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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á eigin greiningum og er samin af mér. Hún 

hefur ekki verið lögð fram áður að hluta né heild til hærri prófgráðu.  
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Ágrip 

Á síðustu árum hafa orðið gífurlegar breytingar á fjölda ferðamanna á Íslandi en ferðamenn hafa farið 

úr 70 þúsund í 2,2 milljónir 2017 á aðeins 30 árum. Spár gera enn ráð fyrir aukningu ferðamanna næstu 

ár en ekki eins mikilli og verið hefur.  

 
Krýsuvík hefur ekki farið varhluta af auknum ferðamannastraumi en umferð bíla við Seltún í Krýsuvík 

hefur tvöfaldast á 5 árum. Mikilvægt er fyrir sveitarfélagið Hafnarfjörð að gera sér betur grein fyrir þeim 

tækifærum sem liggja í Krýsuvík með það að sjónarmiði að fara í uppbyggingu á völdum stöðum og hlúa 

að svæðinu. Marka þarf stefnu uppbyggingar, hvaða svæði á að byggja upp þannig að þau taki við fjölgun 

ferðamanna og hvaða svæði á að leggja minni áherslu á og jafnvel vernda. 

 
Skoðun og greining leiddi í ljós að aðal ferðamannastraumurinn í Krýsuvík liggur að háhitasvæðinu í 

Seltúni.  Frekari greining á svæðinu öllu var unnin út frá fyrirliggjandi talningum, spurningakönnunum 

og viðtölum við hagsmunaaðila. Jafnframt var svæðið skoðað með svo kallaðri SVÓT aðferð, þar sem 

svæðið var skoðað með tilliti til styrkleika, veikleika, tækifæra og ógnana. 

 
Niðurstöður greiningarinnar eru að óspillt náttúra, jarðfræðin, fámennið, menningarminjar og 

háhitasvæðin er það sem ferðamenn sækjast eftir í Krýsuvík og fjölbreytileiki svæðisins þykir einstakur. 

Með hliðsjón af niðurstöðunum er lagt til að ráðist verði í frekari uppbyggingu við Seltún, Grænavatn, 

Kleifarvatn, Krýsuvíkurberg og Krýsuvíkurhverfið vegna náttúrunnar og aðgengis. Settar eru fram tillögur 

að skiplagi við Krýsuvíkurberg og Grænavatn en endanlegt deiliskipulag þarf að vinna í samvinnu við 

hagsmunaaðila. 

 

Lykilorð: Hafnarfjörður, Krýsuvík, ferðamenn, aðgengi, skipulag, náttúra, menningarminjar 
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Abstract 

There has been enormous increase in the last few years in the number of tourists visiting Iceland. Over 

a period of 30 years the numbers have grown from 70 thousand to 2.2 million in 2017. Forecasts are 

still expecting increase in the coming years, however not as rapid as recently.  

 

Krýsuvík has been affected by increased flow of tourists, and the vehicle traffic at Seltrún in Krýsuvík 

has doubled over a period of 5 years. It is important for the Hafnarfjörður municipality to better 

understand the opportunities embedded in Krýsuvík to strengthen the infrastructure in selected 

places and nourish the area. A policy must be set for the development of the area, deciding which 

places should be built up to tolerate increased number of visitors and on which places lesser emphasis 

should be put or even protected. 

 

The main tourist traffic in Krýsuvík flows through Seltún. Further analysis on the total area was done 

based on counting, surveys and interviews with stakeholders. In addition, the area was analyzed using 

the so-called SWOT approach, whereby the area’s strengths, weaknesses, opportunities and threats 

are assessed. 

 

The analysis showed that undisturbed nature, geography, few people, historical remains and 

geothermal areas are the main features attracting tourists to Krýsuvík. The diversity of the area is 

exceptional. The places recommended for further development due to the nature and accessibility are 

Seltún, Gænavatn, Kleifarvatn, Krýsuvíkurberg og Krýsuvík neighborhood. Following this review a 

proposal was formed for the area’s development, while the final specific planning must be worked on 

in cooperation with stakeholders.   

 

Keywords: Hafnarfjörður, Krýsuvík, tourists, accessibility, planning, nature, historical remains.  
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Þakkir 

Ég við þakka leiðbeinendum mínum Dr. Bjarna Reynarssyni skipulagsfræðingi, Yngva Þór 

Loftssyni landslagsarkitekti og ábyrðarmanni Dr. Sigríði Kristjánsdóttur fyrir veitta aðstoð við 

gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka viðmælendum fyrir þátttöku í könnunum sem gerðar 

voru í tengslum við ritgerðina, sem og öðrum sem ég átti spjall við um málefnið. Jafnframt þakka 

ég vinnuveitanda mínum Hafnarfjarðarbæ fyrir stuðninginn og aðstoð við gagnaöflun. 

 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni fyrir alla þolinmæðina og stuðninginn meðan á náminu og 

vinnslu þessari ritgerðar stóð yfir. Sérstaklega þakka ég eiginmanni mínum Ágústi Hrafnkelssyni 

fyrir yfirlesturinn og góðar ábendingar. 
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Orðalisti  

Aðalskipulag: Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál í sveitarfélaginu (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

ÁDU: Ársdagsumferð er meðalumferð á dag yfir árið (Vegagerðin a, á.á.). 

Deiliskipulag: Skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélags sem byggð er 

á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um 

þéttbýli og dreifbýli (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

Djúpviðtöl: Viðtölin eru mjög ólík könnunum því spurningar eru ekki leiðandi. Það er ekki verið 

að leita eftir ákveðnum svörum. Spurningarnar eru opnar og gefa viðmælandanum kost á að 

svara á eigin forsendum. Þau eru því býsna lík venjulegum samræðum. Því afslappaðri sem 

viðmælandinn er þeim mun líklegra er að út úr viðtalinu fáist einlæg og heiðarleg lýsing á 

viðhorfum hans og lífssýn. Mörg djúpviðtöl eiga sér stað við hversdagslegar aðstæður, líkt og 

þegar kunningjar spjalla saman (Visindavefurinn a, 2005). 

Eigindleg rannsókn: Rannsókn sem gengur út á að reyna að fá dýpri skilning á ástæðum 

tiltekinnar hegðunar en hægt er með megindlegum aðferðum með því að horfa á einstaklinga 

eða litla hópa fremur en lýsandi úrtak. Eigindlegar rannsóknir eru aðallega notaðar í 

félagsvísindum. Gagnasöfnun fyrir eigindlegar rannsóknir gengur gjarnan út á opin viðtöl, 

rýnihópa og þátttökuathuganir (Visindavefurinn a, 2005). 

Ferðamennska: Athafnir einstaklinga sem ferðast til staða utan hversdagsumhverfis og dvelja 

þar í nánar skilgreindum tilgangi. Ferðin stendur skemur en í tólf mánuði samfleytt. 

(Ferðamálastofa l, 2018). 

Fjöldaferðamennska: Er þýðing á orðinu e. mass tourism sem er þegar fjöldi ferðamanna á einn 

stað telst í þúsundum á sama tíma ársins. Þetta er vinsælasta tegund ferðamennsku þar sem 

hún er oftast ódýr og oft seld sem pakkaferð (UNWTO b, á.á.). 

Fólkvangur: Að frumkvæði hlutaðeigandi sveitarfélags eða sveitarfélaga og að fengnu áliti 

Umhverfisstofnunar er heimilt að friðlýsa landsvæði til útivistar og almenningsnota sem 

fólkvang. Skal verndun svæðisins miða að því að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og 

tengdum menningarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu. 
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Umhverfisstofnun annast undirbúning stofnunar fólkvangs í samvinnu við viðkomandi 

sveitarfélag eða sveitarfélög. Landsvæði fólkvanga skulu vera í eigu sveitarfélags nema 

sérstakar ástæður mæli með öðru og um það náist samkomulag milli sveitarfélags og 

landeigenda (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 2013). 

Framkvæmdaleyfi: Leyfi til framkvæmda í samræmi við skipulag sem ekki eru háðar ákvæðum 

laga um mannvirki (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

Friðlýsing: Til að stuðla að markmiðum náttúruverndarlaga getur ráðherra friðlýst landsvæði, 

einstakar náttúrumyndanir, náttúruminjar í hafi, vatnasvæði og heildstæð vatnakerfi í samræmi 

við ákvæði í VII. og VIII. kafla náttúruverndarlaga og 54. og 55. gr. (Lög um náttúruvernd nr. 

60/2013, 2013). 

GPS-hnit (Global Positioning System): Tækni sem gerir fólki kleift að finna staðsetningu sína á 

jörðinni með skekkju innan við tuttugu metra (GPS: The Global Positioning System, 2018). 

Hagsmunaaðilar: Einstaklingar, hópar fólks, samtök og stofnanir sem hafa beina eða óbeina 

hagsmuni af verkefnum, gegna hlutverki í þeim, hafa áhrif á þau eða verða fyrir áhrifum vegna 

þeirra (Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins, 2018). 

Innviðir: Helstu þættir sem stuðla að virkni samfélags, s.s. samgöngu-, mennta- og 

heilbrigðiskerfi (Visindavefurinn b, 2017). 

Landslag: Landslag merkir svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna náttúrulegra og/eða 

manngerðra þátta og samspils þar á milli. Landslag tekur þannig til daglegs umhverfis, 

umhverfis með verndargildi og umhverfis sem hefur verið raskað. Undir landslag fellur m.a. 

þéttbýli, dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn og hafsvæði (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 

2013). 

Landslagsheild: Landslagsheild er landslag sem fólk upplifir að sé afmarkað af náttúrulegum 

þáttum (t.d. fjallahringur, fjörður) og/eða menningarlegum. Flokkar hennar eru jarðfræði, 

gróðurfar, vatnafar, landnotkun og landform (Skipulagsstofnun, 2004). 

Megindleg rannsókn: Rannsókn sem byggist á tölulegum gögnum. Slíkar rannsóknir eru mikið 

notaðar í félagsvísindum. Megindlegar rannsóknaraðferðir felast til dæmis í notkun 

spurningalista sem lagðir eru fyrir úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um. Þær henta vel 

til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur. Megindlegar aðferðir hafa 

https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6r%C3%B0in
https://is.wikipedia.org/wiki/Metri
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það fram yfir eigindlegar aðferðir að hægt er að alhæfa um það þýði sem er til rannsóknar ef 

rannsóknin er rétt unnin og úrtak valið með tölfræðilegum aðferðum. Gagnasöfnun fyrir 

megindlega rannsókn getur til dæmis farið fram með símakönnun, netkönnun, póstkönnun, 

vettvangskönnun og heimsóknarkönnun (Visindavefurinn a, 2005). 

Óbyggt víðerni: Svæði í óbyggðum, að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð og í a.m.k. 5 km fjarlægð 

frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, 

miðlunarlónum og uppbyggðum vegum (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 2013). 

QR kóði (stytting úr e.Quick Response Code): Nokkurskonar strikamerki sem hægt er að geyma 

gögn á bak við. Með því að nota smáforrit í síma eða öðru snjalltæki er hægt að skanna 

strikamerkið og skoða efnið sem tengt er kóðanum (QR Code.com, 2018). 

Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi 

kynslóða til að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum gæðum verður 

að haldast í hendur við vernd umhverfisins og grunngæða jarðar. Markmið sjálfbærrar þróunar 

er að koma á sjálfbærni í samfélaginu í heild og á jörðinni. Sjálfbærni er markmið sjálfbærrar 

þróunar (Vísindavefurinn d, 2001).  

SVÓT greining: Greiningin felst í því að kortleggja hverjir eru helstu styrkleikar, veikleikar, 

ógnanir og sóknartækifæri tengt viðfangsefninu. Í sinni einföldustu mynd felst greiningin í því 

að búa til lista með þessum fjórum þáttum fyrir tiltekið viðfangsefni. Hægt er að beita svót-

greiningu á margskonar viðfangsefni, s.s. landsvæði, tungumál, stýrikerfi tölva og svo mætti 

lengi telja (Vísindavefurinn c, 2003). 

Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram 

sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf á að samræma 

vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga (Skipulagslög nr. 123/2010, 2010). 

Þolmörk: Sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, 

hvort heldur áhrif á náttúrulegt umhverfi, viðhorf heimamanna eða upplifun ferðamanna. 

Þolmörk ferðamennsku skiptist í félagsleg þolmörk (þolmörk ferðamanna og þolmörk 

heimamanna) og þolmörk umhverfis (náttúrulegt umhverfi og innviðir) (Ferðamálastofa a, 

2016). 

  

https://is.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A1lfb%C3%A6rni
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1. Inngangur 

Á síðustu árum hefur ferðamannastraumur til Íslands stóraukist eða úr 440 þúsund árið 2007 í 

2,2 milljónir árið 2017 (Ferðamálastofa c, 2018). Afleiðing þessa er sú ferðamenn koma í meira 

mæli á hvern ferðamannastað, auk þess sem nýir staðir sem ferðamenn sækja hafa bæst við. 

 

Krýsuvík er einn af þeim stöðum sem hefur ekki farið varhluta af þessari aukningu, sér í lagi 

háhitasvæðið í Seltúni sem er í landi Hafnarfjarðar á sunnanverðu Reykjanesi (mynd 1). Lengi 

hefur verið rætt um Krýsuvík sem svæði sem hafi upp á margt að bjóða eins og sjá má í texta 

Trausta Valssonar hér að neðan en með tilkomu Suðurstrandarvegar árið 2012 hefur orðið 

mikil aukning í ferðamannastraumi um Krýsuvík. 

 

Svæðið [Krýsuvík] býður hinsvegar ótvírætt upp á mjög mikla möguleika á sviði útivistar 

og ferðaþjónustu. Forsenda fyrir því er að sveitarfélög sem standa að þessum fólkvangi 

[Reykjanesfólkvangi] vilji leggja fram fé til uppbyggingar, er væntanlega sú að 

gegnumstreymi fólks með hringleiðum, sem skapast með tilkomu Suðurstrandarvegar, 

verði mögulegur.  

Þegar sá vegur er kominn má búast við að Reykjanesfólkvangur verði eitt af 

sérkennilegri og fjölbreyttari útivistarsvæðum á landinu. (Trausti Valsson, 2002, bls. 88) 

 

Nokkrir samverkandi þættir hafa stuðlað að auknum fjölda ferðamanna í Krýsuvík. Þar er helst 

að nefna almenna aukningu á fjölda ferðamanna til landsins, nýjan Suðurstrandarveg, breyttar 

áherslur í ferðamennsku í heiminum og aukna umræðu um Ísland. 

 

Í tengslum við þetta og áhrifa á svæðið þarf Hafnarfjarðarbær sem eigandi svæðisins að marka 

sér stefnu og gera áætlanir um hvernig uppbygginu skuli háttað í Krýsuvík. Mikilvægt er að 

tryggja að náttúran verði ekki fyrir skemmdum og horfa til þolmarka svæðisins og sjálfbærni. 
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Mynd 1. Yfirlitsmynd af Grænavatni, Seltúni og Kleifarvatni í fjarska (https://www.nat.is/nateng/kleifarvatn.htm). 

 

1.1. Tilurð verkefnisins 

Vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á fjölda ferðamanna og auknum heimsóknum í Krýsuvík 

er nauðsynlegt að skoða svæðið í heild sinni. Tryggja þarf að ágangur á einstökum svæðum 

verði ekki of mikill og að innviðir séu fyrir hendi á réttum stöðum, auk þess sem skoða þarf 

uppbyggingu staða. Mikilvægt er að sveitarfélagið hlúi vel að svæðinu til að koma í veg fyrir 

óafturkræfar skemmdir á því og að ferðamenn geti notið þess sem það hefur upp að bjóða. 

Spurningin er hvort vernda eigi svæðið og fækka ferðamönnum, hvort byggja eigi upp til að 

stuðla að fjöldaferðamennsku eða vernda til að geta nýtt með uppbyggingu. 

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er uppbygging og tillögur að skipulagi ferðamannastaða í Krýsuvík 

í landi Hafnarfjarðar.  Viðfangsefni ritgerðarinnar nær ekki til annarrar uppbyggingar í tengslum 

við ferðamannaiðnaðinn á Reykjanesi en eðlilegt er fyrir sveitarfélögin á svæðinu að horfa 

heildstætt á uppbyggingarþörf. Mikilvægt er að skoða uppbyggingu í Krýsuvík í samhengi við 

annað sem er að gerast á Reykjanesinu.  
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1.2. Markmið 

Tilgangur verkefnisins er að greina ástand svæðisins, fjölda ferðamanna, hegðun þeirra og 

mögulega uppbyggingarstaði. Hluti af verkefninu er að kanna hugarfar þeirra sem þekkja til 

svæðisins til uppbyggingar. Gerðar verða tillögur að uppbyggingu svæða en ekki eiginlegar 

deiliskipulagstillögur enda þarf að vinna slíkt í nánu samstarfi við hagsmunaaðila. Mikilvægt er 

að hagsmunaaðilar séu sammála um framtíðaruppbyggingu svæðisins þegar lögformleg tillaga 

að deiliskipulagi er lögð fram. 

 

Eftirfarandi spurningar eru settar fram: 

 Hvernig er staðan í dag? 

 Hvaða möguleikar eru á svæðinu? 

 Hvernig má byggja upp? 

 

1.3. Rannsóknarspurningin 

Sett er fram rannsóknarspurningin:  

 

Hvernig mætti bregðast við þeim aukna straumi ferðamanna sem kemur til Krýsuvíkur? 
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2. Efnistök 

2.1. Vinnuferli 

Vinna við verkefnið hófst haustið 2017 þegar rannsóknarspurningin var sett fram og tilgangur 

verkefnisins. Síðan tók við gagnaöflun og vettvangsferðir til að geta metið verkefnið sem best 

og þá vinnu sem væri framundan. Verkefninu var skipt upp í þætti svo sem sögu svæðisins, 

lögformlegar skipulagsáætlanir og samþykktir fyrir svæðið, náttúrufarslegar forsendur, nýtingu 

og ferðamenn. Í kaflanum Samgöngur og þjónusta í Krýsuvík  er fjallað um ferðamannastaði í 

dag, samgöngur, þjónustu á svæðinu og gönguleiðir. Síðan er fjallað um þau gögn sem til eru 

um svæðið, greiningar úr vettvangsferðum, spurningar og viðtöl sem tekin voru og SVÓT 

greiningu fyrir svæðið. Í lokin eru settar fram tillögur að uppbyggingu, skipulagi og 

forgangsröðun verkefna. 

 

2.2. Gögn og aðferðafræðin 

Nokkuð er til af gögnum um svæðið, bæði varðandi sögu þess, greiningar á einsökum þáttum 

á svæðinu, skipulagsáætlanir og rannsóknir sem tengjast ferðamönnum. Auk þessara heimilda 

voru nýtt þau svör sem komu úr þolmarkarannsóknum og viðhorfskönnunum Ferðamálastofu 

(Ferðamálastofa a, 2016), Háskóla Íslands (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016) og Landgræðslu ríkisins 

(Andrés Arnalds, 2016) árið 2016. Höfundur tók viðtöl við tíu aðila sem þekkja vel til á svæðinu 

og hafa skoðun á framtíð þess. Viðtölin voru tekin upp, síðan skráð og greind út frá fyrirfram 

ákveðnum flokkum (viðauki 1). Einnig voru sendir spurningarlistar (viðauki 1) til fimm aðila 

valinna af handahófi sem vinna í ferðaþjónustu og fara með ferðamenn í Krýsuvík. Tölulegar 

upplýsingar sem liggja fyrir um svæðið voru greindar bæði frá Vegagerðinni (Vegagerðin a, á.á.) 

og Ferðamálstofu (Ferðamálastofa e, 2015). Farið var í um fimmtán vettvangsheimsóknir þar 

sem ástand svæðisins var metið og myndað.  

 

Notaðir voru kortagrunnar í eigu Hafnarfjarðarbæjar sem og loftmyndir Landmælinga við gerð 

mynda. Teikningar voru unnar í forritinu Q-Gis. 
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3. Athugunarsvæðið Krýsuvík 

Til eru nokkrar skýrslur um uppbyggingu ferðamannastaða annars staðar á landinu. Höfundi er 

ekki kunnugt um fræðilega umfjöllun sem tekur heildstætt á uppbyggingu Krýsuvíkur sem 

ferðamannastaðar. Þó má nefna tvær skýrslur sem unnar voru á  níunda áratugnum 

annarsvegar af Dr. Trausta Valssyni fyrir Hafnarfjarðarbæ og hinsvegar doktorsverkefni 

Guðrúnar Gísladóttur.  Hvorug þessari skýrslna voru aðgengilegar. 

 

3.1. Athugunarsvæðið 

Athugunarsvæðið er Krýsuvík á Reykjanesi, svæði í eigu Hafnarfjarðarbæjar (mynd 2). Svæðið 

afmarkast af strandlengjunni að sunnanverðu, Sveifluhálsi að vestanverðu, Kleifarvatni að 

norðanverðu og Krýsuvíkurheiði að austanverðu. Aðkoma að svæðinu liggur um Krýsuvíkurveg 

að norðan og Suðurstrandarveg að sunnan. 

