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Útdráttur 

Allt frá því að fyrstu íslensku náttúruverndarlögin voru sett árið 1956 hefur landslag verið 

þýðingarmikill þáttur friðlýsinga hérlendis. Þó staða landslags hafi tekið nokkrum 

breytingum er hlutverk þess í náttúruvernd enn mikilvægt. Þjóðgarðar eru skýrt dæmi um 

verndun sem tekur mið af gildi landslags, ásamt fleiri þáttum. Vatnajökulsþjóðgarður er þar 

engin undantekning.  

Breiðamerkursandur er eitt þekktasta og fjölsóttasta svæði landsins. Ekki þarf þó að fara 

nema nokkra áratugi aftur í tímann til að við blasi allt annar veruleiki því langt fram á 

tuttugustu öldina var Breiðamerkursandur með fáförnustu svæðum landsins. Breytingar hafa 

einnig orðið á mörgum öðrum sviðum á Breiðamerkursandi, meðal annars vegna hraðrar 

þróunar í landmótun jökulsins á svæðinu. Í vissum skilningi má því segja að breytingar og 

andstæður einkenni Breiðamerkursand.  

Árið 2017 var stór hluti Breiðamerkursands friðlýstur og felldur undir Vatnajökulsþjóðgarð. 

Þar með komust málefni svæðisins í ákveðna höfn eftir nokkuð langvarandi tímabil óvissu. 

Vinna við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar hófst í ársbyrjun 2019. Nokkrum vikum eftir 

að sú vinna fór af stað samþykkti ríkisstjórnin að Ísland fullgildi Evrópusamning um 

landslag.  

Í þessari rannsókn hafa viðhorf einstaklinga sem tengjast Breiðamerkursandi í gegnum 

atvinnustarfsemi verið skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur leggja 

megináherslu á verndun náttúru svæðisins. Nálgun Evrópusamnings um landslag hefur verið 

mátuð við væntingar viðmælenda og aðstæður á Breiðamerkursandi. Dregin er sú ályktun að 

leiðir Evrópusamningsins séu gagnlegar til að mæta þeim áskorunum sem fylgja friðlýsingu 

Breiðamerkursands.  

Lykilorð: Landslag; náttúruvernd; friðlýsing; stjórnunar- og verndaráætlun; 

Evrópusamningur um landslag; Breiðamerkursandur; Vatnajökulsþjóðgarður. 

 





 

Abstract 

Landscape has been an essential factor in nature conservation in Iceland ever since the first 

act of nature conservation came into force in 1956. Today, landscape is still important in this 

context, not in the least with regard to national parks. Vatnajökull National Park is no 

exception.  

Breiðamerkursandur has gone through dramatic changes during the last few decades. The 

changes are not limited to those driven by the glacial retreat in the area, even if they are 

substantial and far-reaching. Breiðamerkursandur, which was by many considered to be one 

of the most remote areas in Iceland until the late 20th century, has now become one of the 

most visited landmarks in Iceland. 

In 2017, most of Breiðamerkursandur became part of Vatnajökull National Park. This 

marked the end of an era of uncertainty for the area. A management plan for 

Breiðamerkursandur has been under development since the beginning of 2019. Just a few 

weeks after this work was initiated, the Icelandic Government decided to ratify the European 

Landscape Convention. 

This study examines the views of people that have been active in different sectors within the 

Breiðamerkursandur area. The study shows that nature conservation in Breiðamerkursandur 

is seen as a main priority. Circumstances in Breiðamerkursandur and the opinions expressed 

by the interviewees are studied from the viewpoint of the European Landscape Convention. 

It is concluded that the convention can provide relevant methods to meet the challenges of 

the conservation protection of Breiðamerkursandur. 

Key words: Landscape; nature conservation; protected area designation; management plan; 

The European Landscape Convention; Breiðamerkursandur; Vatnajökull national park. 
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1 Inngangur 

Við rætur Vatnajökuls að sunnanverðu liggur Breiðamerkursandur, mjó landræma milli 

jökuls og hafs, mótuð af skriðjöklunum Breiðamerkurjökli, Fjallsjökli og Hrútárjökli. Örar 

breytingar og andstæður eru einkennandi fyrir Breiðamerkursand en bæði jökullinn og hafið 

hafa mikil áhrif á landmótun og eru undirrót síkvikra ferla. Breiðamerkursandur er ríkur af 

minjum um landmótun jökulsins og áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga eru þar greinileg. 

