið. 

10.  Myndir þú vilja sjá aukningu á ferðamönnum á Reykjanesi? já/nei/hlutlaus 

11. Hversu sammála eða ósammála ertu áframhaldandi uppbyggingu ferðamála á 

Reykjanesi? Mjög sammála, sammála, hvorki sammála né ósammála,, fremur 

ósammála, mjög ósammála 

12.  Telur þú þörf fyrir að hafa landvörð allt árið sem sinnir eftirliti og náttúruvernd á 

Reykjanesi? Mjög sammála, sammála, hvorki sammála né ósammála, fremur 

ósammála, mjög ósammála 

13. Vissir þú að fyrirtæki á Reykjanesi mega nýta sér ,,vörumerkið” Reykjanes 

Geopark? já/nei 

14. Hversu ánægð/ur ertu með þróun ferðaþjónustu á svæðinu? mjög ánægð/ur, fremur 

ánægð/ur, í meðallagi, fremur óánægð/ur og mjög óánægð/ur. 

15. Hversu líklegt er að þú myndir mæla með Reykjanesi sem áfangastað? Mjög líklegt, 

fremur líklegt, hvorki líklegt né ólíkegt, fremur ólíklegt, mjög ólíklegt. 

16. Hversu líklegt er að þú myndir sitja samfélagsfundi tengda ferðaþjónustu og 

Reykjanes Geopark þegar þeir standa til boða? Mjög líklegt, fremur líklegt, hvorki 

líklegt né ólíklegt, fremur ólíklegt, mjög ólíklegt. 