 

Mynd 2. Land Hafnarfjarðarbæjar í Krýsuvík (HS, 2018). 
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3.2. Saga Krýsuvíkur 

Gjóskulagarannsóknir sýna að Krýsuvík hefur verið í byggð allt frá landnámsöld (Gunnlaugur 

Haraldsson, 2015). Samkvæmt Landnámu var jörðin hluti af landnámi Þóris haustmyrkurs 

Vígbjóðssonar. Krýsuvíkurjörðin var snemma talin til stórbýla vegna mikilla landgæða, 

sjávarfangs og hlunninda, t.d. eggjatekju, trjáreka og bjargfuglatekju í Krýsuvíkurbergi. Um 

miðja 19. öld var Krýsuvík talin 31 1/3 hundruð að verðleika (Gunnlaugur Haraldsson, 2015). 

Heimildir eru um allt að 18 hjáleigur og kot í landi Krýsuvíkur, þó voru þau ekki öll í byggð á 

sama tíma (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 813). Lengst af voru í byggð Suður- og 

Norðurkot, Stóri Nýibær 1 og 2, Litli Nýibær, Vigdísarvellir, Bali og Lækur (mynd 3) (Aðalskipulag 

Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006, bls. 12). Heimabær Krýsuvíkur stóð á allháum hól er rís upp úr 

sléttlendinu skammt sunnan við Bæjarfell. Þangað var bæjarstæðið flutt um miðja 12. öld í 

kjölfar Krýsuvíkurelda en hraunið lagði undir sig mikinn hluta af undirlendi heimajarðarinnar.  

 

Mynd 3. Krýsuvíkurhverfið, kort frá 1960 (https://www.lmi.is/landupplysingar/kortasafn/). 

Í Krýsuvík er fyrst getið um prestskylda alkirkju árið 1203 (Gunnlaugur Haraldsson, 2015). 

Krýsuvíkurkirkja átti mikil rekaítök, bæði hval- og trjáreka (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 

816). Kirkja var reist árið 1857 og var hún endurbyggð og endurvígð árið 1964 (mynd 4). Árið 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipya603OXKAhVLCBoKHfY2BMEQjRwIBw&url=http://www.ferlir.is/?id=7049&psig=AFQjCNGBL3p9lVZGAl_tkfyE96xHIIs8AQ&ust=1454936883366307
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2010 brann síðan kirkjan til kaldra kola en um þessar mundir er unnið að endurgerð hennar. 

Krýsuvík var heil kirkjusókn og eitt mesta höfuðból landsins (Þór Magnússon, 2008, bls. 210 og 

217) (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 836). 

 

Mynd 4. Krýsuvíkurkirkja áður en hún brann (Christian Bickel, á.á.). 

Um aldamótin 1900 bjuggu um 90% landsmanna í dreifbýli en 100 árum seinna bjó 

samsvarandi hlutfall Íslendinga á þéttbýlisstöðum með 200 íbúum eða fleiri (Bjarni Reynarsson, 

2014, bls. 197). 

 

Í lok 19. aldar hófust miklir flutningar úr dreifbýli til þéttbýlisstaða við innanverðan Faxaflóa og 

síðan hefur byggð í Reykjavík og nágrenni vaxið hraðar en íbúafjöldi landsins. Krýsuvík fór ekki 

varhluta af þessari þróun og fækkaði þar mjög í byrjun 20. aldar. 

 

Síðasti bóndinn í Krýsuvík var Magnús Ólafsson (1872-1950) (Gunnlaugur Haraldsson, 2015). 

Hann hóf búskap á eyðihjáleigunni Suðurkoti árið 1920 ásamt konu sinni Þóru Þorvarðardóttur 

(1884-1957). Þau bjuggu í gamla heimabænum í Krýsuvík þar til Þóra flutti til Hafnarfjarðar með 

börn þeirra svo þau gætu gengið í skóla. Magnús bjó áfram í Krýsuvík í 10 ár en eftir það dvaldi 

hann þar á sumrin og síðustu sumrin, eftir afhelgun kirkjunnar árið 1929, hafðist hann við í 

kirkjunni. Hann flutti alfarið burt vegna veikinda árið 1945 (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVn6zj2-XKAhWCbhoKHckzD3gQjRwIBw&url=http://www.whygoiceland.com/photo-slideshow-churches-of-iceland.html&psig=AFQjCNEBbnRdHvIF6VKqBAzFsDiDtRVMvg&ust=1454936686344695
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831-832). Árið 1937 tók ríkið land Krýsuvíkur og Stóra Nýjabæjar eignarnámi (Gunnlaugur 

Haraldsson, 2015). Árið 1941 var gengið frá kaupum Hafnarfjarðarbæjar á jörðunum Krýsuvík 

og Stóra-Nýjabæ. Þetta landsvæði sem er um 43 ferkílómetrar að stærð var innlimað í 

lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar árið 1946 (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 832) (Ásgeir 

Guðmundsson, 1983-1984, bls. 134-140). Hér að neðan má sjá kort af Krýsuvík (mynd 5). 

 

Mynd 5. Krýsuvík, kort frá 1989 (https://www.lmi.is/landupplysingar/kortasafn/). 
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Árið 1945-1960 stóð Hafnarfjarðarbær fyrir búrekstri í Krýsuvík, túnrækt og smíði gróður- og 

gripahúsa (mynd 6) (Gunnlaugur Haraldsson, 2015). Nærri Grænavatni var byggð 

garðyrkjustöð, bústaður fyrir starfsmenn og íbúðarhús fyrir bústjóra kúabúsins. Frá 1949-1952 

var íbúðarhúsið setið af bústjóra en frá 1953-1964 hýsti það stjórnendur vinnuskóla drengja 

sem Hafnarfjarðarbær rak í Krýsuvík. Síðan stóð húsið autt þar til Sveinn Björnsson (1925-

1997), yfirlögregluþjónn og listamaður í Hafnarfirði, fékk húsið til afnota sem vinnustofu (mynd 

7). Frá andláti hans hefur húsið verið varðveitt í minningu Sveins. Opnuð var sýningaraðstaða í 

húsinu árið 2000 (Gunnlaugur Haraldsson, 2015, bls. 833). 

 

Mynd 6. Fjósið (HS, 2018). 
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Mynd 7. Sveinshús (blátt) og hús starfsmanna kúabúsins (HS, 2018). 

Nokkur svæði hafa verið hverfisvernduð vegna náttúruminja, þ.e. ströndin, Selalda, Sveifluháls, 

Seltún, Gestsstaðavatn, Grænavatn og Augað, Vesturengjar, strönd Kleifarvatns og 

Austurengjar. Eldborg við Litlahraun, sem er að mestu í Grindavík, er friðlýst sem 

náttúruvættur (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006, bls. 29). 

 

Árið 1975 gerðu erlendir sérfræðingar samanburð á 10 stöðum á Íslandi sem líklegir þóttu fyrir 

staðarval fyrir hugsanlega uppbyggingu ferðaþjónustu. Í niðurstöðum var tekið sérstaklega 

fram að í Krýsuvík væri stórkostleg náttúra og staðhættir til uppbyggingar á fjölþættri 

ferðaþjónustu (Aðalskipulag Hafnarfjarðar1995-2015, 1997, bls. 87). 

 

Krýsuvíkurskóli var reistur um miðjan áttunda áratuginn til að sinna unglingum sem þyrftu 

sérúrræði en ekkert varð af þeirri starfsemi (mynd 8). Húsið stóð autt til 1986 þegar 

Krýsuvíkursamtökin fengu það til afnota. Þar er rekið meðferðarheimili fyrir 

fíkniefnaneytendur. 
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Mynd 8. Krýsuvíkurskóli (HS, 2018). 

Árið 1935 var Suðurstrandavegur lagður um Krýsuvík og árið 1945 var lagður vegur með 

Kleifarvatni. Árið 2012 var Suðurstrandarvegur endurgerður og hefur hann bætt mjög 

samgöngur á svæðinu (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025, 2014). 

 

Árið 2016 samþykkti Hafnarfjarðarbær umsókn Gróðurs fyrir fólk í landnámi Ingólfs (GFF) um 

stofnun vistvangs í Krýsuvík. Vistvangurinn tók til starfa sumarið 2016 þegar hafin var 

uppgræðsla á örfoka melum og gróðursetning trjáa. Svæðið er um 300 ha (Hafnarfjarðarbær 

c, 13. janúar 2016). 

  

Unnið var að endurheimt votlendis við Bleiksmýri árið 2017 í samvinnu við Landgræðslu ríkisins 

(Hafnarfjarðarbær c, 13. janúar 2016). 

 

3.3. Náttúrufarslegar forsendur  

Við gerð aðalskipulags Krýsuvíkur (viðauki 2) voru sett upp mismunandi þemakort sem fjölluðu 

um landið og eiginleika þess (viðauki 3). Fjallað verður um þann þátt hér. 

 

3.3.1. Landslagsheild 

Á Krýsuvíkurjörðinni má finna flest það sem prýðir íslenska náttúru, auk fjölbreyttrar búsetu og 

menningarsögulegar minja. Krýsuvíkurbergið er 30-50 m hátt og 6,5 km langt standberg - hæst 
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að austanverðu þar sem hið eiginlega Krýsuvíkurberg er - sem mótað er af úthafsöldunni og er 

með mjög fjölbreyttu fuglalífi (mynd 9).  

 

Mynd 9. Krýsuvíkurberg, horft til vesturs (HS, 2018). 

Fjalllendi er meðfram svæðinu austan- og vestanmegin og myndar einskonar dal á milli. 

Sveifluháls er að vestanverðu með bröttum hlíðum og tindóttum fjallgarði en Krýsuvíkurheiðin 

að austan. Landið hækkar til norðurs inn dalinn og verður hæst 155 metrar við Grænavatn en 

þá lækkar það aftur að Kleifarvatni. Innst í landi er Kleifarvatn umkringt gróðursnauðu fjalllendi 

(mynd 10). Úr Kleifarvatni rennur ekkert vatn þannig að hæð þess stjórnast af 

grunnvatnsstöðu. Vatn safnast saman í votlendi á miðjusvæðinu þar sem það er lægst og 

rennur síðan í um þremur lækjum áfram til hafs. Nokkur sérstök vötn eru einnig á svæðinu svo 

sem Grænavatn. 

 

Mynd 10. Kleifarvatn og Sveifluháls, mynd tekin af einum af höfðunum við vatnið (HS, 2018). 
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Sprungukerfi Reykjaneshryggs liggur um Krýsuvík og er mikil háhitavirkni á þessu svæði. 

Nokkrar eldstöðvar eru á svæðinu og þá helst undir Geitahlíð og austantil í Sveifluhálsi. 

Þekktasta svæðið er í Seltúni (mynd 11). Vitað er um nokkur eldgos á sögulegum tíma í Krýsuvík 

og eins eru jarðskjálftar tíðir en þeir eru yfirleitt ekki snarpir. Bergið á svæðinu er aðalega 

basískt grágrýtishraun, móberg frá ísöld og nútímahraun. 

 

Mynd 11. Háhitasvæðið í Seltúni (HS, 2018). 

Gróðurfari hefur farið nokkuð aftur í Krýsuvík á undanförnum öldum en þó hefur tekist að snúa 

þeirri þróun við síðasta áratuginn með uppgræðslu og takmörkun á beit (Aðalskipulag 

Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006). Heildstæðasta gróðurþekjan er í nágrenni 

Krýsuvíkurhverfisins og Bleiksmýri. Í Krýsuvík er nokkur sérstaða varðandi gróðurfar sem 

tengist nágrenni við hverasvæði og tegundir sem aðlagast að slíkum aðstæðum. Jafnframt er 

votlendið sunnan Kleifarvatns sérstakt þar sem það er eina votlendið á svæðinu. Árið 2017 var 

farið í aðgerðir til að endurheimta votlendi við Bleiksmýri (Hafnarfjarðarbær c, 13. janúar 

2016). 
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Mjög votviðrasamt getur verið í Krýsuvík þar sem nokkur áhrif eru frá lægðum sem nálgast 

landið úr suðri. Ríkjandi vindátt er suðaustanátt og getur hún verið nokkuð snörp (Veðurstofa 

Íslands, á.á.). 

 

Hægt er að segja að Krýsuvík sé staður hinna óvægu náttúruafla svo sem eldsumbrota, 

háhitasvæða, sjávarfalla og veðurfars. 

 

3.3.2. Dýralíf 

Fuglalíf er fjölbreytt á svæðinu og má skipta því í 5 flokka m.t.t. fuglalífs. Krýsuvíkurbergið, 

votlendið og engjar sunnan Kleifarvatns, Krýsuvíkurheiði, Kleifarvatn og fjalllendið. 

Stórkostlegasta svæðið er þó Krýsuvíkurberg vegna mikils fjölda fugla og auðvelds aðgengis. 

Um 30 tegundir af varpfugli eru í og við Krýsuvík. Tegundir á válista í Krýsuvík eru grágæs, sem 

verpir sunnan Kleifarvatns, hrafn, rjúpa og svartbakur. Í Krýsuvíkurbergi eru helst svartfugl og 

rita (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006). 

 

3.3.3. Náttúru-, menningarsögu- og útivistargildi 

Miðhluti Krýsuvíkurjarðarinnar hefur mikið náttúru- og sögugildi, þ.e. frá ströndinni að 

Kleifarvatni. Innan þess svæðis eru forn eldvörp við Selöldu og Tryggvahóla, sprengi- og 

hverasvæði frá Augum að Seltúni og votlendissvæði í Vesturengjum, auk hvera og 

votlendissvæðis við Austurengjar og Eldborg við Litlahraun. Jafnframt eru mjög sérstök vötn á 

þessu svæði, svo sem Grænavatn og Kleifarvatn. Mesta menningarsögugildið hefur 

Krýsuvíkurhverfið og svæðin þar í kring. Þegar þetta er skoðað í samhengi við útivistargildi þá 

takmarkar aðgengi útivistarmöguleika svo sem vegna votlendis og brattra hlíða. Þegar 

útivistar- náttúru- og sögugildi er skoðað í heild helst það í hendur við sama svæðið, þ.e. 

miðhluta Krýsuvíkurjarðarinnar. 

 

Margir góðir útsýnisstaðir eru í Krýsuvík og má þar helst nefna Arnarfell, dranga við Kleifarvatn, 

Sveifluháls og Krýsuvíkurberg  (mynd 12). 
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Mynd 12. Útsýni yfir Grænavatn, Fjósið og Arnarfell í baksýn (HS, 2018). 

Minjar um búsetu, sjósókn og fuglatekju eru mestar næst sjó en síðan taka við landbúnaðarbýli 

og hjáleigur. Miklar fornleifar eru í landi Krýsuvíkur og er lagt til í skýrslu um fornleifar að hlúð 

verði sérstaklega að 22 fornleifum og þær gerðar aðgengilegar ferðamönnum (Aðalskipulag 

Hafnarfjarðar1995-2015, 1997). Flestir þessir staðir eru í nágrenni Krýsuvíkurhverfisins og 

hefur það svæði mikið sögulegt gildi. Á fjórum stöðum hafa fornminjar verið friðlýstar, þ.e. 

Gestsstaðir, garðar við Kaldrana, Krýsuvíkurkirkja og rústir Norðurkots. Jafnframt eru minjar 

um vinnslu á brennisteini í Seltúni. 

 

Margar fornar gönguleiðir og reiðleiðir liggja um Krýsuvík og er nauðsynlegt að halda þeim við 

sbr. umfjöllun í kafla 4.6.  

 

3.4. Umsvif og nýtingaraðilar í Krýsuvík í dag 

Umsvif og nýting Krýsuvíkur í dag (mynd 13):  

 Skátafélagið Hraunbúar eru með aðstöðu í Krýsuvík, bæði við suðurenda Kleifarvatns 

og á heimatúni Krýsuvíkurjarðarinnar. Skálinn við Kleifarvatn var reistur árið 1946. 

 Krýsuvíkursamtökin reka meðferðarheimili í Krýsuvíkurskóla. 

 Safn Sveins Björnssonar er með aðstöðu í íbúðarhúsinu við garðyrkjustöðina. 

 Hestamenn hafa reist sér hnakkageymslur við suðurenda Kleifarvatns. 
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 Hestamenn eru með beitarhólf á Austurengjum. 

 Fjáreigandafélag Hafnarfjarðar, Garðabæjar og nágrennis hefur afnot af 1250 ha 

beitarhólfi sunnan Suðurstrandarvegar. 

 Beitarhólf Grindavikur sem skilgreint er í aðalskipulagi sem landbúnaðarsvæði nær inn 

í Krýsuvík að vestanverðu. 

 Reykjanesfólkvangur sér um landvörslu í Krýsuvík. 

 Kirkjustæði er í Krýsuvíkurhverfinu og er kirkjan í endurbyggingu í Hafnarfirði. 

 Vegir á vegum Vegagerðarinnar eru Suðurstrandarvegur og Krýsuvíkurvegur. 

 HS orka fékk úthlutað rannsóknarleyfi á jarðhita á Krýsuvíkursvæðinu og var gildistími 

þess fyrst frá desember 2006 til desember 2016 en árið 2016 var leyfið framlengt til 

október loka árið 2019. Gerð var aðalskipulagsbreyting sem skilgreindi nýtt 

iðnaðarsvæði í Hveradal fyrir 3 rannsóknaholur til djúpborunnar á háhitasvæðinu. 

Niðurstaða Skipulagsstofnunar á sínum tíma var að ekki væri þörf á mati á 

umhverfisáhrifum og breytingin aðeins tilkynningarskyld. 

 Tvö svæði eru nefnd í rammaáætlun um nýtingu jarðhita. Sveifluháls er í nýtingarflokki 

en Austurengjar í biðflokki. 

 Ákveðið hefur verið að engin efnisvinnsla verði í Krýsuvík. 

 Lausaganga búfjár er bönnuð. 

 Stangveiðifélag Hafnarfjarðar er með veiðiréttinn í Kleifarvatni. 

 Stjörnuskoðunarfélagið er með lóð þar sem fyrirhugað er að reisa aðstöðu til 

stjörnuskoðunar. 

 Vistvangur á vegum Gróðurs fyrir fólk í landnámi Ingólfs (GFF) er starfræktur við 

suðurenda Krýsuvíkurvegar. Vistvangurinn er um 300 ha. 
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Mynd 13. Umsvif og nýting í Krýsuvík í dag (HS, 2018). 

 

3.5. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins fyrir árin 2001-2024 er ekki fjallað um Krýsuvík að öðru 

leyti en að verið sé að vinna aðalskipulag fyrir það svæði. Í nýjasta svæðisskipulaginu sem er 

fyrir árin 2015-2040 er minnst á Krýsuvík og þá í tengslum við að tryggja uppbyggingu 

grunnstoða þess, svo sem vegamál vegna ferðamanna. 

 

3.6. Aðalskipulag Krýsuvíkur 

Í bókinni Hafnarfjörður Aðalskipulag 1980 – 2000 kemur fram að aðalskipulagið sem unnið var 

á árunum 1968-1974 og átti að gilda frá 1968 til 1983 hefur aldrei verið staðfest. Í aðalskipulagi 
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Hafnarfjarðar fyrir tímabilið 1980 til 2000 er ekkert minnst á Krýsuvík. Í inngangi að skýrslunni 

Krýsuvík, fornleifar og umhverfi sem gerð var árið 1998 kemur fram að sú skýrsla hafi verið 

unnin vegna þess að ákveðið hafi verið að hefja vinnu við almennt skipulag svæðisins. Í 

aðalskipulagi bæjarins fyrir 1995-2015 er það sama nefnt. Samkvæmt þessu hefur ekkert 

skipulag verið unnið fyrir Krýsuvík fyrr en um aldamót og var sérstakt aðalskipulag fyrir Krýsuvík 

fyrir tímabilið 2005 - 2025 samþykkt 12. desember 2006. Aðalskipulag Hafnarfjarðar fyrir 

tímabilið 2005-2025 var síðan endurskoðað í nýrri útgáfu fyrir tímabilið 2013-2025 og 

samþykkt 19. apríl 2014 og nýr uppdráttur fyrir Krýsuvík (viðauki 2). 

 

Markmið aðalskipulagsins fyrir Krýsuvík 2005-2025 er að stuðla að skynsamlegri nýtingu 

auðlinda í Krýsuvík, svo sem til útivistar og orkunýtingar og tryggja vernd þess sem er sérstakt 

í náttúrufari og sögu svæðisins (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006, bls. 8). 

 

 Draga fram sérkenni og vaxtarmöguleika einstakra staða og svæða. 

 Að standa vörð um merkar náttúru- og söguminjar. 

 Að kortleggja og skilgreina fjölbreytt gönguleiðakerfi. 

 Að stuðla að betra aðgengi almennings og eflingu ferðaþjónustu. 

 Að skilgreina uppgræðslusvæði og marka stefnu um beitarnýtingu. 

 Að marka stefnu um nýtingu jarðhita. 

 Að marka stefnu um framtíðarlegu stofnvegakerfisins. 

 

Við gerð aðalskipulagsins var mikil vinna sett í að meta svæðið og greina. Hér var um mikið 

frumkvöðlastarf og rannsóknarvinnu að ræða þar sem ekki var til mikið af skrásettum gögnum 

fyrir svæðið.  

 

Helstu þættir sem voru greindir: 

 

 Forsendur skipulags: 

o Landslag og veðurfar. 
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o Jarðfræði. 

o Náttúruvernd. 

o Fuglalíf. 

o Gróðurfar og áætlanir um uppgræðslu. 

o Fornleifar. 

o Landakaup. 

o Orkuvinnsla. 

o Námuvinnsla. 

o Beitiland. 

o Krýsuvíkurskóli. 