Margt er áhugavert þegar kemur að lífríki Breiðamerkursands auk þess sem tengsl mannfólks 

við svæðið, í nútíð og fortíð, verðskulda athygli.  

Breiðamerkursandur hefur hlotið töluverða athygli innan íslenskrar náttúruverndar í gegnum 

árin. Ábendingar um mikilvægi náttúruverndar og stýringar á Breiðamerkursandi hafa 

margsinnis komið fram, úr ólíkum áttum. Breiðamerkursandur hefur verið á 

náttúruminjaskrá frá því hún kom fyrst út árið 1975 (Náttúruverndarráð, 1975). 

„Náttúruminjaskrá er listi yfir öll friðlýst svæði á Íslandi og mörg önnur merkileg svæði sem 

hafa ekki enn verið friðlýst“ (Umhverfisstofnun, á. á. a) og því má segja að friðlýsing 

Breiðamerkursands hafi verið á dagskrá áratugum saman. Merk tímamót urðu árið 2017 

þegar stór hluti Breiðamerkursands var friðlýstur og sameinaðist Vatnajökulsþjóðgarði. 

Vinna við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir svæðið hófst í ársbyrjun 2019 og er 

áætlað að henni ljúki ári síðar (Vatnajökulsþjóðgarður, 2019a).  

Margt er enn óljóst varðandi stjórnun og verndun á Breiðamerkursands. Í þessu verkefni er 

landslag skoðað sem mögulegur kjarni í mótun stefnu fyrir svæðið. Vægi landslags hefur 

verið mikið í íslenskri náttúruvernd allt frá því að fyrstu náttúruverndarlögin voru sett (Edda 

R. H. Waage, 2013). Landslag var til að mynda meðal lykilþátta við gerð náttúruminjaskrár 

og hefur einnig verið þýðingarmikið í skilgreiningu á hlutverki þjóðgarða á Íslandi líkt og 

víða annars staðar (Edda R. H. Waage, 2013). Evrópusamningur um landslag, sem gjarnan 

er álitinn „mikilvægasti fjölþjóðlegi sáttmálinn um landslag“ (Umhverfisstofnun, 2003, 33), 

var undirritaður af hálfu Íslands árið 2012 en ekki hefur enn komið til fullgildingar hans. 

Samningurinn fjallar um verndun, nýtingu og áætlanagerð á sviði landslags. Þekking af 

ólíkum toga er ein meginstoða samningsins. Með fjölbreytta þekkingu sem útgangspunkt 

verður leitast við að varpa ljósi á þau viðfangsefni sem friðlýsing Breiðamerkursands felur í 

sér.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt, er að leita skilnings á þeim áskorunum sem 

felast í friðlýsingu Breiðamerkursands og hlutverki landslags í því sambandi.  

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvað (ef eitthvað) getur Evrópusamningur um landslag lagt til við gerð stjórnunar- 

og verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand?  
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 Hverjar eru væntingar einstaklinga, sem tengjast Breiðamerkursandi í gegnum 

atvinnustarfsemi, til verndunar svæðisins?  

Leitast var við að mæta markmiðum rannsóknarinnar með viðtalsrannsókn meðal 

einstaklinga sem tengjast Breiðamerkursandi í gegnum beina starfsemi á svæðinu. Tilgangur 

viðtalanna var að fá innsýn í hugarheim viðmælenda á þeim tímamótum þegar 

Breiðamerkursandur varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. 

1.2 Bakgrunnur rannsóknar 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008. Innan marka þjóðgarðsins er Vatnajökull 

allur og ýmis áhrifasvæði hans. Við stofnun var þjóðgarðurinn um 12.000 km2 (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2008) en hefur verið stækkaður í nokkrum áföngum og er hann nú 

14.140 km2, stærsti þjóðgarður Evrópu (Vatnajökulsþjóðgarður, á. á. a).  

Þjóðgörðum hafa verið ætluð nokkuð ólík hlutverk í gegnum tíðina og sömuleiðis er nokkur 

munur á merkingu þjóðgarðshugtaksins á milli landa. Fyrstu þjóðgarðar heimsins, stofnaðir 

í Bandaríkjunum á seinni hluta 19. aldar, einkenndust meðal annars af hugmyndafræði sem 

dró skýr mörk á milli fólks og náttúru (Cronon, 1996). Búseta og flestar aðrar athafnir 

mannfólks voru ekki álitnar eiga heima innan marka þessara þjóðgarða. Enskir þjóðgarðar, 

þeir elstu stofnaðir um miðja 20. öld, eru dæmi um hið gagnstæða þar sem aukin áhersla 

hefur verið á samspil fólks og náttúru (Phillips, 1997). Þessara áhrifa hefur gætt í vaxandi 

mæli víða um heim og viðmið í þessum anda þróast og orðið viðtekin innan náttúruverndar 

(Phillips, 2003). Á síðari hluta 20. aldar fór að bera meira á umræðu um efnahagslegt gildi 

þjóðgarða og slíkum rökum teflt fram í auknum mæli (Edda R. H. Waage & Karl 

Benediktsson, 2002). Nýlegar rannsóknir benda til mikils hagræns ávinnings íslenskra 

þjóðgarða (Jukka Siltanen, 2017).  

Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs bera að vissu leyti svip af þeirri sýn að þjóðgarðar geti haft 

tilgang í efnahagslegu tilliti, einkum vegna tækifæra í ferðaþjónustu. Í lögum um 

Vatnajökulsþjóðgarð eru markmið hans tilgreind og hafa þau frá upphafi falist í að vernda 

landslag, náttúru og menningarminjar, ásamt því að veita almenningi möguleika á að kynnast 

og njóta náttúru og sögu svæðisins (Lög nr. 60/ 2007; Lög nr. 101/2016). Við breytingar á 

lögum um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 101/2016) bættust við markmið um rannsóknir og 

fræðslu annars vegar og um byggðaþróun, atvinnulíf og sjálfbæra nýtingu hins vegar.  

Viðhorfskönnun á nærsvæðum þjóðgarðsins, sem gerð var í aðdraganda stofnunar hans, 

leiddi í ljós að um helmingur þátttakenda var fylgjandi stofnuninni en nokkur munur var á 

afstöðu milli svæða (Karl Benediktsson, Edda R. H. Waage & Steingerður Hreinsdóttir, 

2003). Þannig var fimmtungur íbúa á nærsvæðum suðursvæðis þjóðgarðsins mótfallinn 

stofnun hans. Rannsókn á viðhorfum íbúa í nágrenni suðursvæðis þjóðgarðsins, sem einnig 

var gerð á þeim tíma þegar unnið var að stofnun hans, gaf til kynna að væntingar viðmælenda 

hafi að miklu leyti tengst efnahagslegum ávinningi. Áhersla á náttúruvernd virðist hins vegar 

ekki hafa komið fram með jafn afgerandi hætti og sögð „almennt víkjandi þáttur í afstöðu til 

þjóðgarðsins“ (Edda R. H. Waage & Karl Benediktsson, 2002, 46).  

Væntingar til samráðs og góðra tengsla milli Vatnajökulsþjóðgarðs og nærsamfélags komu 

fram í rannsóknum frá undirbúningsárum þjóðgarðsins (Arnþór Gunnarsson, 2008, 2010; 
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Karl Benediktsson, Edda R. H. Waage & Steingerður Hreinsdóttir, 2003; Edda R. H. Waage 

& Karl Benediktsson, 2002). Sjónarmið og hagsmunir heimafólks hafa mætt vaxandi 

skilningi innan náttúruverndarumræðu enda margsinnis verið sýnt fram á árangur af virku 

samráði (sjá t.d. Sandell, 1995; White, Courtney & Salamanca, 2010). Í lögum um 

Vatnajökulsþjóðgarð er stjórnunar- og verndaráætlun lýst sem helsta stjórntæki þjóðgarðsins 

en hlutverk áætlunarinnar er að tilgreina „stefnu stjórnar og leiðir til að framfylgja stjórnun 

og vernd, í samræmi við markmið laga“ (Lög nr. 101/2016, 11. gr.) um þjóðgarðinn. Við 

gerð stjórnunar- og verndaráætlunar gætir sífellt aukinnar áherslu á virkt samráð við 

hagsmunaaðila (Agnes Brá Birgisdóttir, tölvupóstur, 29. ágúst 2017).  

Um Vatnajökulsþjóðgarð gilda sérlög sem vega þyngra en almenn lög, svo sem á sviði 

náttúruverndar (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). Lögin tryggja stöðu stjórnunar- og 

verndaráætlunar og gera meðal annars þær kröfur að sveitarstjórnir fari að ákvæðum hennar 

þegar unnið er með skipulag svæða innan þjóðgarðsmarka. Áætlunin gildir að hámarki til 10 

ára án endurskoðunar. Breytingar má gera á áætluninni eftir því sem á þarf að halda. 