 Samantekt um svæðið: 

o Landslagsheild. 

o Náttúru- og sögugildi. 

o Útivistargildi. 

o Landkostir. 

o Tengsl við Staðardagskrá 21. 

o Umhverfisáhrif skipulagstillögunnar. 

o Mat á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda. 

 Skipulagsáætlun: 

o Opin svæði til sérstaka nota. 

o Óbyggð svæði. 

o Þjónustustofnanir. 

o Verslun og þjónusta. 

o Náttúruverndarsvæði. 

o Þjóðminjaverndarsvæði eða menningarminjar. 

o Hverfisvernd. 

o Vatnsvernd. 

o Landbúnaðarsvæði. 

o Samgöngur. 
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o Veitur, sorp, orkunýting og efnisnám. 

 

Þegar aðalskipulagið var endurskoðað árið 2014 var það aðallega aðlagað að þeim breytingum 

sem höfðu orðið. Hér má helst nefna (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025, 2014, bls. 161): 

 

 Afmörkun á afþreyingar- og ferðamannasvæðum stækkuð í samræmi við tillögur í 

deiliskipulögum. 

 Beitarhólf minnkað með tilkomu Suðurstrandarvegar. 

 Nýr Suðurstrandarvegur. 

 Lega nýs ljósleiðara sett inn. 

 Austurengjar skilgreindar sem varúðarsvæði þar sem það svæði er í biðflokki 

rammaáætlunar um vernd og nýtingu. 

 

Í gildandi aðalskipulagi er lítið fjallað um uppbyggingu á ferðamannastöðum. Þó er svæði í 

kringum Seltún afmarkarð á uppdrættinum og merkt sem afþreyinga og ferðamannasvæði – 

svæði til móttöku ferðmanna með þjónustuhúsi, bílastæðum, stígum og áningarstöðum um 13 

ha. Annað er ekki sérstaklega skilgreint. Aðalskipulagið fjallar jafnframt um svæði sem hafa 

útivistargildi. Miðhluti jarðarinnar, þ.e. frá Kleifarvatni niður að Krýsuvíkurbergi (mynd 14), er 

svæði sem sagt er að hafa mesta útivistargildið. Við matið var fyrst og fremst horft til 

aðgengileika svæðanna. 

Í aðalskipulaginu er einnig fjallað um landkosti sem þarf að taka mest tillit til við nýtingu og 

verndun svæðisins. Þetta er verndun votlendis, stranda, jarðfræðiminja, gosminja, 

menningarsögulega minjar, þjóðleiða og hverasvæða (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025, 

2014, bls. 176). 
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Mynd 14. Seltún og Kleifarvatn í fjarska (HS, 2018). 

 

3.7. Samþykkt deiliskipulög í Krýsuvík 

 

Í Krýsuvík eru 3 deiliskipulög í gildi: 

 Deiliskipulag Seltúns var samþykkt í bæjarstjórn 28. maí 2014 (viðauki 4): 

o Meginmarkmið með tillögunni var að skilgreina aðkomu og gönguleiðir, 

áningarstaði, þjónustusvæði og bæta aðstöðu til útivistar á svæðinu í heild. 

o Unnið hefur verið eftir skipulaginu síðan 2014. 

 

 Deiliskipulag Stjörnuskoðunarfélagsins samþykkt í bæjarstjórn 18. desember 2012 án 

athugasemda (viðauki 5): 

o Markmið skipulagsins er að afmarka lóð fyrir hús Stjörnuskoðunarfélags 

Seltjarnarness. Byggja á upp aðstöðu til stjörnuskoðunar en aðstæður í Krýsuvík 

eru sagðar mjög svo sérstakar vegna lítillar ljósmengunar. 

o Engar framkvæmdir eru hafnar. 

 

 Deiliskipulag HS veitna um orkuvinnslu í Hveradal samþykkt í bæjarstjórn 30. júní 2010 

án athugasemda (viðauki 6): 
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o Markmið skipulagsins er að heimila borun á þremur 

djúpborunarrannsóknarholum á háhitasvæðinu í Krýsuvík. Þetta svæði er á 

svæði 1 sem er iðnaðarsvæði. 

o Framkvæmdaleyfi var gefið út í september 2010 og hefur það verið framlengt 

um eitt ár í senn síðan þá. 

o Engar framkvæmdir eru hafnar. 

 

 Deiliskipulagi af landi við Krýsuvíkurkirkju er ólokið: 

o Þar er í gildi rannsóknarleyfi fyrir fornleifarannsóknir á kirkjustæði og lóð frá 

2014. 

 

3.8. Reykjanesfólkvangur 

Eins og fram hefur komið er Krýsuvík hluti af Reykjanesfólkvangi sem var friðlýstur sem 

fólkvangur árið 1975 (mynd 15).  

 

Mynd 15. Afmörkun Reykjanesfólkvangs (http://www.reykjanesfolkvangur.is/). 

http://www.reykjanesfolkvangur.is/
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Þar með fellur svæðið undir þau skilyrði sem friðlýst svæði gera í náttúrverndarlögum ásamt 

því sem kom fram í auglýsingu á friðlýsingunni árið 1975 (Umhverfisstofnun b, á.á.).  

 

Í náttúruverndarlögum nr. 44/1999 er fólkvangur skilgreindur sem Landsvæði í umsjón 

sveitarfélags eða sveitarfélaga sem friðlýst hefur verið til útivistar og almenningsnota (Lög um 

náttúruvernd nr. 60/2013, 2013). 

 

Aðilar að Reykjanesfólkvangi eru auk Hafnarfjarðar, Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes, 

Garðabær, Reykjanesbær, Grindavík og sveitarfélagið Vogar. 

 

Allar framkvæmdir í Krýsuvík þurfa að taka mið af því sem samþykkt hefur verið um fólkvanginn 

en Umhverfisstofnun þarf að samþykkja öll framkvæmdarleyfi innan fólkvangsins (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2012). 

 

Gerð hefur verið stjórnunaráætlun fyrir Reykjanesfólkvang. Tilgangur áætlunarinnar er að ná 

sameiginlegri sýn helstu hagsmunaaðila á framtíðarnýtingu fólkvangsins. Í fólkvanginum er 

starfandi landvörður frá 15. apríl til 15. október en hann er ráðinn af stjórn fólkvangsins (VSÓ 

ráðgjöf, 2014). 

 

Í stjórnunaráætluninni kemur fram að svæði innan Krýsuvíkur sem hafa mest gildi varðandi 

náttúru, upplifun, menningu og aðgengi eru: 

 

 Krýsuvíkurleið – leiðin milli Vatnsskarðs og Krýsuvíkurbergs. 

 Seltún. 

 Krýsuvíkurberg. 

 Sveifluháls. 

 

Næst á eftir koma Grænavatn, Krýsuvíkurheiði og Bæjarfell. 
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Mörg af þessum svæðum falla í fleiri en einn flokk, þannig falla t.d. Krýsuvíkurleið og Seltún í 

alla flokka. Grænavatn og Krýsuvíkurberg flokkast bæði í aðgengis- og upplifunarflokka. 

 

3.9. Samþykktar stefnur Hafnarfjarðarbæjar 

Endurskoðun á Umhverfis- og auðlindastefnu Hafnarfjarðarbæjar lauk vorið 2018. Í stefnunni 

er lögð áhersla á sjálfbæra þróun til grundvallar í umhverfismálum og við auðlindanýtingu. 

Sérstaklega er fjallað um að nýting jarðhita í Sveifluhálsi skuli vera þannig að hún valdi ekki 

röskun í og við Seltún né valdi truflunum á þeirri ferðaþjónustu sem þar er rekin. Einnig er 

fjallað um að bæta aðgengi að náttúru bæjarfélagsins og að landvarsla verði aukin, sér í lagi í 

Krýsuvík. Lögð er áhersla á að vernda lífríkið, náttúru- og menningarminjar. Allt þetta þarf að 

hafa í huga þegar farið er í uppbyggingu ferðarmannastaða í Krýsuvík (Hafnarfjarðarbær b, 

2018). 

 

Árið 2012 var samþykkt ferðamálastefna fyrir Hafnarfjarðarbæ. Ferðamálastefnunni er ætlað 

að lýsa áherslum og markmiðum sveitarfélagsins í þágu ferðaþjónustunnar en einnig er hún 

yfirlýsing um að samráð og samvinna bæjaryfirvalda og ferðaþjónustufyrirtækja séu lykilþættir 

til þess að árangur náist. Lögð er áhersla á að kortleggja hvaða möguleikar séu færir til 

uppbyggingar á ferðamannasvæðum í Seltúni og Krýsuvík sem og uppbyggingu gönguleiða í 

landi Hafnarfjarðar. Framtíðarsýn bæjarins er áframhaldandi uppbygging í Krýsuvík með 

áherslu á Seltún. Stofnaður var starfshópur árið 2015 varðandi framtíðarnotkun Krýsuvíkur en 

hann hefur ekki lokið störfum (Hafnarfjarðarbær a, á.á.). 

 

3.10. Reykjanes Geopark 

Sveitarfélögin á Reykjanesi, Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Sandgerði, Sveitarfélagið Garður 

og Sveitarfélagið Vogar og ferðaþjónustuaðilar stofnuðu sjálfseignarstofnunina Reykjanes 

Geopark árið 2012 (mynd 16). Stefna sveitarfélaganna og ferðaþjónustunnar er að leggja 

áherslu á jarðminjar svæðisins og vellíðunarferðamennsku í markaðsstarfi og uppbyggingu 

innviða. Í stofnsamþykkt segir: 
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Tilgangur Reykjanes jarðvangs ses. er að vernda og nýta jarðminjar svæðisins í þágu 

sjálfbærrar þróunar og eflingu byggðarinnar. Þróuð verði jarðtengd ferðamennska á 

svæðinu (Geotourism) sem byggi á fræðslu um jarðminjar, samspil manns og náttúru, 

og útivist. Með öflugu samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis skal 

jarðvangurinn vinna að bættum búsetuskilyrðum og sköpun nýrra atvinnutækifæra. 

Félaginu er ætlað að vera aðili að UNESCO Global Geoparks (Reykjanes Geopark, 2016). 

 

Þegar Reykjanes Geopark var stofnaður náðist ekki samstaða hjá Hafnarfjarðarbæ um að verða 

aðili að verkefninu en garðurinn umlykur Krýsuvík. Í febrúar 2018 barst Hafnarfjarðarbæ erindi 

frá stjórn Reykjanes Geopark þar sem óskað var eftir viðræðum um aðild bæjarins að 

verkefninu og var bæjarstjóra þá falið að taka upp viðræður við stjórnina. Þeirri vinnu er ekki 

lokið. 

 

Mynd 16. Reykjanes Geopark (http://geothermalresourcescouncil.blogspot.com/2015/11/iceland-gets-two-unesco-
global-geoparks.html eða http://www.reykjanesgeopark.is/is). 

http://geothermalresourcescouncil.blogspot.com/2015/11/iceland-gets-two-unesco-global-geoparks.html
http://geothermalresourcescouncil.blogspot.com/2015/11/iceland-gets-two-unesco-global-geoparks.html
http://www.reykjanesgeopark.is/is
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3.11. Uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegra minja  

Lögum nr. 20/2016 um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegra minja tóku gildi í apríl 2016. Í framhaldi af því hafa stjórnvöld unnið 

stefnumótun varðandi verndun svæða og eru áhersluverkefni fyrir árin 2018-2020 hluti af 12 

ára stefnumarkandi landsáætlun. Í áætluninni kemur fram að Krýsuvíkurberg er eitt að þeim 

svæðum sem lagt er til að unnið verði að gerð skipulags fyrir vegna uppbyggingar og unnið í 

öryggisaðgerðum (Samband íslaneskra sveitarfélaga a, 2018). 

 

3.12. Áfangastaðaáætlun höfuðborgarsvæðisins  

Um þessar mundir er verið að vinna að nýju verkefni svonefndri Áfangastaðaáætlun (e. 

Destination Management Plan) fyrir hönd Ferðamálastofu. Landinu hefur verið skipt niður í 

hluta og stýrir Höfuðborgarstofa verkefninu á höfuðborgarsvæðinu með aðkomu hinna 

sveitarfélaganna. Hér er ekki um lögboðið verefni að ræða. Áfangastaðaáætlunin hefur það að 

markmiði að taka saman helstu aðgerðir er snúa að uppbyggingu innviða, stýringu og þróun 

ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til næstu fimm ára með skilgreindum markmiðum og 

víðtæku samráði hagsmunaaðila. Áætlunin miðar að því að upplifun af svæðinu standist 

væntingar ferðamanna í sátt við íbúa, umhverfi og atvinnurekstur. Þessari vinnu er ekki lokið 

en stefnt er á að henni ljúki á árinu 2018. Krýsuvík er einn að þeim stöðum sem verða hluti að 

því verkefni (Reykjavíkuborg, 2017). 

 

3.13. Ferðamenn á Íslandi 

Ferðamönnum í Norður-Evrópu hefur fjölgað meira en annars staðar í Evrópu en aukning 

erlendra ferðamanna var 6% árið 2016. Mesta fjölgunin var á Íslandi, næstmest í Noregi, 

þarnæst á Írlandi og síðan í Svíþjóð (UNWTO a, 2017). Ferðamönnum á Íslandi hefur lengi 

fjölgað hratt en frá því að mælingar hófust 1949 og fram til 2007 var fjölgunin að jafnaði um 

8%. Eftir 2007 fór ferðamönnum að fjölga hraðar og allra mest núna síðustu ár. Árið 2007 voru 

ferðamenn sem fóru um Keflavíkurflugvöll um 480 þúsund en árið 2017 2,2 milljónir (mynd 17) 

(Ferðamálastofa b, 2018). Spár fyrir árið 2018 benda til að fjöldinn verði 2,5 milljónir (Arion 
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banki, 2017) en hér ber að athuga að inni í þessum tölum eru tengifarþegar líka þó það breyti 

ekki stóru myndinni varðandi hlutfallslega fjölgun.  

 

Mynd 17. Fjöldi ferðamanna á Íslandi eftir árum (Ferðamálstofa, 2018). 

Þessi gífurlega fjölgun ferðamanna er eitthvað sem fáir bjuggust við og áætlanir um fjölgun 

ferðamanna hafa reynst langt undir raunveruleikanum. Þessa mikla aukning á stuttum tíma 

hefur valdið því að innviðir hafa brostið og uppbygging þeirra ekki haldið í við fjölgunina, þó 

aukið fé frá ríkinu hafi verið sett í styrki til uppbyggingar. Mesta fjölgun ferðamanna hefur verið 

í hópi Breta og Brandaríkjamanna en árið 2017 voru þeir 41% ferðamanna (Ferðamálastofa c, 

2018). Mikið hefur verið rætt um að ferðamönnum frá Kína eigi eftir að fjölga hratt en þeim 

fjölgaði um 83% milli áranna 2014 og 2015 – mesta fjölgun af þjóðerni milli ára. Fjölgun 

kínverska ferðamanna var þó ekki meiri en 28,8% milli áranna 2016 og 2017.  

 

Eitt að því sem einnig hefur verið að breytast síðustu ár er að árstíðarsveiflur eru að minnka 

sem þýðir að innviðirnir þurfa að vera í lagi og geta þjónað ferðmönnum allt árið um kring. 

Reiknað er með að sveiflan haldi áfram að minnka, þannig að hlutfallsleg fjölgun ferðamanna 

verði mest á veturna. Þó má reikna með að hún verði áfram til staðar, einkum úti á landi. 

Mikil aukning ferðamanna eykur álagið á innviði landsins, bæði mannvirki og félagslega innviði. 

Því er brýnt að fjárfesta í samgöngukerfinu og þá sérstakalega vegakerfinu til að hægt sé að 

dreifa ferðamönnum um landið og að öryggi þeirra sé fullnægjandi. 
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Greiningardeildir bankanna hafa spáð því að vöxtur í fjölgun ferðamanna fari minnkandi sem í 

raun er gott fyrir innviðina. Vöxturinn haldi þó áfram en ekki með eins miklum hraða og 

undanfarin ár (mynd 18). Oft er miðað við að 3% aukning í ferðamönnum sér eðlileg (UNWTO 

a, 2017) en hér hefur hún verið 20-30% síðustu ár. Aukning milli áranna 2016 og 2017 var 24% 

sem sýnir vel að það er að slakna á fjölgun ferðamanna. Spáin fyrir fjölgun ferðamanna 2018 

er 7% og enn dragi úr í framhaldinu (Landsbanki Íslands a, 2017). 

 

Mynd 18. Fjölgun ferðamanna (Landsbanki Íslands b, 2017). 

Í viðtali í Fréttablaðinu nú í maí er talað um að versta afkoman í ferðamannaiðnaðinum hafi 

verið árið 2017. Það var ekki vegna þess að ferðamönnum fækkaði heldur var neyslumynstrið 

breytt vegna þess hve dýrt ferðmönnum fannst að koma hingað og kaupa þjónustu. Þeir ferðast 

fyrir minni pening, stoppa skemur og fara í færri ferðir. Þetta eykur enn á álagið á þeim 

ferðamannastöðum sem næstir eru höfuðborgarsvæðinu (Fréttablaðið, 2018). 

 

Um tveir þriðju hlutar ferðamanna sem koma til Íslands koma einungis á suðurhluta landsins 

og höfuðborgarsvæðið. Þá liggur fyrir að meirihluti ferðamanna velur að ferðast um landið á 

eigin vegum fremur en að taka þátt í skipulögðum pakkaferðum. Þetta veldur því að erfitt hefur 

reynst að stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um landið og álagið viðhelst á þessum helstu 
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svæðum (Landsbanki Íslands a, 2017) (Arion banki, 2017). Í könnun Maskínunnar árið 2016 

kom fram að 83% ferðamanna á Reykjanesi gistu 1-2 nætur og 10% 3-4 nætur en stór hluti 

þessa hóps hélt síðan áfram út á land. Algengast er að ferðamenn dvelji í 5-11 daga á landinu 

eða 49,3% ferðamanna og 1-4 nætur í Reykjavík eða 77,4% ferðamanna. 90% ferðamanna 

koma hingað í frí og langflestir eða 83% koma hingað vegna náttúrunnar (Ferðamálastofa d, 

2017). 

 

Augljóst er að víða þarf að huga að uppbyggingu og viðhaldi ferðamannastaða. Víðast hvar eru 

þarfirnar þekktar og oft er ekki um háar upphæðir að ræða. Engu að síður hefur gengið illa að 

bæta úr málum. Ferðamálastofa auglýsir ár hvert eftir umsóknum til uppbyggingar á 

ferðamannastöðum en umsóknir hafa verið mun fleiri en hægt hefur verið að úthluta til. Árið 

2018 bárust 155 umsóknir til sjóðsins en aðeins 56 fengu úthlutað fjármagni. Sjóðurinn gerir 

kröfu um að umsækjendur tryggi 20% af fjármögnun fyrirfram sem hefur leitt til þess að 

framkvæmdir hafa dregist og í sumum tilfellum hafa umsækjendur ekki getað tryggt það 

framlag. 
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4. Samgöngur og þjónusta í Krýsuvík  

4.1. Fjöldi ferðamanna  

Ferðamálstofa gerði á árunum 2014 og 2015 könnun á fjölda ferðamanna á 8 áfangastöðum á 

Suður- og Vesturlandi. Í þeirri könnun var Seltún í Krýsuvík skoðað. Kom þar í ljós að flestir 

komu á einkabílum en rútur voru aðeins 5-7% af bílum sem komu. Flestir koma á sumrin og þá 

yfir miðjan daginn og eru helgar vinsælastar til heimsókna. Meðalfjöldi í bíl var 3,6 yfir eitt ár 

og fjöldi gesta var um 122 þúsund á 12 mánaða tímabili, þ.e. júlí 2014 til júlí 2015. Heildarfjöldi 

bíla var um 34 þúsund á tímabilinu. Ferðamenn á einkabílum voru um 115 þúsund og 

ferðamenn í rútum um 7 þúsund. Í þessari könnun reyndist fjöldi ferðmanna í Seltúni mjög 

svipaður og við Hraunfossa í Borgarfirði (Ferðamálastofa e, 2015). Talið var fram eftir ári 2016 

en síðan hætt. Árið 2015 voru gestir í Seltúni orðnir 140 þúsund (Ferðamálastofa j, 2017). Ef 

miðað er við að sama hlutfall ferðamanna stoppi í Seltúni og var 2015 má áætla út frá 

umferðartölum Vegagerðarinnar að ferðamenn í Seltúni hafi verið um 210 þúsund 2017 en hér 

er um gróft mat höfundar að ræða (Vegagerðin b, 2018). 

 

Við vettvangsskoðun síðustu 12 mánuði voru áberandi flestir í Seltúni. Nokkuð var um 

ferðamenn við Grænavatn enda er það rétt við Seltún. Einnig er algengt að stoppað sé á 

útskotum við höfðana við Kleifarvatn. Krýsuvíkurberg er staður sem er meira sóttur á sumrin 

en veturna enda er vegurinn þangað ekki í mjög góðu standi og verður illfær á veturna. 

 

4.2. Áfangastaðir ferðamanna  

Hafnarfjarðarbær hefur staðið að nokkurri uppbyggingu í Seltúni undanfarin ár með styrk frá 

Ferðamannastofu. Að öðru leyti hefur ekki átt sér stað nein markviss uppbygging í Krýsuvík.  