Vatnajökulsþjóðgarði er skipt í fjögur rekstrarsvæði, nefnd eftir höfuðáttunum, og á hverju 

svæði starfar svæðisráð. Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar hafa svæðisráð mikilvægu 

hlutverki að gegna þar sem þau gera tillögu að áætlun fyrir hvert svæði. Tillagan er unnin í 

samráði við hagsmunaaðila á hverju svæði auk þess sem samráð skal haft við 

Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og aðrar fagstofnanir eftir því sem við á. 

Samráð við mótun núgildandi stjórnunar- og verndaráætlunar var með ýmsum hætti, meðal 

annars með opnum íbúafundum, kynningum, viðhorfskönnunum meðal gesta og starfsfólks 

og fundum með félagasamtökum og einstaklingum. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs tryggir 

samráð á síðari stigum áætlanagerðarinnar, eftir að tillögur svæðisráðanna hafa verið 

skoðaðar og sameinaðar í tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn í heild. 

Áður en tillaga að áætluninni er send til samþykktar í ráðuneyti, skal almenningi gefast sex 

vikur til að kynna sér tillöguna og koma á framfæri athugasemdum (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2013).  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö meginkafla. Í kjölfar þessa inngangs er gerð grein fyrir 

fræðilegum bakgrunni rannsóknar. Þar er fjallað um verndun landslags og landslagshugtakið 

tekið til skoðunar. Evrópusamningur um landslag skipar veigamikinn sess í rannsókninni og 

því er leitast við að gefa nokkuð ítarlega lýsingu á honum. Farið er yfir tilurð samningsins, 

tilgang, innihald og innleiðingu hans auk þess sem samningurinn er skoðaður sérstaklega í 

íslensku samhengi. Þriðji kafli inniheldur lýsingu á aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er 

rannsóknarsnið teiknað upp og greint frá helstu kenningum sem leggja grunn að aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Greint er frá tvíþættri gagnaöflun verkefnisins sem byggir á tvenns konar 

þekkingu: Annars vegar sérfræðiþekkingu sem er aðgengileg í rituðum heimildum og/eða 

fengin frá viðkomandi stofnunum og einstaklingum. Hins vegar er um að ræða 

viðtalsrannsókn til að fá fram sjónarmið einstaklinga sem tengjast Breiðamerkursandi í 

gegnum starfsemi á svæðinu. Greiningu er einnig lýst og að lokum vikið að siðferðilegum 

áskorunum. Í fjórða kafla eru teknar saman upplýsingar um landfræði Breiðamerkursands. Í 

framhaldinu er greint frá niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar. Þar koma fram skoðanir 

viðmælenda á sameiningu Breiðamerkursands við Vatnajökulsþjóðgarð og væntingar þeirra 

til friðlýsingar svæðisins. Greint er frá tengslum viðmælenda við Breiðamerkursand, 
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hugmyndum þeirra um svæðið og viðhorfum til sameiningar svæðisins við 

Vatnajökulsþjóðgarð. Niðurstöðurnar eru dregnar saman í fimmta kafla, þær ræddar í ljósi 

rannsóknarspurninga og ályktað út frá þeim. Síðasti kafli ritgerðarinnar inniheldur lokaorð 

þar sem markmið rannsóknar eru skoðuð í ljósi undangenginna kafla. Lokaorðin eru einnig 

vettvangur umræðu um tækifæri til frekari rannsókna.  
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2 Verndun landslags 

„Öll höfum við okkar skilning á því hvað landslag er en samt sem áður getur verið erfitt að 

setja fram ótvíræða skilgreiningu á hugtakinu“ (Dramstad & Sundli Tveit, 2016, 46, þýð. 

höf.). Merking hugtaksins landslag er háð samhengi og þannig breytileg, til að mynda á milli 

og innan fræðigreina og málsvæða (Coles, 2017). Margar skilgreiningar eru því til á 

landslagshugtakinu (Dramstad & Sundli Tveit, 2016) sem gjarnan eiga það sammerkt að vísa 

til samspils náttúru- og menningarlegra þátta og skynjunar á þeim.  

Vægi landslags innan íslenskrar náttúruverndar hefur löngum verið mikið (Edda R. H. 

Waage, 2013) þó að auknar kröfur um náttúruvísindalegar nálganir í náttúruvernd hafi að 

vissu leyti þrengt að stöðu landslags (Edda R. H. Waage 2013; Guðbjörg Rannveig 

Jóhannesdóttir, 2015). Í Evrópu gerðust kröfur almennings um aðgerðir á sviði 

landslagsmála háværari frá miðri síðustu öld (Antrop, 2008). Rætur hins fjölþjóðlega 

sáttmála, Evrópusamnings um landslag, liggja ekki síst í þessum kröfum. Samningurinn nær 

til alls landslags og hvetur til að gætt sé að landslagi, meðal annars til að tryggja 

fjölbreytileika þess (Richardson, 2016).  

Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á hugtakið landslag, merkingu þess og gildi í 

náttúruvernd. Greint verður frá rannsóknum á merkingu hugtaksins í íslensku samhengi og 

stöðu landslags í íslenskri náttúruvernd. Síðar í kaflanum er sjónum beint að Evrópusamningi 

um landslag og endað á umfjöllun um aðkomu Íslands að samningnum.  

2.1 Merking hugtaksins landslag  

 Landslag í íslensku samhengi 

Rannsóknir Eddu R. H. Waage (2012a) hafa leitt í ljós að hugtakið landslag hefur verið hluti 

af orðaforða Íslendinga um aldir og hefð fyrir notkun hugtaksins í íslensku máli er löng og 

rík. Ritháttur orðsins hefur tekið lítilsháttar breytingum, frá landsleg til landslag, en 

merkingin virðist enn mjög svipuð því sem lesa má í elstu heimildum um notkun orðsins. 

Íslensk orðabók gefur eftirfarandi skýringu á hugtakinu: „heildarútlit landsvæðis, form 

náttúru á tilteknum stað“ (Mörður Árnason, 2007). Hugtakið er því mjög tengt svipmóti og 

ásýnd lands og bendir Edda R. H. Waage (2012b) á að landslag er þar að auki „gildishlaðið 

hugtak sem vísar til fagurfræðilegrar upplifunar fólks af landi“. Heimildir um íslenska 

málnotkun sýna að hugtakið landslag er oft tengt lýsingum á útliti svæðis, sem gjarnan 

byggja á huglægu mati (Edda R. H. Waage, 2013).  

Skilgreiningu á hugtakinu landslag kom fyrst fram í íslenskum lögum árið 2010, í 

skipulagslögum (123/2010). Með tilkomu núgildandi náttúruverndarlaga nr. 60/2013, sem 

tóku gildi síðla árs 2015, varð skilgreining á hugtakinu landslag einnig hluti laga um 

náttúruvernd og hljómar svo: „Svæði sem fólk skynjar að hafi ákveðin einkenni sem eru 

tilkomin vegna virkni eða samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta“ (Lög 60/2013, 5. 
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gr.). Hvernig þessi skilgreining laganna samræmist almennum skilningi og notkun á 

hugtakinu hefur töluvert verið skoðað. Óneitanlega er munur á skilgreiningu í 

náttúruverndarlögum annars vegar og í Íslenskri orðabók hins vegar, eins og Þorvarður 

Árnason (2018) bendir á. Edda R. H. Waage (2013) telur að greina megi tvenns konar útgáfur 

af hugtakinu landslag á Íslandi: Annars vegar sé um menningarbundna merkingu að ræða og 

hins vegar tæknilega merkingu. Skilgreining Íslenskrar orðabókar, sem jafnframt samræmist 

ráðandi tilfinningu almennings fyrir hvað landslag er, telst þá til menningarbundinnar 

merkingar. Tæknileg merking er aftur á móti sá skilningur sem virtist lagður í hugtakið í 

orðræðu náttúruverndar undir lok síðustu aldar. Orðræðan bar þess merki, að áhersla á 

aðferðir og nálganir náttúruvísinda hefði fengið aukið vægi á sviði landslags (Edda R. H. 

Waage, 2013).  

Aukins áhuga á landslagi hefur gætt hjá íslenskum almenningi undanfarna áratugi. Þessi 

aukning er meðal annars rakin til ákveðinnar vakningar í tengslum við framkvæmdir, til 

dæmis á sviði orkumála, sem haft geta í för með sér mikil áhrif á landslag (Edda R. H. Waage 

& Karl Benediktsson, 2010). Á undanförnum áratugum hefur landslag notið vaxandi athygli 

og Evrópusamningur um landslag varð einmitt til í slíku umhverfi, sem svar við ákalli um 

aukna áherslu og breytta aðferðafræði á sviði landslagsmála (Bruun, 2016).  