 

Framkvæmdir í Seltúni hafa m.a. falið í sér gerð göngupalla, útsýnispalla og stíga, stækkun 

bílastæða, merkingar og afmörkun stíga og nestisstaða og endurnýjun fræðsluskilta. 

Grænavatn liggur við Krýsuvíkurveg þannig að aðgengi að því er gott en uppbygging hefur engin 

verið önnur en gerð bílastæða. Leiðin að Krýsuvíkurbergi er gömul leið sem nýtt var til 

björgunar við bergið og til fjárrekstrar. Vegurinn er niðurgrafinn slóði og ástand hans mjög 



 
 

31 
 

misjafnt. Aðallega er að sjá þar ferðamenn á sumrin. Kleifarvatn hefur aðdráttarafl og má þar 

oft sjá bíla við höfðana þar sem fólk er að njóta útsýnis yfir vatnið og nágrenni. Aukist hefur 

mjög mikið að stoppað sé þar eftir að Vegagerðin gerði þar betri útskot en farið er að sjá á 

gróðri þar við. Einnig er áberandi að ekið sé niður í sandfjörurnar og við því þarf að bregðast 

með stýringu. Veiði er í vatninu sem nánast eingöngu er nýtt af félagsmönnum 

Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar. Einnig eru háhitasvæði í vatninu sem fólk hefur verið að skoða 

í litlu mæli enda hefur hæð vatnsyfirborðs áhrif á aðgengi að þeim. Krýsuvíkurkirkja hafði 

nokkuð aðdráttarafl en hún var brennd til grunna fyrir nokkrum árum þannig að lítið er þangað 

að sækja í dag nema bæjarrústirnar og kirkjugarðurinn. Arnarfell sem var gert ódauðlegt í 

bíómyndinni Flags of Our Father‘s er gott útsýnisfjall. Eitthvað er um að ferðamenn fari þar 

upp á góðum dögum. Gönguleiðir sem eru stikaðar eru nýttar að einhverju leyti og þá mest af 

hópum. 

 

Vegna lítillar ljósmengunar er Krýsuvík vinsæll norðurljósa- og stjörnuskoðunaráfangastaður 

ferðamanna sem dvelja hér á suðvesturhorninu. 

 

4.3. Samgöngur 

Undanfarin ár hefur nýskráning bíla aukist mjög mikið, hvort sem er til einkanota eða bílaleigu 

(mynd 19). Þetta skýrist af aukinni velmegun í landinu sem og þessari miklu aukningu 

ferðamanna sem kemur til landsins en fjölgun bílaleigubíla er alveg í takti við fjölgun 

ferðamanna. Talað er um að það fjölgi um einn bílaleigubíl fyrir hverja 86 ferðamenn sem 

bætast við (Arion banki, 2017). 
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Mynd 19. Umferð og skráðar bifreiðar (Arion banki, 2017). 

Samhliða þessu hefur umferð um vegi landsins aukist mjög mikið eins og sjá má hér á grafi frá 

Vegagerðinni sem sýnir samanteknar mælingar á 16 stöðum í vegakerfinu. Aukningin er mikil 

alla mánuði ársins (mynd 20) (Vegagerðin c, 2017). 

 

Mynd 20. Meðalumferð á mælipunktum Vegagerðarinnar eftir mánuðum og árum (Vegagerðin, 2018). 

Tveir stofnvegir liggja um Krýsuvík. Krýsuvíkurvegur liggur norður-suður, meðfram Kleifarvatni 

og tengist síðan Suðurstrandarvegi. Suðurstrandarvegur liggur austur-vestur og liggur með 

sunnanverðu Reykjanesi. Suðurstrandarvegur var endurbyggður árið 2012 í breyttri legu en við 
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það tók fjöldi bíla sem fór um Krýsuvíkursvæðið stórt stökk. Einnig hefur verið unnið að því að 

laga Krýsuvíkurveg við Kleifarvatn og hefur hann nú að mestu leyti verið lagður með bundnu 

slitlagi. Með tilkomu Suðurstarandarvegar hefur aðgengi með ströndinni batnað mjög mikið og 

vegurinn orðinn samkeppnishæfur kostur varðandi ferðir inn á suðurhluta landsins. Nýr 

Suðurstrandarvegur hefur einnig gert mögulegt að fara hringleiðir um svæðið þar sem leiðin er 

nú fær öllum bílum. 

 

Umferð um Krýsuvík hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og má ætla að bættar samgöngur 

hafi þar haft mikið að segja, sem og aukning ferðamanna á svæðinu. Samhliða þessu hefur 

aðsóknin í Seltún einnig aukist jafnt og þétt sem er helst að merkja á álagi á bílastæði og stíga. 

Hér að neðan má sjá línurit sem unnið er úr tölum frá Vegagerðinni og sýna þær breytingar 

sem orðið hafa á umferð á svæðinu (mynd 21) (Vegagerðin b, 2018).  

 

Mynd 21. Árdagsumferð (ÁDU) ár hvert en ársdagsumferð er meðalumferð á dag yfir árið. 

Fjarlægð Krýsuvíkur frá höfuðborgarsvæðinu er vel innan þeirra marka sem miðað er við í 

dagsferðum ferðamanna og bættar samgöngur þangað hafa mikið að segja varðandi fjölda 

ferðamanna. Einnig er orðinn raunhæfur kostur að fara um Krýsuvík á leið ferðamanna á 

Suðurland. Krýsuvík er í lykilstöðu við flugvöll, hafnir og sjálft höfuðborgarsvæðið. 
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4.4. Þjónusta við vegi  

Krýsuvíkurvegur og Suðurstrandarvegur eru vegir í eigu ríkisins og sér Vegagerðin um þjónustu 

og viðhald á þeim. Bundið slitlag er á Suðurstrandarvegi sem og 95% af Krýsuvíkurvegi. 

Vegagerðin sinnar einnig vetrarþjónustu en Krýsuvíkurvegi í Krýsuvík er aðeins haldið opnum 

mánudaga og föstudaga á dagtíma yfir vetrarmánuðina þ.e. frá desember til mars og 

Suðurstrandarvegi mánudaga, miðvikudaga, fimmtudaga, föstudaga og sunnudaga á dagtíma. 

Þetta er þó aukning frá því sem var fyrir nokkrum árum (Vegagerðin d, 2018). 

 

4.5. Áningarstaðir  

Í Krýsuvík eru þrír áningarstaðir. Einn er við Kleifarvatn í Eyvindarhvammi þar sem eru tveim 

bekkir, annar við Krýsuvíkurkirkju þar sem er söguskilti og sá þriðji í Seltúni þar sem 

Hafnarfjarðarbær hefur verið að byggja upp svæðið síðustu ár (Vegagerðin e, 2016). 

 

Stjórnstöð ferðamála lét á árinu 2016 vinna úttekt á aðstöðu á ferðamannastöðum. Þar kom 

fram að ástand salernismála í Seltúni væri í lagi að sumri til en slæmt að vetri til, enda eru 

salernin lokuð á veturna. Einnig kom fram að Reykjanes er eitt af þeim svæðum þar sem 

nauðsynlegt er að byggja upp frekari salernisaðstöðu. Í kjölfar þessarar ástandsgreiningar var 

farið í að forgangsraða svæðum eftir fjölda gesta, heimsóknartímabili, staðsetningu og 

viðverutíma. Í þeirri vinnu var Seltún sett í 7. sæti í forgangsröðinni þar sem þyrftu að vera 

fimm til tíu salerni en þau eru nú tvö. Í dag sér fólkvangsvörðurinn eða fólk á hans vegum um 

reksturinn á þeim salernum sem eru til staðar á sumrin. Ljóst er að ef auka á þjónustuna þá 

þarf að auka viðveru umsjónaraðila og tryggja rennandi vatn allt árið um kring á svæðinu. Til 

eru reynslutölur um rekstarkostnað salerna á ferðamannastöðum og má áætla að kostnaður á 

salerni á mánuð sé um 50 þúsund krónur (Efla a, 2016). 

 

4.6. Gönguleiðir 

Um Krýsuvík liggja margar gamlar þjóðleiðir og eru sumar merktar. Þessar leiðir voru farnar af 

fólki sem var á leið til og frá Suðurlandi en einnig var stunduð mikil sjósókn frá sunnanverðu 

Reykjanesi. Þar er helst að nefna Stórhöfðastíg, Undirhlíðarveg, Dalastíg, Straumselsstíg og 
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Rauðamelsstíg en þetta eru leiðir sem liggja á milli Hafnarfjarðar og Krýsuvíkur. Flestar þessara 

leiðir liggja síðan saman við Ketil þar sem Ketilsstígur tekur við. Ofan Ketils er Sveifluleið og 

Hettuvegur og Vatnaleið frá vatninu. Drumbsdalsvegur liggur svo milli Krýsuvíkur og 

Suðurnesja. Í aðalskipulagi Krýsuvíkur koma fram tillögur að uppbyggingu á gönguleiðum sem 

byggjast á fornum leiðum - að þær myndi uppistöðuna að gönguleiðaneti á svæðinu og leiðum 

sem tengjast þeim til að búa til skemmtilegar hringleiðir (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-

2025, 2006, bls. 31). 

 

  



 
 

36 
 

5. Greiningar  

 

Landið og landslagið er að verða okkar helsta útflutningsvara og því fylgja nýjar áskoranir í 

skipulagsmálum.  Við þurfum að skipuleggja fyrir nýjan hóp neytenda – neytendur sem þekkja 

ekki landið (Sigríður Kristjánsdóttir, 2016).  Mikilvægt er að vinna stefnu varðandi það hvernig 

ferðamennsku sveitarfélagið vill byggja upp í Krýsuvík og vinna greiningu á hvað hentar 

hverjum stað fyrir sig. Með skipulagi og markmiðsetningu ætti að vera hægt að stjórna áhrifum 

ferðamennskunnar í Krýsuvík. 

 

5.1. Straumar og stefnur í ferðamennsku 

Ferðamennska hefur verið að breytast en fólk er farið að sækja í staði sem eru ekki eins 

aðgengilegir til að njóta óspilltrar náttúru. Ferðamenn eru farnir að forðast staði þar sem of 

mikil fjöldaferðamennska er. Þetta er ein af nokkrum ástæðum sem nefndar eru varðandi öra 

fjölgun ferðamanna á Íslandi. Nú erum við farin að sjá fram á að aukningin verði ekki eins hröð 

og verið hefur. Ástæða þess gæti legið í því að Ísland sé að missa eitthvað varðandi 

víðernisferðamennsku eða að ferðamönnum finnist dýrt að vera hér. 

 

Við skilgreiningu og mótun ferðamannastaða er mikilvægt að greina vel hverskonar 

ferðamennska hentar. Með skipulagi og stefnumótun er að einhverju leyti hægt að stýra þeim 

áhrifum sem ferðamennska hefur á hverjum stað. Með því ætti að vera hægt að uppfylla óskir 

ferðamanna sem sækjast í ákveðna tegund ferðamennsku þannig að upplifunin verði í sátt við 

umhverfið. 

 

Upplifun ferðamanna á víðernissvæðum skerðist ef fjöldi ferðamanna fer yfir ásættanleg mörk. 

Því er mikilvægt að fylgjast með upplifunum ferðamanna og bregðast við svo sem með 

aðgangsstýringu ferðamann sem fer um svæðin. Ljóst er að víðernisskipulag ætti ekki að móta 

náttúruna að þörfum fólksins heldur ætti að skipuleggja notkun fólks og áhrif svo náttúran 

verði fyrir sem minnstum áhrifum. Skipulagið ætti aðeins að móta það sem nauðsynlegt er til 
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af viðhalda umhverfinu og aðeins sé notað eins lítið að tækjum, orku og reglum til að ná slíku 

markmiði (Hendee, Lucas, & Stankey, 1978, bls. 371). 

 

 Árið 1999 samþykkti Alþingi lög sem skilgreindu ósnortið víðerni en með nýjum 

náttúruverndarlögum frá 2016 var orðalagi breytt yfir í óbyggt víðerni. Óbyggt víðerni er 

skilgreint í í náttúruverndarlögum. 

 

Óbyggt víðerni: Svæði í óbyggðum, að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð og í a.m.k. 5 km 

fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, 

orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum vegum (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 

2013). 

 

Árið 2011 gerðu Rannveig Ólafsdóttir og Micael Runnström greiningu á víðerni á Íslandi en út 

frá fjarlægðargreiningu sem sýnir svæði sem eru stærri en 25 km2, 50 km2 og 100 km2 (mynd 

22). Samkvæmt skilgreiningunni þarf svæði að vera minnst 25 km2 að stærð til að flokkast sem 

víðerni. Miða við skilgreiningu laganna er óbyggt víðerni ekki til í Krýsuvík. Allt svæðið fellur 

innan þeirra vegalengdarmarka sem lögin tilgreina (Rannveig Ólafsdóttir & Micael Runnström, 

2016). 

 

Mynd 22. Íslensk víðerni samkvæmt niðurstöðum fjarlægðargreiningar (Rannveig Ólafsdóttir & Micael Runnström, 2016). 
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Mjög mismundi er hvað skilning fólk leggur í hugtakið viðerni en í hugum margra er það 

víðáttumikið landslag og gildi víðerna í hugum Íslendinga felst fyrst og fremst í því að geta 

upplifað kyrrð, ró og einveru, ásamt tækifæri til náttúruverndar (Anna Dóra Sæþórsdóttir b & 

Rannveig Ólafsdóttir , 2016). Síðan eru mörk þessara hugtaka mismunandi hjá hverjum og 

einum. Þar af leiðandi er erfitt að nota orðið víðerni fyrir eitt og sama útlitið/ástandið. 

Krýsuvík er í hugum margra óbyggt víðerni þó ýmis ummerki séu vegna framkvæmda og veru 

manna á svæðinu. Hægt er að finna svæði þar sem mjög lítil áhrif eru og skiljanlegt er að fólki 

finnist það vera í óbyggðri víðáttu. 

 

5.1.1. Hvað gerir ferðamannastað að góðum ferðamannastað 

Þegar talað er um ferðamannastað þá er það staður sem hefur blöndu af aðdráttarafli, 

aðstöðu, innviðum, samgöngum og gestrisni (Mill & Morrison, 2012, bls. 17). Allir þessir þættir 

þurfa að vera til staðar svo staðurinn dragi til sín ferðamenn. Mjög ójöfn dreifing ferðamanna 

er í raun óásættanleg þar sem að álag verður þá of mikið á tilteknum stöðum. Hinsvegar er 

umdeilanlegt hvernig dreifingin á að vera. Mjög jöfn dreifing er þó ekki af hinu góða þar sem 

svæðin þola álag misvel og það sem sumir sækjast í, þ.e. mjög fámennir staðir verða ekki til 

(Hendee, Lucas, & Stankey, 1978, bls. 299). 

 

Einnig þarf staðurinn að vera samkeppnishæfur við aðra staði til að ná og festa sig í sessi. 

Ritchie og Crouch segja að “staðurinn þurfi að vera þannig að hann haldi áfram að auka við 

væntingar ferðamanna, haldi áfram að draga að sér ferðamenn samhliða því að uppfylla 

væntingar, eftirminnilega upplifun og geri það á hagkvæman hátt án þess að það komi niður á 

staðnum og náttúru hans til framtíðar“ (Mill & Morrison, 2012, bls. 54). 

 

Nokkrar leiðir eru til að mæla samkeppnishæfni, svo sem með spurningalistum. 

 

5.1.2. Uppbygging ferðamannastaða 

Það eru margar góðar ástæður fyrir því að við viljum skipuleggja uppbyggingu 

ferðamannastaða: 
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 Uppbygging hefur bæði neikvæð og jákvæð áhrif. 

 Meiri samkeppni er í dag en var. 

 Ferðamannagreinin er orðin flóknari en hún var áður. 

 Margir staðir hafa skemmst af álagi ferðamanna. 

 Ferðamennska hefur áhrif á alla í samfélaginu. 

 

Ef ekki er unnið skipulega að uppbygginu geta afleiðingar orðið margvíslegar svo sem skemmdir 

á svæðinu, of mikill fjöldi feðramanna, umferðarvandamál, samfélagsleg vandamál, neikvæð 

umræða heimamanna, stefnulaus uppbygging, lélegir innviðir og skipulagslausar heimsóknir. 

 

Þegar talað eru um jákvæð og neikvæð áhrif ferðamennsku á staði er hægt að lýsa ferlinu með 

líftímalíkani Butlers (mynd 23). Þar lýsir hann líftímastigum svæða. Tímabilið hefst með því að 

svæðið er að uppgötvast, heimamenn fara að gera út á staðinn og fjöldinn eykst, uppbygging 

verður á svæðinu samhliða fjölgun ferðamanna, síðan dregur úr fjölgun og hámarki er náð. 

Þegar hámarki er náð hefur staðurinn náð þolmörkum sínum. Þá annað hvort fer að fækka þar 

sem staðurinn nær ekki að viðhalda sér, hnignar og ferðamenn leita annað eða nýtt 

aðdráttarafl kemur fram.  Einnig má snúa við því neikvæða sem var farið að skapast á svæðinu 

svo sem með endurbótum á innviðum, sókn í aðra tegund ferðamanna, þjónusta er aukin eða 

takmörkun er sett á fjölda ferðamanna. Hætta er á að aðdráttarafl ferðamannastaðar tapist 

endanlega ef þolmörkum hans er náð (Mill & Morrison, 2012, bls. 123-126).  

 

Ef horft er til Krýsuvíkur má áætla að þolmök nálgist þar sem umhverfið er farið að láta á sjá og 

innviðir anna ekki álagi. Því er mikilvægt að bregðast við áður en í óefni er komið. 
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Mynd 23. Þróun ferðamannastaða heimild: ( (Mill & Morrison, 2012), útfært HS). 

 

5.1.3. Náttúruferðamennska 

Náttúruferðamennska (e. natural-based tourism) er hugtak sem nýlega hefur komið fram og á 

við ferðamennsku sem er stunduð í náttúrunni þar sem meginmarkmið ferðamannsins er að 

upplifa og njóta náttúrunnar og landslagsins, sem og taka þátt í ýmiskonar utandyraathöfnum 

(Texas Parks and Wildlife Department, á.á.). Svæði sem falla undir náttúruferðamennsku eru 

meðal annars fjöll, hálendi, eldfjallasvæði, ár, fossar, háhitasvæði, jöklar og strendur svo 

eitthvað sé nefnt, auk einstakra lífsforma sem búa í því umhverfi (dýr, fuglar, skordýr og 

plöntur) (ACS Distance Education, á.á.). Við heimsækjum náttúrulegt aðdráttarafl af mörgum 

ástæðum, þar á meðal til (Rainforest Alliance, á.á): 

 

 Að njóta mikilfengleika náttúrunnar. 

 Að flýja borgarumhverfið. 

 Að njóta einverunnar. 

 Að kanna mismunandi landslag. 

 Að upplifa útivist í náttúrulegu umhverfi. 

 Að læra um umhverfið. 

 Að taka þátt í að varðveita umhverfið. 

 

 Ferðir sem innihalda einn eða fleiri þætti af eftirfarandi falla í flokk náttúruferðamennsku: 
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 Fuglaskoðun. 

 Villidýraskoðun. 

 Gönguferðir. 

 Gisting í tjöldum. 

 Hestaferðir. 

 Hjólaferðir. 

 Veiði í vötnum og ám. 

 Siglingar á vötnum og ám. 

 
Ferðir sem sem voru vinsælastar 2017 samkvæmt Adventure Travel (Adventure Travel, 2017) 

voru: 

 Vistvænar ferðir. 

 Menningarferðir. 

 Umhverfisvænar ferðir. 

 Gönguferðir. 

 Matreiðsluferðir. 

 Hjólaferðir. 

 Safarí ferðir. 

 

Náttúruferðamennska hefur vaxið hraðast af öllum tegundum ferðamennsku og er nú um 20% 

af ferðamarkaði heimsins en áætlað er að hún haldi áfram að vaxa (Rainforest Alliance, á.á). 

Aðal afleiðingar þessa eru að staðir sem erfitt er að sækja heim hafa notið aukinna vinsælda 

og ferðamannastraumur þangað vaxið hratt. Ísland er dæmi um slíkan stað. 

 

5.1.4. Sjálfbærni í ferðamennsku 

Annað hugtak sem komið hefur fram er sjálfbær ferðamennska. Sjálfbærni lýsir því þegar 

áhersla er lögð á að nýta það sem í boði er án þess að það hafi skaðleg áhrif á jörðina og þar 
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með að varðveita auðlindir jarðar fyrir komandi kynslóðir. Sjálfbær ferðamennska (e. 

sustainable tourism) hefur verið skilgreind af The World Tourism Organization (UNWTO) sem: 

 

Ferðaþjónusta sem tekur fullt tillit til núverandi og framtíðar efnahagslegra, félagslegra 

og umhverfislegra áhrifa og tekst á við þarfir gesta, ferðamannaiðnaðarins, 

umhverfisins og gestgjafanna (UNWTO b, á.á.). 

 

Til að tryggja sjálfbærni ferðaþjónustunnar til framtíðar þarf að tryggja jafnvægi milli 

grunnstoðanna þriggja, umhverfislegra sjónarmiða, efnahagslegra sjónarmiða og 

menningarlegra sjónarmiða í ferðamennskunni. Því ætti sjálfbær ferðaþjónusta að: 

 

1. Ganga úr skugga um að umhverfisauðlindin sé vel til þessa fallin að takast á við 

ferðamannaiðnaðinn. 