 Landslag skilgreint í Evrópusamningi um landslag 

Í enskri útgáfu Evrópusamnings um landslag, er landslag skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Landscape means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action 

and interaction of natural and/or human factors“ (Council of Europe, 2000a, 2). Nokkrar 

tilraunir hafa verið gerðar til íslenskunar á skilgreiningu Evrópusamningsins. Þýðingarnar 

draga upp nokkuð mismunandi myndir (Edda R. H. Waage, 2013) enda þýðingar ávallt háðar 

túlkun (Ricoeur, 1971 í Edda R. H. Waage, 2013). Í opinberri íslenskri þýðingu á 

Evrópusamningi um landslag, hljómar skilgreining á landslagi svo: „svæði sem ber það með 

sér í skynjun fólks að vera til orðið af náttúrunnar hendi og/eða með mannlegri íhlutun“ 

(Council of Europe, 2000b). 

Þessi þýðing hefur hlotið nokkra gagnrýni. Að mati Þóru Ellenar Þórhallsdóttur, Þorvarðar 

Árnasonar, Hlyns Bárðarsonar og Karenar Pálsdóttur (2010) nær þýðingin ekki upprunalegu 

inntaki. Í Hvítbók um náttúruvernd er lögð til önnur þýðing sem er á þessa leið: „Landslag 

er svæði sem fólk skynjar að hafi ákveðin einkenni sem eru tilkomin vegna virkni eða 

samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta“ (Umhverfisráðuneytið, 2011, 173). Nú þegar 

tekin hefur verið ákvörðun um að vinna frekar að fullgildinu samningsins af hálfu Íslendinga 

(Stjórnarráð Íslands, 2019), má gera sér í hugarlund að þýðing skilgreiningarinnar, og 

mögulega fleiri greinar samningsins, verði endurskoðaðar.  

Með skilgreiningu Evrópusamningsins varð landslag vettvangur alls sem á sér stað og allra 

hagsmuna (Jørgensen, Clemetsen, Halvorsen Thorén & Richardson, 2016). Að mati Jones 

og Stenseke (2011) hafði umræðan um landslag í gegnum tíðina gjarnan snúist um hið 

sjónræna (e. scenery), mótun og form landsins (e. morphology) eða ákveðið svæði. 

Samningurinn gefur rými fyrir hreyfingu og þróun landslags í stað þess að ganga út frá að 

kyrrstöðu þess. Ef til vill er eðlilegra að skoða landslag sem ferli (e. process) frekar en afurð 

(e. product) eins og Dramstad og Sundli Tveit (2016) hafa fjallað um. Hugarfarslegar 

breytingar endurspeglast vafalaust í samningnum, þó reikna megi með að skilgreining 

samningsins eigi meira sameiginlegt með skilgreiningum ákveðinna menningar- og 
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málsvæða, fremur en annarra. Vegna þess margbreytilega skilnings sem lagður er í hugtakið 

landslag, má ætla að skilgreining Evrópusamningsins á landslagi hafi ólík áhrif eftir því hvar 

og hvenær gripið er niður.  

Skilgreining Evrópusamningsins hefur verið mátuð við þann skilning sem almennt virðist 

lagður í hugtakið landslag í viðkomandi samfélagi. Sandström og Hedfors (2018) hafa til 

dæmis rýnt í notkun á hugtakinu landslag (sæ. landskap) í sænskri stjórnsýslu og borið hana 

saman við skilgreiningu Evrópusamnings um landslag. Greinarhöfundar telja samhljóm vera 

milli þessara tveggja skilgreininga. Hins vegar skorti skýra skilgreiningu á hugtakinu innan 

sænskrar stjórnsýslu og það veiki stöðu landslags innan skipulagsmála (Sandström & 

Hedfors, 2018). 

Kröfur um stefnu og aðgerðir vegna landslags í Evrópu, sem meðal annars leiddu til 

Evrópusamnings á þessu sviði, voru ekki síst byggðar á áhyggjum af þróun í átt að einsleitara 

landslagi (Antrop, 2008). Evrópusamningi um landslag er ætlað að draga úr þessari þróun 

með leiðum á borð við eftirlit, rannsóknir og skipulag (Antrop, 2008). Richardson (2016) 

hefur velt upp spurningum um mögulega Evrópuvæðingu landslags (e. Europeanisation of 

landscape) í sambandi við stefnu Evrópuráðsins og hlutverk Evrópusamnings um landslag. 