2. Virða félagslegt og menningarlegt umhverfi. 

3. Tryggja hagkvæmt og stöðugt rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja sem og 

annarra í tengdri starfsemi til lengri tíma. 

 

Mikilvægt er að tryggja að allir hagsmunaaðilar komi að verkefninu sem og að breið pólitísk 

samstaða sé. Með því er hægt að tryggja sjálfbæra þróun ferðamannaþjónustunnar. Mikilvægt 

er að fylgst sé stöðugt með þróun mála og gripið sé strax inní ef halla tekur undan fæti. Sjálfbær 

ferðamanniðnaður ætti að viðhalda ánægju ferðamanna og jákvæðri upplifun þeirra. Einnig 

ætti hún að auka vitund ferðamanna um sjálfbærni og þar með miðlast til annarra ferðamanna. 

Mikilvægt er að skoða vel hvernig gera má Krýsuvík sjálfbæra til framtíðar en í dag er nokkur 

kostnað af svæðinu fyrir samfélagið.  

 

5.1.5. Þolmarkarannsóknin 

Annað hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms í tengslum við fjölgun ferðamanna á Íslandi 

er þolmörk ferðamennsku (e. Tourism carrying capacity). World Tourism Organisation hefur 

skilgreint hugtakið þolmörk ferðamennsku sem:  
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Sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort 

heldur áhrifa á náttúrulegt umhverfi, viðhorf heimamanna eða upplifun ferðamanna 

(UNWTO b, á.á.).  

 

Þolmörk ferðamennsku skiptast í félagsleg þolmörk (þolmörk/upplifun ferðamanna og 

þolmörk heimamanna) og þolmörk umhverfis (náttúrulegt umhverfi og innviðir) (Ferðamála-, 

iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra, 2018). 

 

Þolmörk eru persónubundin og stjórnast af mörgum þáttum – það sem einum finnst mikið 

finnst öðrum ekki. Þolmörkin breytast út frá stað og stund og eru persónubundin og huglæg 

hjá hverjum og einum. Einnig skiptir máli hvar fólk er statt – ferðamenn sem eru á jaðri víðernis 

hafa hærri þolmörk en þeir sem eru innan víðernis. Því meira sem víðernið er því minna er þolið 

(Hendee, Lucas, & Stankey, 1978, bls. 176). 

 

Dæmi um aðferðir sem notaðar hafa verið í þolmarkarannsóknum eru meðal annars 

afþreyingarrófið (ROS) og mörk ásættanlegra breytinga (LAC). 

 

Mörk ásættanlegra breytinga (LAC) er nálgun sem byggð er á þolmörkum ferðamennsku og er 

notuð til að skipuleggja og samræma nýtingu lands til náttúruverndar og útivistar. 

Þolmarkarannsókn og mörk ásættanlegra breytinga eru skoðuð saman til að átta sig á 

möguleikunum (Mill & Morrison, 2012, bls. 136). Einnig getur afþreyingarrófið (ROS) hjálpað 

til við að átta sig á möguleikum fyrir fjölbreytilega ferðamennsku. Þannig nýtist 

hugmyndafræðin til að leiðbeina um hvernig ferðamennska hentar hverjum stað þannig að 

náttúran þurfi ekki að gjalda fyrir og ferðaþjónustan sem gerir út á svæðin þrífist. Allt sé í 

jafnvægi (U.S. Department of Agriculture, á.á.). 
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Þolmarkarannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi miða að því að rannsaka fjölda 

ferðamanna, þolmörk umhverfisins, þolmörk ferðamanna, viðhorf ferðaþjónustunnar og 

stefnu opinberra aðila á svæðum sem tekin hafa verið fyrir (Ferðamálastofa a, 2016).  

 

Umræðan í heiminum um þessar mundir er að veita betri þjónustu þannig að ferðamaðurinn 

stoppi lengur og eyði meiri pening og þá þannig að það komi jafnvel niður á fjöldanum. Færri 

ferðamenn eru að gefa meira af sér. Ferðamaðurinn er að sækjast eftir því að skoða sérkenni 

þess sem hann heimsækir, ekki fjöldaferðamennska. Þeir leita eftir sérstöðunni  -  e. less is 

more. 

 

5.1.6. Snjallvæðing ferðamannaiðnaðarins  

Mikil þróun hefur verið í snjallsímatækni heimsins og með því hafa nýir möguleikar opnast í 

ferðamannaiðnaðinum. Því hefur orðið til nýtt hugtak, snjallvæddur ferðamannaiðnaður (e. 

Smart tourism). Skýra má hugtakið með þessum hætti:  

 

Snjallvæddur ferðamannaiðnaður er leið til að bregðast við nútímakröfum um 

alþjóðlega og hreyfanlega ferðamannaþjónustu. Leið til að auðvelda aðgang að 

ferðamannaþjónustu með hjálp upplýsingatækninnar. Snjöll ferðaþjónusta er mikilvæg 

fyrir neytendur til að ná fram skynsamlegu vali og/eða hámarksárangri í ferðavali (IGI 

Global, á.á.). 

 

Ein mynd á samfélagsmiðli hjá vinsælum netverja getur og hefur valdið mikilli aukningu í 

heimsóknum á ferðamannastaði. Dæmi um þetta er tónlistarmyndband Justin Bieber sem 

tekið var í Fjarðarárgljúfri. Í framhaldi af birtingu þess hefur gljúfrið látið mikið á sjá vegna 

ágangs þar sem staðurinn þoldi ekki þann ágang sem umfjöllunin olli. Annað dæmi er 

efnisveitan You-tube sem nýst hefur vel til markaðssetningar á svæðum þar sem ferðamenn 

leita þar í auknu mæli eftir ábendingum og hugmyndum (Think with Google b, 2016). Með 

þessari tækni er líka hægt að stýra komu og fjölda fólks á svæðum þar sem hún opnar á 

möguleika á að ferðamenn kaupi eða bóki aðgang á vissum tíma. Einnig að hægt sé að skoða 
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álag á stöðum á hverjum tíma fyrir sig og velja komutíma út frá álagi. Þetta er algengt í dag á 

vinsælum stöðum og hefur Bláa lónið t.d. nýtt sér þetta. Möguleikar með fræðslu í gegnum 

snjalltæki eru óendanlegir, t.d. þegar notandi er á tilteknum stað þá skannar hann QR-kóða 

eða nýtir GPS hnit til að hlusta á og skoða allskonar upplýsingar í gegnum tækið. Einnig hefur 

verið að aukast að ferðamenn kaupi sér þjónustu og jafnvel veitingar fyrirfram til að losna við 

biðraðir. Rannsóknir hafa sýnt að ferðamenn sem kaupa þjónustu fyrirfram skilja meira eftir 

sig í heildina – eyða hærri fjármunum. Framtíðarsýnin er að ferðamenn geti notað snjalltækið 

eða sambærilegt til að kaupa og nýta þjónustu. Allt sé í tækinu þannig að það eina sem þarf að 

gera er að bera það að nema á réttum stað á réttum tíma – engar raðir, engir miðar o.s.frv. 

Mikilvægi snjallsíma er alltaf að aukast og sýndi rannsókn Google árið 2016 að 46% allra 

heimsókna á ferðasíður komu í gegnum snjallsíma (Think with Google a, 2016). Prentaðir 

bæklingar eru að víkja fyrir áhrifavöldum sem taka myndir af sér og deila með heiminum í 

gegnum snjallsímann. Markaðssetning er því að færast í hendur fjöldans og er því ekki eins 

mikið á valdi einstaklinga. Ljóst er að þessir miðlar munu draga vagninn í markaðssetningunni. 

Mikilvægt er að styrkja fjarskiptainnviði og fylgja með í þróun þessara kerfa í hraða, dreifingu 

og flutningsgetu. Snjallsímar eru mikilvægir til að miðla upplýsingum og koma skilaboðum til 

ferðamanna samanber tilkynningar vegna lokana, eldgosa, veðurs o.fl. (Ferðamálastofa f, 

2018). 

 

5.2. Fyrri rannsóknir í Krýsuvík 

Unnar hafa verið nokkrar rannsóknir af opinberum aðilum í Krýsuvík og verður fjallað um þær 

hér. 

 

5.2.1. Rannsókn Ferðamálastofu og Háskóla Íslands á þolmörkum ferðamanna 

Ferðamálastofa og Háskóli Íslands unnu rannsókn á þolmörkum ferðamanna á átta vinsælum 

ferðamannastöðum á Suður- og Vesturlandi 2014-2015 (Ferðamálastofa a, 2016). 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var þar var megindleg aðferð þar sem bæði var dreift 

spurningarlistum og fólk spurt á staðnum. Rannsóknin fór fram við Seltún, Hraunfossa, 

Djúpalónssand, Geysi, Þingvelli, Þórsmörk, Sólheimajökul og Jökulsárlón.  



 
 

46 
 

 

Með rannsókn Ferðamálastofa og Háskóli Íslands á viðhorfum og upplifun ferðamanna 

sköpuðust grunnupplýsingar til að byggja frekari vinnu á, svo sem stefnumótun fyrir svæðin og 

skipulag. Rannsókn á þolmörkum getur leiðbeint um hverskonar ferðamennsku eigi að byggja 

upp, hvað hentar hverjum stað og tryggja að náttúran þurfi ekki að gjalda fyrir 

ferðamennskuna. Með því er hægt að uppfylla mismunandi væntingar ferðamanna án þess að 

ganga á auðlindir umhverfisins og það sem ferðamennskan byggist á. 

 

Svo ekki komi til ofnýtingar þarf að skipuleggja svæði með sjálfbærni og þolmörk að leiðarljósi. 

Mikilvægt er að aðdráttarafl svæða viðhaldi sér um ókomna tíð þannig að þau verði sú auðlind 

sem ferðaþjónustunni er ætlað. Samhliða þarf einnig að marka stefnu um hvernig eigi að stýra 

aðgangi bæði varðandi uppbyggingu og gjaldtöku. 

 

Rannsóknin var gerð með dreifingu spurningalista og voru um 2016 aðilar spurðir álits í Seltúni. 

Í Seltúni var meðalaldur þeirra sem svöruðu 40,5 ár og voru Þjóðverjar fjölmennastir þeirra 

sem svöruðu (17%) en næst komu Frakkar (15%). Mjög jafnt kynjahlutfall var á meðal svarenda. 

Langflestir þeirra sem svöruðu voru á bílleigubílum og í ferð með fjölskyldu eða vinum. Einnig 

var mikill meirihluti sem gisti á hótelum eða gistiheimilum. Um 86% ferðamanna voru að koma 

í fyrsta skipti í Seltún. Hlutfall Íslendinga sem svöruðu voru á bilinu 4-10% eftir árstíma, flestir 

á haustin (Ferðamálastofa a, 2016). 

 

Metin var ánægja ferðamanna í Seltúni (mynd 24): 

 

Mynd 24. Ánægja ferðamanna í Seltúni (Ferðamálastofa a, 2016). 
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Flestir þessara ánægjuþátta voru yfir meðallagi í samanburði við aðra staði í þessari rannsókn 

nema ánægja með náttúruna, þjónustuna á svæðinu og salernisaðstöðu en þar hefur eflaust 

haft áhrif sú staðreynd að salerni eru fá og lokuð á veturna. 

 

Metið var viðhorf ferðamanna í Seltúni (mynd 25): 

 

Mynd 25. Viðhorf ferðamanna í Seltúni (Ferðamálastofa a, 2016). 

Flestir þessara viðhorfsþátta voru yfir meðallagi í samanburði við aðra staði nema ástand stíga, 

öryggis og fegurð svæðisins.  

 

Varðandi fjölda ferðamanna í Seltúni var útkoman að: 

 79-85% ferðamanna taldi að ferðamannafjöldinn væri hæfilegur í Seltúni – má áætla að 

fjöldi ferðamanna sé kominn að þolmörkum miðað við þá aðstöðu sem boðið er upp á. 

Á sumrin fannst 10% of margir ferðamenn vera á svæðinu enda er martækur munur á 

fjölda sumar og vetur – færri ferðamenn en annars staðar. 

 81-87% ferðamanna taldi fjölda fólksbíla vera hæfilegan í Seltúni - á sumrin telja 7,7% 

of marga bíla vera í Seltúni – færri bílar en annars staðar. 

 72-75% ferðamanna fannst vera hæfilegur fjölda hópferðabíla í Seltúni – 14% taldi of 

marga bíla vera að vetri til og 13% um sumarið. Sömu tölur eiga við þegar talað er um 

ferðamenn sem koma með hópferðabílum - færri hópbílar en annars staðar. 
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Í skýrslunni eru settar fram eftirfarandi niðurstöður: 

Við Seltún var mikið um Þjóðverja, Frakka, Ítali og Spánverja um sumarið. Frakkar og 

Bandaríkjamenn voru áberandi um haustið og Þjóðverjar, Frakkar, Bretar og 

Bandaríkjamenn um veturinn. Miðað við hina rannsóknarstaðina var ekki mikið um 

hópferðamenn við Seltún. Norðurljós höfðu minnst áhrif á komu ferðamanna við Seltún 

en aftur á móti höfðu menningarviðburðir nokkur áhrif á komu ferðamanna til Íslands 

um haustið. Af rannsóknarstöðunum átta var næstminnst ánægja meðal ferðamanna 

við Seltún á eftir Geysi. Þar upplifðu ferðamenn hinsvegar síður en annars staðar að þar 

væru margir ferðamenn. Ánægja með þjónustu var minni við Seltún en annars staðar 

(Ferðamálastofa a, 2016). 

 

5.2.2. Greining Landgræðslu ríkisins á þolmörkum náttúru í Seltúni 

Árið 2016 vann Andrés Arnalds hjá Landgræðslu ríkisins úttekt á ástandi Seltúns og nágrennis 

(Andrés Arnalds, 2016). Samkvæmt þeirri úttekt er staðan sú að svæðið við Seltún þolir ekki þá 

miklu umferð ferðamanna sem er um svæðið. Skemmdir hafa orðið á náttúru svæðisins af 

völdum ferðamanna, stígar eru víða ekki góðir vegna traðks og vatnsaga og vöntun er á 

viðvörunarskiltum. Salerni á svæðinu anna ekki fjölda ferðamanna á sumrin, auk þess sem þau 

eru lokuð á veturna. Jafnframt var bent á að byggingar og bílastæði séu of nálægt 

háhitasvæðinu þannig að þau trufla sjónræna upplifun. Í skýrslu Ferðamála-, iðnaðar-, og 

nýsköpunarráðherra um þolmörk ferðamennsku í Seltúni segir: 

 

Ástandið kalli á tafarlausar úrbætur að mati rannsakanda og fagþekkingu á 

uppbygginu innviða á ferðamannastöðum, allt frá skipulagi og hönnun til 

framkvæmdar í sátt við náttúru. (Ferðamála-, iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra, 2018) 

 

Síðan þessi úttekt fór fram hefur verið reynt að bregðast við fjölgun ferðamanna með því að 

byggja upp og afmarka betur gönguleiðir. Jarðmyndanir á háhitasvæðum eru mjög viðkvæmar 

og þarf mjög lítið til að þær láti mjög á sjá. 
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5.2.3. Viðhorfskönnun meðal ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til virkjana við 

Austurengjar í Krýsuvík unnin af Háskóla Íslands 

Í tengslum við vinnu við rammaáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða vann Háskóli 

Íslands viðhorfskönnun á ferðamennsku og útivist meðal ferðamanna og ferðaþjónustuaðila 

vegna fyrirhugaðrar jarðvarmavirkjunar við Austurengjar í Krýsuvík (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, 

Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016). 

Viðhorfskönnunin var gerð með spurningakönnun meðal ferðamanna í Seltúni sumarið 2015 

og voru svarendur 751 talsins. Jafnframt var gerð viðtalskönnun meðal 18 ferðaþjónustuaðila 

á svæðinu árið 2016.  

 

5.2.3.1 Ferðamenn 

Hér á eftir verður fjallað um þær niðurstöður viðhorfskönnunarinnar meðal ferðamanna sem 

eiga almennt við um svæðið og ástand þess (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016).  

 

Viðhorf ferðamanna 

Í könnun Háskóla Íslands var spurt almennra spurninga um svæðið og ástand þess. Jafnt hlutfall 

var á milli kvenna og karla í könnuninni og var meðalaldur svarenda 43,9 ár. 87,6% svarenda 

hafði ekki komið í Seltún áður. Ferðamenn frá Norður-Ameríku voru um 20% en þar á eftir 

komu Þjóðverjar (16%) og Frakkar (10%). Íslendingar voru ekki nema 6% svarenda. Helmingur 

ferðamanna kom á bílaleigubíl og 28% í hópferðarbíl. 78% þeirra var að ferðast með ættingjum 

og vinum en 23 % voru í skipulagðri hópferð. Rúmlega helmingur ferðamanna (54%) hafði gist 

nóttina á undan á höfuðborgarsvæðinu og 65% ætlaði að gista þar næstu nótt.  
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Ástæður ferðar í Seltún voru eftirfarandi:  

Skoða jarðfræðifyrirbæri 77% 

Gönguferðir 61% 

Ökuferðir 54% 

Plöntuskoðun 35% 

Fuglaskoðun 25% 

Hestaferðir 7% 

Veiðar 4% 
 

Tafla 1. Afþreying í Seltúni (%) (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell 
Stefánsson, 2016). 

Upplifun ferðamanna 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður varðandi Seltún (mynd 26): 

 

 Mynd 26. Helstu niðurstöður fyrir Seltún (%) (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta 
Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016).  

 

Viðhorf til svæðisins 

67% þeirra sem komu á svæðið voru almennir ferðamenn. Kannað var hvaða þættir væru 

mikilvægir fyrir ferðalag ferðamanna um svæðið (mynd 27): 
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Mynd 27. Hvaða þættir skipta ferðamenn máli á ferðamannastöðum (%) (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll 
Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016). 

 

Aðdráttarafl svæðisins 

Spurt var að því hvað heillaði fólk mest á svæðinu (mynd 28): 

 

Mynd 28. Hvað heillar ferðamenn á svæðinu (%) (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta 
Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016). 
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89% ferðamanna koma til að upplifa víðerni og 97% sögðu víðerni vera hluta að aðdráttarafli 

svæðisins. Þegar ferðamenn voru spurðir hvað megi vera til staðar til að skaða ekki merkingu 

víðernis þá var fyrst nefnt stígar eftir göngumenn og sauðfé, síðan lagðir stígar, fjallaskálar, 

vegir, vegslóðar, girðingar og gestastofur en þá var hlutfall varðandi önnur atriða komið niður 

fyrir 20%. 

 

Viðhorf til mannvirkja 

Spurt var út í mannvirki og hvað væri æskilegt í þeim efnum og var þá helst nefnt salerni, brýr, 

slitlagðir vegir, fjallaskálar, heilsársvegir, malarvegir, tjaldstæði og gestastofa. Þegar spurt var 

að því hvort bæta þyrfti vegi var fólk ekki endilega á því. 

 

5.2.3.2. Ferðaþjónustuaðilar 

Í viðhorfskönnuninni var rætt við 18 aðila sem koma með ferðamenn í Seltún og er hér fjallað 

um niðurstöður sem eiga almennt við um svæðið og ástand þess (Anna Dóra Sæþórsdóttir c, 

Anna Mjöll Guðmundsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, & Þorkell Stefánsson, 2016).  

 

Aðdráttarafl svæðisins 

Aðal aðdráttarafl svæðisins er Seltún sem og gönguleiðir þar við, Kleifarvatn, Grænavatn og 

jarðmyndanir. Svæðið hentar vel til útivistar og gönguferða t.d um Sveifluháls og Kleifarvatn. 

Jarðfærði svæðisins er fjölbreytt og hentar vel til fræðsluferða. Nálægð við höfuðborgarsvæðið 

og Leifsstöð er mikilvæg þar sem auðvelt er að fara í dagsferðir um svæðið fjarlægðarlega séð. 

Þrátt fyrir þessa nálægð er ákveðinn óbyggðarblær yfir svæðinu. Fjölbreytileikinn er þó 

aðalsmerki svæðisins. 

 

Framtíðarmöguleikar svæðisins 

Nefnt var að mikilvægt væri að markað væri sameiginlegt skipulag, stýring og markaðssetning 

á Reykjanesinu. Jafnframt þyrfti að bregðast við þeirri aukningu sem hefur verið á fjölda 

ferðamanna á svæðinu. Byggja þarf upp svo svæðið skemmist ekki því ferðamönnum mun 

áfram fjölga. Reykjanesið getur tekið á móti fleiri ferðamönnum ef rétt er skipulagt. 
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5.3.3.3. Niðurstöður viðhorfskönnunar meðal ferðamanna og ferðaþjónustuaðila 

Ferðamenn sem komu á svæðið voru flestir að koma í fyrsta skipti og komu á bílaleigubílum. 

Flestir ferðamenn komu að sumri til og voru að koma frá eða fara til höfuðborgarsvæðisins. 

Almennt voru ferðamennirnir ánægðir með svæðið og fannst það áhrifamikið. Flestir 

ferðamennirnir stoppuðu í stutta stund á leiðinni eitthvert annað. Helsta aðdráttarafl 

svæðisins er hverasvæðið, jarðfærðin, náttúran og fjölbreytilegt landslag. Einnig var nefnt 

verðmæti þess að hafa óbyggt svæði til útivistar svona nærri höfuðborginni en meirihluti 

svaranda taldi jarðvarmavirkjun í Austurengjum hafa óveruleg áhrif á upplifun á svæðinu. 
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6. Vettvangsathuganir  

Við vinnslu verkefnisins var stuðst við þrjár aðferðir til að gera betur grein fyrir svæðinu og 

möguleikum þess: 

 höfundur fór í vettvangsferðir. 

 niðurstöður vettvangsathugunar höfundar sem var framkvæmd með djúpviðtölum og 

spurningarkönnun við tengda aðila.  

 unnið með niðurstöður úr megindlegri rannsókn Ferðamálastofu og Háskóla Íslands 

sem kom út árið 2016 um þolmörk ferðamannastaða en fjallað er um niðurstöður 

hennar í kafla 5.2.1. Jafnframt voru notaðar niðurstöður viðhorfskönnunar Háskóla 

Íslands sem gerð var árið 2016 og fjallað er um í kafla 5.2.3. og umfjöllunar um þolmörk 

náttúru í kafla 5.2.2. 

 

6.1. Vettvangsskoðun höfundar 

Höfundur fór í um fimmtán heimsóknir á svæðið og lagði mat á ástand ferðamennsku á 

svæðinu. Farið var í Krýsuvík nokkuð jafnt síðustu 12 mánuði en þó heldur fleiri ferðir yfir 

sumarið.  Áberandi flestir ferðamenn reyndust vera við Seltún þegar komið var en nokkuð var 

um að stoppað væri við Grænavatn og á stöpunum við Kleifarvatn. Allt eru þetta staðir sem 

eru við Krýsuvíkurveg og eru því minna háðir færð á hliðarvegum. Krýsuvíkurbergið er aðeins 

úr leið og vegurinn ekki alltaf fær öllum bílum. Nokkuð var um að ferðamenn gerðu sér ferð að 

berginu á sumrin en færra var á veturna. Nokkuð var um göngufólk og hjólreiðamenn á 

svæðinu. 

 

 Yfir sumarmánuðina dreifðust ferðamenn meira um svæðið og var þá á flestum stöðum 

svæðisins. Þó var áberandi mest af fólki í Seltúni yfir sumarmánuðina eins og á veturna. Eftir 

að bílastæðin voru stækkuð í Seltúni viðast þau í flestum tilfellum anna 

ferðamannastraumnum. 
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6.2. Vettvangsathugun höfundar með spurningakönnun og djúpviðtölum 

Í þessum þætti verkefnisins var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru tíu 

djúpviðtöl (viðauki 1) við þá sem þekkja vel til svæðisins og koma þar reglulega. Viðtölin voru 

hálfopin, sem þýðir að stuðst var við fyrirfram ákveðnar spurningar en viðtalinu samt haldið 

opnu með því að leyfa frjálst flæði umræðu (Visindavefurinn a, 2005). Þannig gafst 

viðmælendum kostur á að spjalla meira almennt. Við töku viðtalanna var gætt að hlutleysi til 

að varast að skoðanir höfundar hefðu áhrif á viðtölin. Einnig voru spurningalistar með 

svipuðum spurningum (viðauki 1) sendir á fimm fararstjóra sem koma reglulega með 

ferðamenn á svæðið. Tilgangur viðtalanna og spurningalistanna er að draga fram skoðanir 

viðmælanda á Krýsuvík og hvaða tækifæri þeir sjá í frekari þróun svæðisins. Með því fást 

upplýsingar um svæðið sem ekki fást úr öðrum heimildum. 

 

6.2.1. Viðtöl við tengda aðila 

Hér á eftir kemur samantekt sem byggist á viðtölum sem tekin voru síðla vetrar 2018. Valið var 

að ræða við tíu einstaklinga sem tengjast eða þekkja vel til í Krýsuvík. Viðtölin sem voru 30-60 

mínútna löng voru tekin upp og greind eftir áhersluatriðum. 

 

Viðmælendur og tengsl þeirra við verkefnið á þeim tíma sem viðtölin voru tekin : 

Andrés Arnalds, verkefnastjóri hjá Landgræðslu ríkisins. 

Ása S. Þórisdóttir, forstöðumaður Markaðsstofu Hafnarfjarðar. 

Berglind Guðmundsdóttir, landslagsarkitekt á Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar. 

Björn B. Hilmarsson, forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðarbæjar. 

Björn Pétursson, bæjarminjavörður Hafnarfjarðar. 

Helga Ingólfsdóttir, bæjarfulltrúi, formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs Hafnarfjarðabæjar. 

Jónatan Garðarsson, dagskrárritstjóri Rásar 1 og Rásar2, fararstjóri. 

Kristín Thoroddsen, bæjarfulltrúi, formaður menningar- og ferðamálanefndar Hafnarfjarðarbæjar. 

Ólafur Ingi Tómasson, bæjarfulltrúi, formaður skipulags- og byggingaráðs Hafnarfjarðarbæjar. 

Óskar Sævarsson, landvörður Reykjanesfólkvangs. 
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Bakgrunnur 

Viðmælendurnir tíu eru á aldrinum 46-69 ára og tengjast allir Krýsuvík með einum eða öðrum 

hætti. Hafa sjö þeirra komið í Krýsuvík allt frá barnsaldri. Sjö viðmælendur eru búsettir í 

Hafnarfirði. Tengsl viðmælenda við svæðið eru bæði vinnutengd og afþreyingartengd en 

algengt er að hvoru tveggja sé. Viðmælendur koma mjög misjafnlega oft í Krýsuvík, allt frá einu 

sinni á ári til einu sinni á dag á tímabilum, einir eða í hóp. Allir koma þeir akandi.  

 

Athafnir 

Erindi viðmælanda á svæðið eru bæði vinnu- og afþreyingartengd og algengt er að hvoru 

tveggja eigi við. Helstu afþrengingartengdu athafnirnar voru gönguferðir, veiðiferðir, 

sunnudagsbíltúrar, að njóta einverunnar og annarskonar ferðir til að njóta umhverfisins. 

Vinnutengdar athafnir tengjast yfirleitt eftirliti með ástandi svæðisins, framkvæmdum á 

svæðinu, minjum, beit, uppgræðslu, skipulagsvinnu á svæðinu, skoðunum tengdum 

framtíðaráformum fyrir svæðið og heimsóknum með gesti. Algengast er að viðmælendur komi 

í Seltún og að Kleifarvatni en aðrir staðir sem voru nefndir eru Krýsuvíkurberg, Grænavatn, 

Sveifluháls, Arnarfell, Austurengjahverir, Hverahlíð, Krýsuvíkurhverfið og Stórihver. Eins voru 

nefndir staðir sem viðmælendur myndu vilja skoða en hafa ekki gert, svo sem 

Austurengjahverirnir, Vegghamrar, ýmsar mannvistarleifar, gönguleiðir og önnur 

jarðhitasvæði á svæðinu. 

 

Skoðanir á svæðinu 

Viðmælendur voru almennt sammála um að svæðið sé fjölbreytt - náttúran, jarðfræðin og 

einstök saga. Eins og einn viðmælandi komast að orði “hér eru öræfin - allt nema foss eða jökull. 

Hér er stórt og mikið vatn, fjöll, móberg, háhiti, hverir, eldfjöll, hellar, eldgígar, fuglaberg, mikið 

af mófugli - svæði sem þú getur farið inná og [þar] er enginn annar - græn svæði, auðnir – það 

er eiginlega allt þarna, ef væri einn góður foss og einn jökull þá væri allt!“ og svæðið hefði 

„óraskað menningarlandslag“. Einnig hvað væri „heillandi hvað maður er kominn langt frá 

daglegu amstri“. Einnig kom fram hvað mikil verðmæti eru í myrkrinu en engin ljósmengun er 

í Krýsuvík. 
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Spurt var út í hvernig viðmælendum þætti aðstaðan í Krýsuvík. Almennt voru viðmælendur 

sammála um að lítil sem engin aðstaða væri í Krýsuvík nema í Seltúni. Í Seltúni þyrfti þó að efla 

aðstöðu enn meira með betri grunnþjónustu, svo sem betri salernisaðstöðu, viðhaldi á stígum 

og betri merkingum. Einnig væri mikilvægt að salerni væru aðgengilegri utan sumartímans. 

Viðmælendur voru ekki allir sammála um að þjónustuhúsið ætti að vera á þeim stað sem það 

er sýnt á deiliskipulagi, sem sagt svona nálægt Seltúni sjálfu.  

 

Viðmælendur voru almennt sammála um að efla ætti Krýsuvík sem ferðamannastað og þá 

horfa til fleiri staða en Seltúns. Einn viðmælandi komst þannig að orði varðandi fjölgun 

ferðamanna á svæðinu að við „verðum að bregðast við því en fara mjög hægt í að markaðssetja 

svæði fyrr en við erum búin að bregðast við “ – þ.e. að stýring ferðamanna um svæðið sé tryggð, 

sem og öryggismál, fræðsla og grunnþjónusta sé til staðar. Jafnframt var bent á „ef á að efla 

þarf að fara í framkvæmdir til að þola álagið – eins og svæðið er í dag getur það varla tekið við 

fleiri ferðamönnum nema fara í framkvæmdir...gera eitthvað þar svo þetta sé ekki bara 

kostnaður – gera eitthvað þar sem skilar einhverju svo svæðið geti nokkurn veginn staðið undir 

sér“. Tryggja að  svæðið skapi nægar tekjur til að standa undir rekstrarkostnaði. Aftur á móti er 

svo hin hliðin eins og ein nefndi „það sem er sjarmörinn við Krýsuvík er auðnin og hvað þetta 

hefur fengið að vera í friði.“ 

 

Þegar rætt var um umhirðu og umgengni þá fannst viðmælendum lítið rusl vera í Krýsuvík og 

umgengni ágæt. Þó var rætt um utanvegaakstur bifhjóla og fjórhjóla sem væri vandamál á 

ákveðnum stöðum, þótt minna sé um þetta en var fyrir einhverjum árum. Lítið hefur borið á 

utanvegaakstur bíla síðustu ár. 

 

Viðmælendur nefndu helst þörfina á að efla sögustaði, fjölga áningarstöðum og bæta aðstöðu, 

merkingar, fræðslu, stíga, afmörkun svæða og leiða, öryggismál og bæta aðgengi að svæðinu. 

Einnig þyrfti sveitarfélagið að marka sér stefnu varðandi Krýsuvík og nýtingu þess svæðis. Horfa 

þyrfti til þess að reyna að dreifa fólki meira um svæðið en eins og einn viðmælandi komst að 

orði er „mikilvægt að dreifa fólki um svæðið en það er líka tvíbent ...þar sem líka er hægt að 
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fórna einum til að hlífa hinum“. Einnig var sagt „því meira „show“ sem við setjum upp, því meiri 

uppbygging, því meiri ágangur.“ Í raun togast á uppbygging sem ýtir undir fjölgun ferðamanna 

og aðgerðaleysi – nauðsynlegt er að ná einhverskonar jafnvægi. Mikilvægt er að innviðir séu til 

staðar áður en ferðmönnum fjölgar. Helstu staðir sem nefndir voru í því samhengi voru Seltún, 

Krýsuvíkurberg, Grænavatn, Arnarfell, Krýsuvíkurhverfið og Kleifarvatn. Viðmælendur töldu 

einnig að efla ætti fornar gönguleiðir á svæðinu með merkingum og fræðslu og tengja svæði 

saman með öruggum gönguleiðum. Bent var á mikilvægi þess að kirkjan sem brann verði 

endurreist þar sem hún hafði mikið aðdráttarafl og minnka þyrfti beitarhólfið þannig að ekki 

sé fjárbeit við kirkjuna. Mikilvægt er að efla fræðslu um fornminjar svæðisins. Jafnframt er 

mikilvægt að fræðsla um svæðið sé á nokkrum tungumálum og aðgengileg á netinu. Jarðfræði 

svæðisins og náttúra er sérstök og þyrfti að efla fræðslu varðandi sérstöðu hennar, einkum 

móbergsmyndanir við Kleifarvatn. Vegna þessarar sérstöðu væri svæðið mjög ákjósanlegt til 

útikennslu. Viðmælendur voru ekki sérlega hlynntir fjöldaferðamennsku á svæðinu. 

 

Það sem viðmælendur nefndu varðandi aðgengi að svæðinu var að aðkallandi sé að klára að 

malbika Krýsuvíkurveg en hann er í dag ómalbikaður um Vatnsskarð. Einnig að tryggja þyrfti 

vetrarþjónustu á veginum alla daga en í dag er vetrarþjónustan takmörkuð við tvo daga í viku. 

Fjölga þyrfti áningarstöðum en í dag eru ekki margir staðir þar sem eru bílastæði og þar sem 

þau eru til staðar eru þau helst til of fá. Einnig var nefndur hjólastígur með Krýsuvíkurvegi og 

Suðurstandavegi til að auðvelda hjólreiðamönnum ferðina. 

 

Almennt fannst viðmælendum þeir vera öruggir í Krýsuvík, þó mætti bæta merkingar í 

tengslum við öryggi. Fjarskiptasamband er ekki á öllu svæðinu, sem getur valdið óþægindum, 

sérstaklega í neyðartilfellum. 

 

Þegar spurt var út í hve aðgengilegar upplýsingar um svæðið væru voru flestir sammála um að 

bæta mætti aðgengi. Nokkuð er til af upplýsingum á íslensku á netinu og þá sérstaklega á einni 

heimasíðu. Lítið er af upplýsingum um svæðið á vefsíðum sem tengjast sveitarfélaginu og mjög 

lítið af upplýsingum á erlendum tungumálum. Eins og áður hefur komið fram fannst 
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viðmælendum að bæti þyrfti upplýsingar á svæðinu sjálfu. Í greinargerð með aðalskipulagi 

Krýsuvíkur er mikið af upplýsingum um svæðið á íslensku. Þeir viðmælendur sem þekktu til 

aðalskipulags Krýsuvíkur voru nokkuð sammála því sem þar kemur fram. 

 

Viðhorf og breytingar 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeim finnist svæðið og notkun þess hafa breyst mikið 

á síðustu árum. Viðmælendum finnst svæðið hafa gróið upp á síðustu árum í tengslum við 

uppgræðslu og minni beit, „svæðið er að gróa hratt annarsvegar vegna beitarfriðunar - hvað 

birkið er að vaxa, og uppgræðsla á verstu svæðunum – gömlu vistkerfin að endurnýja sig“. 

Viðmælendum fannst að styðja ætti við frekari uppgræðslu á svæðinu og jafnvel takmarka beit 

á svæðinu enn frekar. Viðmælendur voru þó ekki á því að fara ætti í skógrækt heldur láta 

náttúrulegan gróður koma upp. Jafnframt var nefnt að mófuglum hafi fjölgað. Viðmælendur 

voru sammála um að ferðamannafjöldi hafi aukist til muna á svæðinu en það væri sérstaklega 

áberandi í Seltúni. Einnig að ferðamennskan sé meiri fjöldaferðamennska þar sem fólk kemur 

í rútum. Fólk virðist dvelja lengur á svæðinu en var – ferðamenn dvelji daglangt í útivist og 

skoðun. Í Seltúni væri alltaf mjög mikið af fólki. Samhliða þessari fjölgun voru sumir á því að 

merkja mætti áhrif á landið. Þrátt fyrir að búið væri að bæta aðstöðuna í Seltúni kom fram að 

þar væri  „verið að bregðast við fjölguninni en er þetta nógu mikið og hratt?“ Almennt fannst 

viðmælendum svæðið vera í góðu ástandi. 

 

Þegar spurt var útí hvort viðmælendum hafi fundist viðhorf til svæðisins hafa breyst voru 

viðmælendur ekki á því. Tilfinning viðmælenda var að Íslendingar virtust almennt ekki þekkja 

til þessa svæðis. Margir eldri Hafnfirðingar þekki þó svæðið. 

 

Þegar rætt var um hvað helst standi upp úr á svæðinu voru viðmælendur sammála um að 

fjölbreytni svæðisins og þessi ósnortna náttúra, jarðfræði og háhitasvæðin væri það sem væri 

aðalsmerki þess. Eins og einn viðmælandi komst að orði „ég mundi flokka svæðið sem 

náttúruperlu á mjög háum skala“. Eins voru viðmælendur spurðir að því hvort þeim þætti 

Krýsuvík vera ósnortið víðerni en þar var lagt í hendur hvers og eins hvernig hann skilgreindi 
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það hugtak. Mikill meirihluti viðmælenda sem höfðu skoðun á því fannst Krýsuvík vera það að 

mestu leyti en auðvitað væru áhrif mannsins sýnileg á vissum stöðum. Einn viðmælandi sagði 

það standa uppúr í sínum huga að það „skuli vera til svæði þar sem þú ert ekki að hitta 

neinn...svæðið er perla á hæsta skala“. 

 

„Sérstaðan er hvað þetta er mannvirkja lítið svæði og laust við mannaverk – verður æ 

dýrmætara“ ...“svæðið verður pottþétt vinsælt. Þar sem aðrir staðir verða yfirfullir eða of lagt 

þangað...og þetta svæði sýnir svo marga hluti í stuttri fjarlægð.“ 

 

Varðandi framtíð svæðisins fannst viðmælendum mikilvægt að byggja upp grunnþjónustu 

(innviði) á svæðinu og nefndu allir viðmælendur mikilvægi þess að reist yrði þjónustuhús við 

eða í nágrenni Seltúns. Hús sem yrði hjarta svæðisins varðandi þjónustu. Mikilvægt er að 

mannviki falli vel að umhverfinu og vandað sé til staðsetningar þeirra. Varðandi staði sem ætti 

að horfa til sem staða þar sem ætti að byggja upp aðstöðu með einum eða öðrum hætti voru 

nefndir Seltún, Grænavatn, Krýsuvíkurhverfið, Krýsuvíkurberg og Kleifarvatn. Jafnframt sé 

mikilvægt að vernda menningarlandslagið á svæðinu sem og að bæta aðgengi að því og auka 

fræðslu. Mikilvægt væri að stýra ferðamönnum en ekki hefta ferðir þeirra. Það sé gert með 

stígum og þjónustu. Almennt var mikið talað um að auka merkingar á svæðinu, bæði öryggis-, 

gönguleiða- og fræðslumerkingar og bæta stíga. Uppbygging á svæðinu þarf að miðast við að 

það sé sem mest sjálfbært. Nefndir voru möguleikar í tengslum við aðstöðu sem 

Stjörnuskoðunarfélagið hefur rætt um að reisa, slík starfsemi gæti haft mikið aðdráttarafl á 

veturna. Einnig voru nefndir möguleikar svæðisins að verða partur af nýjum hringleiðum um 

Reykjanesið. Nokkrir viðmælendur nefndu möguleika svæðisins sem afþreyingasvæðis, 

einhverskonar sportsvæðis þar sem áhersla væri á hreyfiafþreyingu, svo sem hjólamennsku, 

sund, hlaup o.þ.h. 

 

Svæði sem kom sterkast fram að ætti að byggja upp voru Seltún, Grænavatn, Krýsuvíkurberg, 

Krýsuvíkurhverfið, Kleifarvatn og Arnafell. Sem er í taki við það sem einn sagði um að „byggja 
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upp staði sem þegar hafa aðdráttarafl, ekki búa til nýja staði.“ Semsagt að leyfa öðrum 

svæðum að viðhalda náttúrulegu umhverfi. 

 

Nefnd voru nokkur svæði sem hægt væri að gera aðgengileg til framtíðar, þ.e. Hveradalir, 

Stórihver, Vegghamrar, Geitafell, Bæjarfell og Skálafell. Einnig mætti bæta enn aðgengi að 

menningarminjum. 

 

Þegar rætt var um frekari uppbyggingu, svo sem hótel og frekari þjónustu, voru viðmælendur 

ekki endilega hlynntir því. Þó var heilsutengd starfsemi nefnd, sem myndi tengjast 

jarðvarmasvæðinu með áherslu á sjálfbærni. Krýsuvíkurskóli var nefndur sem ákjósanlegur 

staður fyrir slíka starfsemi. Einnig var rætt um að finna þeim húsum sem eru þegar á svæðinu 

og standa auð hlutverk en að öðrum kosti að fjarlægja þau. 

 

Þegar rætt var um virkjanaáform á svæðinu voru viðmælendur flestir á því að ekki ætti að virkja 

vegna neikvæðra umhverfisáhrifa sem virkjun gæti haft í för með sér. Nefnd var hætta á 

breytingum á háhitasvæðum, áhrif mannvirkja, rask á svæðinu, hávaði og ljósmengun. 

 

Þegar rætt var um gjaldtöku voru allir viðmælendur hlynntir gjaldtöku og þá þannig að gjald 

yrði innheimt fyrir veitta þjónustu, svo sem bílastæði og salernisaðstöðu, þ.e. að ferðmenn 

borgi fyrir það sem þeir nota. Mikilvægt sé að gjaldtaka á svæðinu standi undir rekstri þess, 

þannig að íbúar séu ekki að greiða með sköttum sínu fyrir viðhald ferðamannastaða. 

 

6.2.2. Viðhorf ferðaþjónustuaðila 

Hér á eftir kemur samantekt sem byggist á svörum við spurningum sem sendar voru 

farastjórum sem fara með ferðamenn í Krýsuvík. Spurningalistarnir voru sendir á fimm 

fararstjóra sem valdir voru af handahófi síðla vetrar 2018 og upplýsingar notaðar úr einu viðtali 

við tengda aðila. Svörin voru greind eftir áhersluatriðum. 
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Svarendur: 

Ási Heimisson, fararstjóri. 