Umræða Richardson (2016) kann að vekja upp spurningar um hvernig farið geti saman 

hugmyndin um sameiginlega sýn á landslag annars vegar og um fjölbreytileika þess hins 

vegar. Þó vissulega sé auðvelt að taka undir að samvinna um landslag sé mikilvæg er án efa 

vandmeðfarið að fjalla um allt landslag Evrópu undir sameiginlegum merkjum. Áhyggjur í 

þessa veru kunna þó að vera óþarfar þar sem ákvæði samningsins eiga að vera nægilega opin 

og skilgreiningar víðar til að leyfa allan fjölbreytileika. Fyrst og fremst þarf að sameinast um 

að gæta hagsmuna landslags sem slíks. 

 Ferli og samspil 

Landslag hefur verið til umfjöllunar innan ólíkra fræðigreina og því má nálgast þetta 

viðfangsefni á margvíslegan hátt. Greina má vissar stefnur og strauma í skilningi og meðferð 

á landslagi í gegnum tíðina, í takt við ríkjandi hugmyndafræði samfélags á hverjum tíma 

(Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson & Karen Pálsdóttir, 2010). 

Landslagshugtakið hefur gegnt mikilvægu hlutverki í umræðu um samband manns og 

náttúru (Edda R. H. Waage, 2010). Bendir Edda R. H. Waage (2010) á afar áhugaverða stöðu 

hugtaksins sem felst í því að hugtakið landslag er notað vítt og breitt innan 

fræðasamfélagsins án þess þó að vera bundið við vísindaheiminn því notkun hugtaksins er 

almenn og hversdagsleg.  

Sú tvíhyggja sem talin er hafa orðið umræðu innan margra fræðigreina fjötur um fót, virðist 

einnig hafa sett mark sitt á umræðu um landslag (Wylie, 2007). Með tvíhyggju er vísað til 

þess þegar ákveðnum atriðum er stillt upp sem andstæðum og unnið með þau á aðskilinn 

hátt. Maður og náttúra væru dæmi um slíkt og önnur dæmi gætu verið fagurfræði og 

náttúrufræði eða efnisheimur og hugheimur. Landslagshugtakinu má þó einnig beita til að 

skapa vettvang fyrir umræðu sem sameinar marga þræði sem gjarnan eru taldir mynda 

landslag. Skynjun mannsins og afstaða hans hafa því töluvert verið rýnd og skoðuð í 

sambandi við landslag (Edda R. H. Waage, 2013; Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, 2015; 

Ingold, 2000; Katrín Anna Lund, 2005; Wylie, 2007; Þorvarður Árnason, 2018).  
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Á grundvelli slíkra skrifa hefur landslagi meðal annars verið lýst sem snertifleti manns og 

náttúru (Þorvarður Árnason, 2018). Að mati Þorvarðar Árnasonar (2018) leggur náttúrufar 

grunn að landslagi á hverjum stað. Við náttúrufarslega þætti bætist svo skynjun mannsins: 

„í landslagi mætast maður og náttúra, innra og ytra umhverfi; fyrirbærið landslag verður ekki 

hugtekið nema út frá þessum tvíeina veruleika“ (Þorvarður Árnason, 2018, 78). Landslag er 

þannig háð innri og ytri aðstæðum, svo sem minningum, þekkingu, samskiptum, veðri og 

öðrum skilyrðum (Edda R. H. Waage, 2013; Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, 2015; 

Katrín Anna Lund, 2005; Þorvarður Árnason, 2018).  

Íslenskt landslag ber mikinn svip af jarðfræðilegum fyrirbærum, svo sem fjöllum og jöklum 

ásamt hafinu. Þorvarður Árnason (2018) bendir á að þessir náttúrufarslegu þættir eru nokkuð 

stöðugir og varanlegir, í það minnsta í samanburði við landslag sem er breytilegt eftir 

upplifun hverju sinni. Andrúmsloft getur breyst á svipstundu og sett skynjun á landslagi í 

nýtt samhengi. Félagslegir þættir, eins og samskipti, eru meðal áhrifavalda sem taka hröðum 

breytingum og verða þess einnig valdandi að einstaklingar í hópi, á sama stað á sama tíma, 

geta upplifað landslag á ólíkan hátt (Katrín Anna Lund, 2005). 

 Hvað er landslag?  

Landslag getur haft fleiri en eina merkingu eins og fjallað hefur verið um í kaflanum. Sá 

skilningur sem lagður er í hugtakið er háður aðstæðum og samhengi. Spurningunni, sem 

varpað er fram í fyrirsögn þessa kafla, má því svara með ýmsu móti. Hér verður aðeins leitast 

við að skýra þá merkingu sem landslag hefur í þessu tiltekna verkefni.  