Gitta Krichbaum, fararstjóri. 

Málfríður Kristjánsdóttir, fararstjóri. 

Jónatan Garðarsson, fararstjóri. 

Sigrún R. Ragnarsdóttir, fararstjóri. 

Xavier Rodriguez, fararstjóri. 

 

Starfsemi á svæðinu 

Svarendur hafa verið að koma á svæðið þrisvar til fimmtíu sinnum á ári með ferðamenn í 

misstórum hópum og frá mismunandi löndum. Ferðamennirnir eru oftast fólk frekar í eldri 

kantinum og skólahópar. Allir koma þeir akandi með ferðamennina. Flestir svarendur koma í 

Krýsuvík sem hluta af skipulagðri ferð um Reykjanesið. Fáir hópar koma sérstaklega bara í 

Krýsuvík nema vegna norðurljósaferða. Þeir staðir sem eru aðallega heimsóttir eru Seltún en 

þar er gefinn góður tími til að ganga um svæðið og svo er stoppað við Grænavatn ef tími er til. 

Eins er stoppað uppi á höfðunum við Kleifarvatn, vegna útsýnis og myndatöku. Svarendur voru 

á því að náttúran væri megin aðdráttaraflið, þ.e. hverirnir og litadýrðin, strandlengjan og 

fámennið. Seltún er þar nefnt sem aðalstaðurinn. Svarendum fannst aðgengið ekki gott á 

veturna og huga mætti að vegabótum. Bæta þyrfti eftirlit á svæðinu þar sem fólk fylgdi ekki 

leiðbeiningum. Þegar spurt var út í aðstöðuna þá var alltaf nefnd vöntun á salernisaðstöðu auk 

vöntunar á bílastæðum, aðgengi að neysluvatni og fræðslu- og varúðarskiltum. Einnig að brýnt 

sé að viðhalda stígum vel. 

 

Framtíðin 

Svarendur voru á því að byggja þyrfti upp þjónustumiðstöð í eða við Seltún með góðum 

salernum þar sem veitt væri almenn þjónusta og upplýsingagjöf. Einnig væri mikilvægt að 

tryggja aðgengi að neysluvatni sem fyrst. Bæta þyrfti jafnframt öryggismerkingar og 

upplýsingarskilti á öllu svæðinu. Þetta fannst svarendum ferðamenn helst kalla eftir.  
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. 

Mikilvægt væri að reyna að halda í hvað Krýsuvík er ósnortin og kyrrðina því það væri eitt af 

því sem heillaði ferðamenn. Einnig er mikilvægt að tryggja aðgengi að svæðinu allt árið um 

kring. Þá var nefnt að efla landvörslu, sérstaklega í tengslum við aukinn fjölda ferðamanna og 

mögulega bætt aðgengi að svæðinu. 

 

Helstu framtíðarmöguleikar Krýsuvíkur eru í hugum viðmælenda að bæta aðgengi að 

höfðunum við Kleifarvatn, laga umhverfi Grænavatns og einnig að tryggja þyrfti öryggi við 

Krýsuvíkurbergið. Mikil tækifæri væru í gönguleiðum um svæðið en þá þyrfti að merkja þær vel 

og setja upp góð upplýsingaskilti. Þar sem lítil ljósmengun er á svæðinu eru miklir möguleikar í 

Krýsuvík varðandi norðurljósaferðir og almenna upplifum í myrkri, t.d. stjörnuskoðun. 

 

Svarendur voru allir á því að ekki væri of mikið af ferðamönnum á svæðinu.  

 

6.3. Samantekt 

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr köflunum hér að framan sést að mikill samhljómur er á milli 

þeirra og áhersluatriði mikið til þau sömu. 

 

Varðandi uppbygginu í Seltúni kemur sterkast fram: 

 Háhitasvæðið í Seltúni er farið að láta á sjá vegna ágangs. Bregðast þarf við því og koma 

í veg fyrir skemmdir. 

 Bæta þarf göngustíga . 

 Bæta þarf aðstöðu í Seltúni – fjölga salernum, tryggja aðgang að neysluvatni, lengja 

opnunartíma og auka þjónustu. 

 Skoða þarf staðsetningu þjónustuhúss í Seltúni betur. 

 Almennt er minna af fólki í Seltúni en á öðrum stórum ferðamannastöðum á Suður- og 

Vesturlandi. 

 Bæta þarf merkingar – gönguleiðir, fræðslu- og öryggismerkingar.  

 Náttúran, jarðfræðin og háhitasvæðið er það sem dregur fólk að - fjölbreytileiki 

 Gönguferðir um svæðið eru vinsælar. 
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 Meirihluti er að koma frá höfuðborgarsvæðinu eða fara þangað. 

 Oftast er Seltún viðkomustaður í lengra ferðalagi. 

 

 

Varðandi uppbygginu á svæðinu almennt kemur sterkast fram: 

 Mikilvægt er að tryggja sérstöðu svæðisins – ósnerta náttúru, rólegt umhverfi og 

kyrrlátt og ósnert viðerni. 

 Sérstaða svæðisins er jarðfærðin, náttúran, háhitasvæði og almennur fjölbreytileiki. 

 Bæta þarf aðstöðu á svæðinu og þá sérstaklega í Seltúni og byggja þar við þjónustuhús, 

bæta upplýsingamerkingar, bæta stíga og merkja gönguleiðir og tryggja að þjónusta sé 

veitt allt árið um kring. Byggja ætti upp með sjálfbærni í huga. 

 Almennt að fjölga eða laga áningarstaði og í því samhengi var helst nefnt: 

o Kleifarvatn, víkur og höfðar– bílastæði, fræðslu- og áningarstaðir 

o Grænavatn – bílastæði, gönguleiðir, fræðsla 

o Krýsuvíkurhverfið – endurbyggja kirkjuna, bílastæði, gönguleiðir og fræðsla 

o Krýsuvíkurberg – aðkoma, bílastæði, fræðsla, gönguleiðir, öryggismál, salerni 

o Arnarfell – gönguleiðir, fræðsla 

 Aðstaða vegna stjörnu- og norðurljósaferða. 

 Bæta þarf alla fræðslu á svæðinu . 

 Bæta þarf merkingar gönguleiða og leggja stíga þar sem þörf er. 

 Bæta þarf öryggismál á svæðinu. 

 Þemagönguleiðir – minjagönguleiðir, söguleiðir, útsýnisleiðir. 

 Svæðið er kjörið til gönguferða, almennrar útivistar og fræðsluferða. 

 Nálægð við höfuðborgarsvæðið og flugstöðina gerir svæðið aðlaðandi kost fyrir 

dagsferðir. 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Annað  

 Vanda þarf allt skipulag og framkvæmdir á ferðamannastöðum til að lágmarka áhrif á 

umhverfið – lágmarka manngerð áhrif. 

 Mikilægt er að byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn áður en fjöldinn verður of mikill og 

svæðin skemmast. Þurfum að vera á undan fjöldanum/fjölguninni. 

 Bæta aðgengi að Krýsuvík á veturna og klára að malbika. 

 Bæta þarf fjarskiptamál á svæðinu. 

 Endurskoða beitarsvæði. 

 Uppbygging í Krýsuvík þarf að vera með sjálfbærni í huga. 

 Endurskoða ætti nýtingaráform háhitasvæða. 

 Skoða með gjaldtöku í tengslum við veitta þjónustu. 

 Bregðast þarf við fjölgun ferðamanna til að lágmarka áhrif þeirra á svæðið. 

  Mikilvægt er að marka stefnu, stýringu, skipulag og markarðsetningu svæðisins. 

 Ferðamönnum á ekki eftir að fækka. 

 Auka þarf viðveru og fjölga fólkvangsvörðum. 

 Bæta þarf upplýsingagjöf á netinu, bæði á íslensku og ensku og skoða snjallvæðingu 

ferðamannastaða. 

 Mikilvægt er að halda áfram landgræðslu á svæðinu en þá með það að markmiði að ná 

upp náttúrulegu gróðurfari – ekki skógrækt. Takmarka ætti beit á svæðinu. 

 Mikilvægt er að fara varlega í allri uppbygginu svo sérstaða svæðisins glatist ekki. Vilja 

ekki gera svæðið of manngert. 

 Hægt að markaðssetja Seltún sem hluta af háhitahring á Reykjanesi –„thermal circle“ 

en með betri þjónustu á svæðinu koma aukin tækifæri til að markaðssetja það 

sérstaklega og ætla fólki að dvelja lengur. 

 Mikilvægt er að hafa í huga þá óvissu sem er um fjölda ferðamanna. Í dag er því spáð 

að dragi úr aukningu ferðamanna. 
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7. Svót og hugarkort 

7.1. Svót og hugarkort 

Til að meta stöðu Krýsuvíkur var farið í greiningu með svokallaðri SVÓT greiningu en það er 

aðferðarfærði sem byggist á því að meta hverjir eru helstu styrkleikar svæðisins, veikleikar, 

hvaða ógnanir steðja að og hver tækifærin eru. Til eru fleiri aðferðir en hægt hefði verið að fara 

í LAC greiningu líka sem nefnd hefur verið hér fyrr (Mill & Morrison, 2012, bls. 132). 

 

Umhverfisstofnun vann árið 2016 yfirlit um stöðu friðlýstra svæða og hefur gefið út rauðan 

lista varðandi svæði sem eru í hættu. Í þeirri vinnu var notuð SVÓT greining og ástandið metið 

út frá niðurstöðum hennar. Reykjanesfólkvangur er þar á rauðum lista yfir svæði í hættu 

(Umhverfisstofnun a, 2017). 

 

Í þessari greiningu var skoðað sértaklega það sem á við um Krýsuvík í úttekt 

Umhverfisstofnunar, ásamt því sem fram kom í viðtölum og mati höfundar.  Settur er hér fram 

listi yfir helstu styrkleika, veikleka, ógnanir og tækifæri út frá þeim gögnum. 

Styrkleikar 

 Náttúran - mikil fjölbreytni er í jarðmyndunum, landslagi og litum, óvenjuleg vötn, 

fjölbreytt hraun, fuglabjörg, grösugir balar, vellir og jarðhitasvæði. Innan fólkvangsins 

eru svæði sem gætu fallið undir skilgreiningu um víðerni. 

 Jarðfærðin – á svæðinu eru eldstöðvar af ýmsum gerðum ásamt gömlum og nýjum 

hraunum. Bergið sýnir vel lagskiptingu jarðlaganna. 

 Menningarlandslagið - mikið er af minjum um lífshætti fólks frá fyrri tímum. 

 Útivistarmöguleikar – miklir möguleikar eru til að stunda útivist og eru margar gamlar 

þjóðleiðir sem liggja um svæðið. Fallegir útsýnisstaðir eru víða. 

 Nálægð við þéttbýlisstaði. 

 Til er aðalskipulag fyrir svæðið sem og stjórnaráætlun fyrir Reykjanesfólkvang. 

 Landvarsla er á svæðinu á vegum Reykjanesfólkvangs. 

 Sjálfboðaliðar hafa unnið reglulega að umhirðu á svæðinu. 

 Unnið er að uppgræðslu á svæðinu. 
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Veikleikar  

 Hverasvæði eru viðkvæm og þarf lítið til að þau skemmist af ágangi. 

 Svæði innan Krýsuvíkur hafa verið ofnýtt og gróður er illa farinn vegna ofbeitar og 

landeyðingar. 

 Nálægð við þéttbýliskjarna. 

 Virkjanaáform - rannsóknaleyfi hefur verið gefið út.  

 Innviðir eru ekki í takti við fjölda ferðamanna á svæðinu (skilti, salerni, þjónusta). 

 Vetrarþjónusta er lítil. 

 Landbrot er við ströndina. 

 Ekki er fjarsímasamband á öllum stöðum. 

 

Ógnanir 

 Frekari álagsskemmdir af völdum fjölgunar ferðamanna og þá sér í lagi yfir 

vetrartímann. 

 Utanvegaakstur. 

 Rusl sem er losað á svæðinu. 

 Breytingar á háhitasvæðum. 

 Jarðskjálftar og eldsumbrot. 

 Landeyðing. 

 Beit. 

 Vegaskemmdir. 

 Of lítið eftirlit á svæðinu en landvörður starfar bara yfir sumarið. 

 Ekki er búið að klára að malbika Krýsuvíkurveg en ómalbikað er í Vatnsskarði. 

 Ófullnægjandi fjarskiptasamband. 

 Orkuvinnsla. 

 Fjöldi ferðamanna. 
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Tækifæri 

 Fjölga aðvörunarskiltum, svo sem á háhitasvæðum og Krýsuvíkurbergi. 

 Bæta aðgengi að svæðum svo sem Krýsuvíkurhverfinu, Kleifarvatni og Krýsuvíkurbergi. 

 Afmarka og fjölga bílastæðum og útskotum. 

 Auka landvörslu og hafa hana allt árið um kring og jafnvel fjölga starfsmönnum. 

 Auka vetrarþjónustu.  

 Klára að malbika Krýsuvíkurveg. 

 Efla hreinsun á rusli og fjarlægja gamlar girðingar. 

 Fjölga fræðsluskiltum og merkingum. 

 Efla fræðslu og upplýsingagjöf. 

 Halda áfram uppgræðslu og stoppa jarðvegsrof. Endurheimta votlendi og fyrri gróður á 

svæðinu.  

 Nýting á lífrænum úrgangi til uppgræðslu. 

 Byggja upp frekari innviði á svæðinu, sbr. þjónustuhús. 

 Fjölgun ferðamanna er styrkur til frekari uppbyggingar á þjónustu á svæðinu. Tryggja 

þarf aðgengi að salernum allt árið um kring. 

 Nýta veðurfarslegar aðstæður, sbr. Norðurljós og hafrót. 

 Jarðhitanýting til sjálfbærni og sem hluti af aðdráttarafli svæðisins. 

 Nýting á nytjastofnum, sbr. gróður, fiskur. 

 Hefja gjaldtöku með einhverjum hætti til að viðhalda svæðinu. 
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8. Niðurstöður  

Sett er fram tillaga sem byggir á helstu niðurstöðum um tækifæri í Krýsuvík. 

 

8.1. Tillögur að uppbyggingu 

Mikilvægt er að móta stefnu varðandi hvaða staði á að byggja upp og hversu manngerð svæðin 

eigi að verða. Í framhaldi af þeim greiningum sem gerðar hafa verið er lögð til ákveðin 

uppbygging með það að markmiði að daga fram það sem er að mati höfundar hægt að gera til 

að styrkja svæðið og vernda. Miðað er við að styrkja þau svæði sem liggja með aðalvegum 

svæðisins.  

 

Horfa ætti til þess að gera stíga, aðkomur og áningarsvæði úr varanlegu efni. Með því er minni 

hætta á að álagssvæði skemmi út frá sér eins og oft gerst þegar stígar verða blautir og fólk 

leitar til hliðar með þeim afleiðingum að þeir breikka með tímanum. Mælt er með að stígar séu 

aðeins hærri en umhverfið en það minnkar líkur á að gengið sé utan þeirra. Eins er lagt til að 

upplýsingaskilti séu ekki háreist, heldur þannig að þau skyggi ekki á útsýni eða fangi ekki um of 

augað. Áningarstaðir séu þannig gerðir að aðlaðandi sé að dvelja þar og þá jafnvel útbúnir með 

skjólveggjum í tengslum við álagsvindáttir. Útsýnisstaði þarf að byggja upp þannig að nokkrir 

geti stoppað þar í senn og veittar séu upplýsingar um það sem fyrir augu ber. Bílastæði þarf að 

skipuleggja vel þannig að þau þjóni bæði einkabílnum, rútum og hjólreiðafólki. Skoða skal vel 

staðsetningu þeirra með það að leiðarljósi að þau séu ekki of nálægt því sem er verið að skoða 

eins og allt of oft er raunin. Við allt efnisval skal leitast við að velja efni sem fellur vel að eða er 

úr umhverfinu.  

 

Hér á eftir koma tillögur að uppbyggingu og verkefnum sem þarf að vinna að (mynd 29) og í 

kafla 8.2. er sett fram hugmynd að skipulagi á Krýsuvíkurbergi og við Grænavatn. Þessi svæði 

voru valin þar sem nú þegar er nokkuð álag ferðamanna þar og ekki eru til skipulög fyrir þau 

svæði. 
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Mynd 29. Uppbyggingarstaðir (HS, 2018). 

 

Seltún  

 

Mynd 30, Seltún (HS, 2018). 

Enn frekar verði stutt við uppbyggingu í Seltúni (mynd 30) þannig að skemmdir verði 

lágmarkaðar. Landvarsla verði aukin á svæðinu og skiltum með upplýsingum fjölgað. 

Þjónustumiðstöð verði byggð í nágrenni svæðisins, þó ekki á þeim stað sem sýndur er á 

deiliskipulagi heldur lengra frá. Þjónustuhúsið verði rekið allt árið um kring þar sem veittar 

verði upplýsingar um Krýsuvíkursvæðið og rekin veitingasala og góð salernisaðstaða. 

Sveitarfélagið standi fyrir samkeppni um hönnun hússins á svæði þar sem það fellur vel að 
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umhverfinu með sjálfbærni að leiðarljósi. Reksturinn verði síðan boðinn út. Gjaldtaka verði fyrir 

veitta þjónustu, þ.e. salerni og/eða bílastæði. Önnur háhitasvæði verði látin óáreitt þannig að 

náttúrlegt umhverfi haldi sér sem mest. Nokkur vegalengd er að þessum svæðum þannig að 

líklegt er að sjálfkrafa verði minna álag á þeim. Stígar fái varanlegt yfirborð sem fellur vel að 

umhverfinu. Stígar verði stikaðir og þá sérstaklega upp á Sveifluhálsinn. Allar merkingar verði 

endurskoðaðar bæði fræðslu og öryggismerkingar. Tengja ætti Grænavatn og Seltún saman 

með góðum stíg.  

 

Krýsuvíkurberg 

 

Mynd 31, Krýsuvíkurberg (HS, 2018). 

Nauðsynlegt er að tryggja öryggi á svæðinu (mynd 31) með gerð stíga, bílastæða, merkinga og 

útsýnisstaða. Mikið rof er á svæðinu þannig að skoða þarf vel skipulag uppbyggingar. Lagt er til 

að lágmarksaðstaða verði við bergið, þ.e. salernisaðstaða og áningarstaður. Laga þarf veginn 

niður að berginu en í dag er hann stundum ekki fær öllum bílum. Lagt er til að bílastæðin verði 

fjær berginu en þau eru í dag nánast á brúninni. Mikilvægt er að auka landvörslu á þessum stað 

og tryggja öryggi og fræðslu. Almenn fræðsla verði aftur á móti í Seltúni.  

 

Grænavatn 

 

Mynd 32, Grænavatn (HS, 2018). 
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Bílastæði og gönguleiðir verði betur afmakaðar og frágengnar (mynd 32). Fræðsluskilti verði 

endurbætt og byggður upp áningarstaður. 

 

Kleifarvatn 

 

Mynd 33, Kleifarvatn (HS, 2018). 

Bæta þarf aðgengi að vatninu (mynd 33) og þá sérstaklega að höfðunum tveim að vestanverðu 

og að víkum með því að gera örugg útskot og bílastæði. Hluti af þessum svæðum eru ekki í 

landi Hafnarfjarðar en eru mikilvæg fyrir aðgengi. Setja þarf upp fræðsluskilti við útskotin. 

Varðandi háhitasvæðið sem er í vatninu er ekki gerð tillaga að uppbyggingu á því svæði þar 

sem nokkuð flökt er á vatnsyfirborði þannig að það fer í kaf og verður ekki sýnilegt mjög 

reglulega. 

 

Krýsuvíkurhverfið 

Leggja þarf áherslu á að kirkjan verði endurreist sem fyrst (mynd 34). Hlúð verði betur að 

menningarminjum þannig að þær verði betur sýnilegar. Lagður verði söguhringur þar sem 

ferðamenn eru leiddir eftir stígum um svæðin og geta sótt sér fræðslu á fyrirfram ákveðnum 

stöðum, annað hvort með skiltum, GPS-hnitum eða QR-kóda. Einnig að lagður verði stígur frá 

hverfinu að Arnarfelli þar sem fólk getur gengið upp á fellið eftir afmörkuðum stígum og notið 

útsýnis af fjallinu. Bæta þarf bílastæðið við Krýsuvíkurhverfið en gott stæði er við Arnarfell sem 

hægt er að tengja gönguleiðina við. Bæta þarf merkingar og byggja upp áningarstað. 
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Mynd 34, Krýsuvíkurhverfið (Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005-2025, 2006). 

 

Annað: 

 Bæta þarf vetrarþjónustu og ljúka malbikun á Krýsuvíkurvegi í Vatnsskarði. 

 Haft verði að leiðaljósi að koma í veg fyrir að ljósmengun verði á svæðinu. 

 Fjarskiptatenging verði bætt. 

 Koma upp sérstökum myndatökustöðum á svæðinu þar sem skemmtilegur bakgrunnur 

er fyrir hendi. 

 Stika þarf ákveðnar gönguleiðir. 

 Fræðsla á netinu verði aukin ásamt uppbyggingu á GPS – punktafræðslu eða QR-kóða 

sem vísar á fræðslu sem tengist ákveðnum stöðum. 

 Fræðsluskiltum verði fjölgað, þau efld og komið upp kortum. 
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 Huga mætti að sérstökum hjóla- og göngustíg meðfram Krýsuvíkurvegi og 

Suðurstrandarvegi. 

 Svæðin innan Krýsuvíkur verði tengd saman með stígum. 

 Lagt er til að salernisaðstaða verði á tveim stöðum, í þjónustuhúsi við Seltún og við 

Krýsuvíkurberg. 

 

8.2. Tillaga að skipulagi 

Í framhaldi af þeirri skoðun sem hér hefur átt sér stað eru settar fram hugmyndir að skipulagi 

á Krýsuvíkurbergi (mynd 35) og við Grænavatn (mynd 36). Ekki eru settar fram tillögur fyrir 

Krýsuvíkurhverfið þar sem þar þarf að skoða vandlega skipulagið í tengslum við fornleifar og 

skipulag við Kleifarvatn þarf að vinna í samvinnu við Grindavík.  

Myndir sem koma fram eru frá Samsýn, höfundi og af veraldarvefnum (Efla b, á.á.) 

(Visitnorway.com, á.á.) (Hveragerðisbær, 2014) (Ferðamálastofa k, á.á.). 
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Mynd 35. Krýsuvíkurberg, hugmynd að skipulagi (HS, 2018). 
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Mynd 36. Grænavatn, hugmynd að skipulagi (HS, 2018). 
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8.3. Forgangsverkefni 

Lagðar eru fram tillögur að forgangsverkefnum og þar er ekki einblínt á sérstök svæði 

heldur verkþætti. 

 

 Bæta merkingar – fræðslu- og öryggismerkingar í Seltúni, við Grænavatn, við 

Krýsuvíkurberg, við Kleifarvatn og við Krýsuvíkurhverfið. Merkja gönguleiðir. 

 Fjölga salernum í Seltúni og síðan á Krýsuvíkurbergi. 

 Vinna deiliskipulag fyrir Krýsuvíkurberg og endurskoða deiliskipulag Seltúns. 

 Fjölga og byggja upp bílastæði og áningarstaði þar við. 

 Merkja gönguleiðir. 

 Reisa þjónustumiðstöð í nágrenni við Seltún. 

 Hefja gjaldtöku á veittri þjónustu. 

 

Mikilvægt er að uppbygging aðstöðu, einkum þjónustuhúss, eigi sér stað áður en 

ferðamönnum fjölgar enn meira á svæðinu. Það þarf að tryggja innviði áður en álagið verður 

enn meira. 

 

8.4. Möguleikar til að fjármagna framkvæmdir og rekstur ferðamannastaða 

Hvernig getur sveitarfélagið fjármagnað fyrirhugaðar framkvæmdir? Sveitarfélög sem og 

einstaklingar hafa kallað mjög eftir auknu fjármagni til að styrkja ferðamannastaði vegna 

hraðrar aukningar á fjölda ferðamanna og ágangs þeirra. Framkvæmdasjóður 

ferðamannastaða auglýsir á hverju ári eftir umsóknum um styrki. Til þess að verkefni eigi 

möguleika á því að hljóta styrk þarf að uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum. 

 

 Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á 

ferðamannastöðum í eigu opinbera aðila eða á náttúruverndarsvæðum. 

 Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru á 

ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila. 
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 Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna 

framkvæmda á ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum. 

 

Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% af kostnaði hvort sem styrkhafi er sveitarfélag 

eða einkaaðili (var 50% fram til 2016) (Ferðamálastofa i, 2018).  

 

Á þeim árum sem sjóðurinn hefur verið starfræktur, þ.e. frá árinu 2012, hefur upphæð fjár til 

úthlutunar hækkað frá 70 m.kr. árið 2012 í 850 m.k.r árið 2015 og voru um 250 verkefni styrkt 

á þessu tímabili. Árin 2016 og 2017 var úthlutað 600 m.kr. á ári til um 60 verkefna hvort ár. 

Mun meiri eftirspurn er eftir fé úr sjónum en úthlutað er. Sem dæmi bárust 155 umsóknir í 

sjóðinn fyrir árið 2018.  

Seltún í Krýsuvík hefur fengið styrk til uppbyggingar í nokkur ár og hafa merkingar, stígar, 

bílastæði, áningarstaðir og salerni verið bætt til muna. Seltún er eina svæðið í Krýsuvík sem 

hefur fengið styrk. 

 

Lögum nr. 20/2016 um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegra minja tóku gildi í apríl 2016. Í framhaldi af því hafa stjórnvöld unnið 

stefnumótun varðandi verndun svæða og eru áhersluverkefni fyrir árin 2018-2020 hluti af 12 

ára stefnumarkandi landsáætlun. Í áætluninni kemur fram að Krýsuvíkurberg er einn af þeim 

stöðum sem lagt er til að unnið verði að uppbyggingu innviða með gerð skipulags, auk þess 

sem unnið verði að öryggismálum (Samband íslaneskra sveitarfélaga a, 2018). 

 

Uppi hafa verið hugmyndir um gjaldtöku á ferðamannastöðum eða með öðrum miðlægum 

hætti. Í dag eru örfáir staðir sem taka gjald fyrir veitta þjónustu en ríkið hefur ekki enn farið 

fram með miðlæga gjaldtöku.  

 

Margir ferðamannastaðir hafa látið á sjá vegna skorts á viðhalds- og rekstrarfé. Sveitarfélög og 

einstaklingar hafa séð um að fjármagna rekstur sinna svæða en oftar en ekki er of litlu fé 

úthlutað til þeirra. Hafnarfjörður er með mjög litlar beinar tekjur af ferðamönnum eins og 
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staðan er í dag þannig að allt fé til rekstrar þarf að koma beint úr bæjarsjóði. Mikilvægt er að 

tryggja sveitarfélögum og einstaklingum fé til framkvæmda og rekstrar þessara svæða svo 

hægt sé að reka svæðin með sóma. 
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9. Umræður og ályktanir  

Eins og áður hefur komið fram er verið að svara spurningunni: Hvernig mætti bregðast við þeim 

aukna straumi ferðamanna sem kemur til Krýsuvíkur? 

 

Ferðamannaþjónusta byggir á viðkvæmri náttúruauðlind og ef ekki er gengið rétt um  

auðlindina getur illa farið. Auðlindir hafa ákveðin þolmörk og þau er nauðsynlegt að skilgreina. 

Samgöngubætur eru mjög tengdar aðgengi að náttúruauðlindum en með vegabótum verður 

aðgengi að náttúruperlum betra. 

 

Á 30 árum hefur ferðamönnum fjölgað úr 70 þúsund í 2,2 milljónir árið 2017. Það hefur sýnt 

sig að landið og landslagið er að verða okkar helsta útflutningasvara en því fylgja nýjar 

áskoranir. Tryggja þarf að landið líði ekki fyrir fjölgun ferðamanna. 

 

Ljóst er að með svo snarpri fjölgun ná inniviðir ekki að fylgja vextinum eftir og ekki bætti 

efnahagshrunið á Íslandi árið 2008 úr skák en það lék rekstur sveitarfélaga mjög grátt. Mikil 

aukning er sérstaklega í vetrarferðum á Íslandi og kemur sú aukning mest fram á 

suðuvesturhorninu en hún kallar á meiri þjónustu á því svæði. Bættar samgöngur um Krýsuvík 

hafa einnig stuðlað að fjölgun ferðamanna sem fara um Krýsuvík. Nauðsynlegt er fyrir 

Hafnarfjarðarbæ að bregðast sem fyrst við þessari aukningu með uppbyggingu á aðstöðu svo 

svæðið láti ekki á sjá og þá sérstaklega í Seltúni (mynd 37). 
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Mynd 37. Háhitasvæðið í Seltúni (HS, 2018). 

Fyrsta skrefið varðandi Krýsuvík er að marka stefnu um uppbyggingu en einnig er mikilvægt að 

huga að samræmingu og markaðssetningu í tengslum við Reykjanesið og höfuðborgarsvæðið í 

heild sinni. Nauðsynlegt er að allir gangi í takt og stefni í grunninn að sömu markmiðum. 

 

Mikilvægt er að hefja uppbyggingu áður en svæðið lætur enn meira á sjá en ljóst er að 

ferðamönnum á varla eftir að fækka þó að það dragi úr fjölguninni. Ef horft er til 

þolmarkafræðinnar þá er mikilvægt að markviss uppbygging eigi sér stað svo svæðið fari ekki 

að dala. Þeir sem koma í Seltún í dag telja að þolmörkum ferðamennskunnar sé ekki náð en 

samkvæmt rannsókn er talið að náttúran sé komin að þolmörkum. 

 

Krýsuvík hefur upp á mjög margt að bjóða og kemur fólk þangað til að upplifa náttúruna, 

jarðfræðina, menningarminjar og kyrrðina en svæðið er eins og minni útgáfa af Íslandi. Miklir 

möguleikar eru til útivistar í lengri og skemmri tíma og með bættri aðstöðu er hægt að nýta og 

vernda það betur. 
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Mynd 38. Kleifarvatn og útsýni af einum af höfðunum (HS, 2018). 

Nálægð svæðisins við höfuðborgarsvæðið gerir það að raunhæfum kosti til dagsferða og eru 

ferðamenn í Krýsuvík flestir að koma frá höfuðborgarsvæðinu eða á leið þangað. Oftar en ekki 

er Seltún einn af áfangastöðunum á leiðinni eitthvert annað. Í rannsóknunum kom samt vel í 

ljós að fólk hefur áhyggjur af of miklum ferðamannaþunga á svæðinu og hættu á að svæðið 

missi sjarma sinn í tengslum við mikið álag af ferðamönnum. Krýsuvík hefur allt upp á að bjóða 

varðandi náttúruferðamennsku og ætti að reyna að koma í veg fyrir að svæðið missi þann 

eiginleika þar sem það er sú ferðamennska sem er í mestum vexti í heiminum í dag. 

 

Lagt er til að Seltún (mynd 39) verði byggt upp sem einskonar þungamiðja svæðisins þar sem 

veitt verði góð þjónusta og upplýsingagjöf allt árið um kring. Mikilvægt er að sú þjónusta sem 

verður byggð upp verði ekki of nálægt háhitasvæðinu og falli vel að umhverfinu þannig að 

umhverfisáhrif og sjónræn áhrif verði sem minnst. Byggja þarf upp gönguleiðir við Seltún til að 

lágmarka skemmdir á svæðinu og til að tryggja að ferðmenn haldi sig á gönguleiðum. Í öllum 

greiningum í tengslum við þessa ritgerð hefur komið fram að fólk lítur á Seltún sem höfuðstað 

svæðisins og staðinn sem byggja ætti upp í tengslum við aukna þjónustu. 
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Mynd 39. Háhitasvæðið í Seltúni (HS, 2018). 

Önnur svæði sem lagt er til að byggð verði upp í smærri skala er svæði við Krýsuvíkurbergið 

(mynd 40), Grænavatn, Krýsuvíkurhverfið og Kleifarvatn (mynd 38). Allt eru þetta svæði sem 

sótt eru í dag en uppbygging hefur ekki verið í takti við álag þannig að svæðin eru farin að láta 

á sjá. Á öllum þessum stöðum þarf að byggja upp aðstöðu og efla alla upplýsingagjöf og 

öryggismál. Mikilvægt er að stórefla landvörslu á svæðinu öllu til að lágmarka hættu á frekari 

skemmdum. 

 

Mynd 40. Krýsuvíkurberg (http://bilasprautun.is/portfolio-type/rocky-view/stitched-panorama-15/). 

http://bilasprautun.is/portfolio-type/rocky-view/stitched-panorama-15/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS3tG62uXKAhUBTRoKHat7DPQQjRwIBw&url=http://bilasprautun.is/portfolio-type/rocky-view/stitched-panorama-15/&psig=AFQjCNFWWJVzV86kqOqEPN8QaJDSQjVq-w&ust=1454936252376121
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Margir þekktir stígar liggja um svæðið og þá þarf að stika og merkja að einhverju leyti. Eins er 

hægt að tengja svæðin saman að einhverju marki með stígum þannig að meiri samfella fáist í 

svæðið. Með því væri hægt að auka enn frekar við útivistargildi svæðisins. Uppbygging 

söguleiða er líka mjög spennandi kostur þar sem margar fornminjar eru í Krýsuvíkurhverfinu 

sem hægt væri að hlúa að með þeim hætti. Jafnframt er mikilvægt að Krýsuvíkurkirkjan verði 

endurreist en hún hafði mikið aðdráttarafl áður en hún brann. 

 

Krýsuvík er mjög eftirsóttur staður vegna stjörnuskoðunar og norðurljósa og því væri mikill 

styrkur fyrir vetrarferðamennsku að uppbygging Stjörnuskoðunarfélagins í Krýsuvík yrði að 

veruleika samanber samþykkt skipulag (mynd 41). 

 

Með tilkomu snjalltækjavæðingarinnar hafa miklir og fjölbreyttir möguleikar opnast til að miðla 

upplýsingum og stýra heimsóknum. Mikilvægt að sú tækni veðri byggð upp og nýtt í Krýsuvík. 

 

Mynd 41. Dansandi norðurljós yfir Kleifarvatni 
(http://www.ljosmyndakeppni.is/viewtopic.php?p=150074&sid=11d6df377201c1a7f1fff4d9bdb30fea). 

Með tillögum að skipulagi svæðisins er verið að benda á hvaða möguleikar eru fyrir hendi á 

svæðinu. Skipulagið kemur til móts við notkunina í dag og svarar þörfum notenda á þjónustu 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9yJm12-XKAhVL2BoKHZIDDrEQjRwIBw&url=http://www.ljosmyndakeppni.is/viewtopic.php?p=150074&sid=11d6df377201c1a7f1fff4d9bdb30fea&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNEvw2GkGD4fd_R2g8L2ZsyjH03nyw&ust=1454936547677821
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að einhverju leyti. Með þessum tillögum er lagt til að dreifa ekki ferðamönnum um of, heldur 

veita betri þjónustu á færri stöðum þannig að innviðirnir uppfylli þarfirnar.  

 

Mikilvægt er að horfa ekki bara í aukningartölur ferðamanna, heldur að horfa einnig inn á við 

varðandi það hvernig veita megi betri þjónustu sem kallar á aukna neyslu ferðamanna. Þar sem 

fólk þarf ekki að bíða í röðum fást meiri tekjur af ferðamönnum þar sem þeir hafa meiri tíma 

til að njóta svæðisins og kaupa þjónustu. Mörg dæmi eru um að þó ferðmönnum fækki þar sem 

góðir innviðir eru verði tekjur meiri en áður. 

 

Mikilvægt er að hefja undirbúning og framkvæmdir sem fyrst en deiliskipulagsgerð er 

undanfari flestra framkvæmda á svæðinu. Mikilvægt er að allar ákvarðanir sem teknar eru 

varðandi skipulag á svæðinu séu unnar í samvinnu við hagsmunaaðila. Þegar aðalskipulagið var 

unnið á sínum tíma var farið í mikla greiningarvinnu sem hefur lítið sem ekkert verið nýtt til 

uppbyggingar á svæðinu. Þær hugmyndir sem hér hafa verið kynntar falla vel að stefnu 

aðalskipulags Krýsuvíkur þannig að ekki þyrfti að fara í miklar breytingar á því til að gera 

hugmyndirnar að veruleika. 

 

Í gegnum árin hefur litlu fé verið varið til uppbyggingar á ferðamannastöðum í Krýsuvík en 

aðaluppbyggingin hefur verið í Seltúni. Hafnarfjarðarbær hefur fengið styrki frá 

Ferðamálastofu til uppbyggingar í Seltúni frá árinu 2012 en bærinn ber hitann og þungann af 

uppbyggingu, viðhaldi og rekstri svæðisins. Miða ætti við að til framtíðar geti svæðið staðið 

undir sér en þá þarf að vanda til verka við skipulagsvinnuna og framkvæmdirnar. Huga ætti að 

því að hefja gjaldtöku fyrir veitta þjónustu til að auðvelda rekstur svæðanna og til að standa 

undir kostnaði af rekstrinum að einhverju leyti. 

 

Aukin þjónusta og uppbygging myndi styrkja stöðu Krýsuvíkur í hringleið ferðamanna um 

Krýsuvík og Reykjanesið. Einnig yrði Krýsuvík aðlaðandi og raunhæfur kostur fyrir ferðamenn 

sem eru að fara til og frá höfuðborgarsvæðinu, austur fyrir fjall og í styttri ferðir frá 

höfuðborgarsvæðinu. 



 
 

86 
 

 

Krýsuvík er í lykilstöðu varðandi það að verða hluti af næsta „Golden circle“ eða „thermal-

circle“. 
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Viðaukar 

Viðauki 1, Spurningalistar 

 

Djúpviðtöl við þá sem þekkja svæðið vel 

Bakgrunnur 

1. Aldur, menntun, starf, póstnúmer? 

2. Hvernig tengist þú Krýsuvík? 

3. Hvað kemur þú oft í Krýsuvík? 

4. Ferðu ein(n) eða með fleirum? 

5. Hvenær byrjaðir þú að koma á svæðið? 

6. Hvernig kemurðu vanalega á svæðið? 

Athafnir 

7. Hvert er erindið oftast? 

a. Vinnutengt? 

b. Afþreyingartengt? 

8. Hvaða staði skoðar þú helst eða stoppar á? 

a. Hví þessa staði? 

b. Hvað gerir þú þar? 

9. Hvaða staði myndir þú vilja geta skoðað, sem þú hefur ekki skoðað á svæðinu? 

a. Hví geri þú það ekki? 

b. Til að gera hvað? 

 

Skoðanir á svæðinu 

10. Hvað heillar þig helst á svæðinu? 

11. Hvernig er aðstaðan á svæðinu? 

12. Viltu efla Krýsuvík sem ferðamannastað? 

13. Hvernig finnst þér umgengi vera á svæðinu? 

14. Hvernig finnst þér umhirða? 

15. Hvað þarf að bæta? 

16. Hvað staði þarf að efla? 

17. Hvernig er aðgengi að Krýsuvík, vegur, bílastæði, aðstaða, stígar, merkingar, 

gönguleiðir? 

18. Ertu örugg(ur) á svæðinu? 

19. Eru upplýsingar nægjanlegar um Krýsuvík, sbr. saga, landfræði, gönguleiðir, gróður og 

dýr, minjar, háhitasvæði o.s.frv.? 

a. Netið? 
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b. Hjá sveitarfélaginu? 

c. Á staðnum? 

20. Ertu sammál stefnu aðalskipulags varðandi Krýsuvík? 

Viðhorf og breytingar 

21. Finnst þér svæðið hafa breyst á síðustu árum – náttúra, fjöldi ferðamanna, áhrif 

mannsins? Jákvætt/neikvætt 

22. Hefur notkunin breyst á síðustu árum? 

23. Hvernig hafa viðhof til svæðisins breyst á síðustu árum? 

24. Hvað stendur upp úr á svæðinu? 

25. Finnst þér Krýsuvík vera ósnortið víðerni? 

 

26. Hvernig viltu sjá svæðið í framtíðinni? Innviðir og afþreying? 

a. ...eftir 50 ár...eitthvað svæði sem líklegt er að komi inn... 

27. Hvað finnst þér um frekari uppbyggingu á svæðinu? 

a. Hvað sérðu þá helst fyrir þér? Aðstaða fyrir ferðamenn, hótel, virkjanir, 

veitingarstaðir, þjónustuhús, bensínstöð, raflínur 

b. Hefur þú kynnt þér háhitaáformin? 

i. Skoðun? 

28. Hvað finnst þér að helst ætti að efla? Hvaða staði 

29. Hvaða svæði ætti að gera að aðgengilegri – hvað svæði eru vannýtt? 

30. Gjaldtaka 

31. Annað? 

 

Spurningar til þeirra sem koma með ferðamenn á svæðið 

Starfsemi á svæðinu 

1. Hver er starfsemi ykkar á svæðinu? 

2. Hvað er komið oft á ári? 

3. Hvernig er komið? 

4. Hvernig ferðamenn eru þetta? 

5. Hvað staðir eru heimsóttir? 

a. Hvað er gert?d 

b. Hvaða staður er mikilvægastur? 

6. Hvað hefur mesta aðdráttaraflið? 

7. Eru stoppað í Krýsuvík á leið eitthvað annað sem hefur þá meira aðdráttarafl/ástæða 

ferða? 

a. Hver er aðal áfangastaðurinn? 

8. Hver er sérstaða svæðisins? 

9. Hvernig er aðgengi að svæðinu? 
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10. Hvernig er aðstaðan - hvað má bæta? 

Framtíðin 

11. Hverjir eru helstu framtíðarmöguleikar svæðisins? 

12. Hvaða svæði ætti að byggja upp? 

13. Hvaða svæði ætti að gera að aðgengilegri – hvað svæði eru vannýtt? 

14. Á að byggja upp frekari aðstöðu/innviði og hvað þá og hvar – miðstöð? 

15. Hverju kalla ferðamenn helst eftir – hvað þarf að efla? 

16. Finnst þér þegar vera of mikið að ferðamönnum á svæðinu? 
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Viðauki 2, Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025 
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Viðauki 3, Þemakort úr Aðalskipulagi Krýsuvíkur 2005-2025 
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Viðauki 4, Deiliskipulag Seltúns  
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Viðauki 5, Deiliskipulag Stjörnuskoðunarfélagsins 
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Viðauki 6, Deiliskipulag HS veitna um orkuvinnslu í Hveradal 

 

 

 