Í þessu verkefni er gengið út frá því að landslag sé hagsmunamál alls mannfólks, enda veiti 

það umgjörð um allar athafnir og sé forsenda tilveru okkar. Landslag samanstendur af 

umhverfinu öllu, hvort sem er því venjulega eða sérstæða, og skynjun á því. Landslag verður 

hér tekið til skoðunar sem mögulegur umræðugrundvöllur á sviði náttúruverndar. Með 

landslag sem útgangspunkt er litið svo á að tækifæri gefist til að nálgast hin fjölbreyttu 

viðfangsefni náttúruverndar og leiða þau saman.  

Samkvæmt túlkun Evrópusamnings um landslag felst gildi landslags í samlegðaráhrifum 

þess, þar sem heildin er sterkari en samanlagt gildi eininganna sem hana mynda (Council of 

Europe, 2000a). Í þessu verkefni er leitast við að horfa einmitt til þess.  

Viðfangsefni þessa verkefnis tekur sérstaklega til landslagsverndar þar sem unnið er með 

landslag á friðlýstu svæði. Meðal viðurkenndra leiða til verndunar landslags er aðferðafræði 

Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna sem nú verður gerð frekari grein fyrir. 

2.2 Landslagsvernd IUCN 

Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin, IUCN, (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources) er alþjóðastofnun sem Ísland er aðili að, ásamt 85 öðrum ríkjum 

(IUCN, 2017). Samtökin eru þau stærstu sinnar gerðar og á margan hátt leiðandi í 

umhverfismálum á heimsvísu. Úr smiðju samtakanna koma meðal annars listar yfir stöðu 

lífvera og vistkerfa sem og viðmið og leiðbeiningar um flokkun friðlýstra svæða (IUCN 

Protected Area Categories System).  
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Af sjö verndarflokkum IUCN er einn þeirra, verndarflokkur V, helgaður landslagi á landi og 

í hafi (e. protected landscape/seascape). Flokkurinn miðar að verndun svæða þar sem 

landslag er sérstætt eða fágætt og talið mikilvægt. Venjulega nær landslagsvernd IUCN til 

fremur stórra svæða hlutfallslega (Umhverfisráðuneytið, 2011). Vistkerfi, lífríki og 

fagurfræði eru meðal þeirra þátta sem hafa mikið gildi samkvæmt skilgreiningum IUCN á 

verndun landslags. Menning og tengsl fólks við svæði eru sömuleiðis afgerandi þáttur innan 

landslagsverndarinnar (IUCN, 2019). Samskipti fólks og náttúru eru í þessu samhengi 

ákveðið grundvallaratriði. Landslagsverndarflokkurinn miðar því jafnan að áframhaldandi 

hefðbundnum nytjum sem kunna að vera undirstaða ásýndar og eiginleika svæðisins. 

Landslagsvernd IUCN leggur mikla áherslu á samráð við nærsamfélagið enda er litið á tengsl 

fólks og landslags sem undirstöðu verndar. Við ákvarðanatöku og skipulag er því lögð 

áhersla á að heimafólk sé með í ráðum. 

Landslagsvernd IUCN og Evrópusamningur um landslag eiga sér marga snertifleti og vinna 

saman á margan hátt. Þetta eru þó í eðli sínu nokkuð ólík fyrirbæri, að uppruna, aðferðafræði 

og markmiðum. Rík áhersla á samráð og náin tengsl við nærsamfélag vegna verndunar 

landslags eru sameiginleg með landslagsvernd IUCN og Evrópusamningi um landslag. Fleiri 

atriði eiga Evrópusamningurinn og verndarflokkur V sammerkt, til að mynda áherslu á 

sjálfbærni, líðan fólks og ástand umhverfis. Í báðum tilfellum er einnig unnið út frá verndun 

svæða í heild, frekar en stökum þáttum, svo sem jarðmyndunum eða lífverum. Einn helsti 

áherslumunurinn á milli Evrópusamnings um landslag og IUCN verndarflokks V felst í því 

hvers konar landslag er í brennidepli. Innan Evrópusamningsins er áhersla á allt landslag, 

líka það sem kallast gæti venjulegt og hversdagslegt. Aftur á móti er sérstætt og fágætt 

landslag frekar í forgrunni innan landslagsverndar IUCN. Nálganir IUCN eru nokkuð 

sértækar og fyrst og fremst tekist á við friðlýsingar náttúruverðmæta sem í vissum tilfellum 

tengjast einnig sambúð manns og náttúru. Evrópusamningur um landslag er aftur á móti 

byggður á almennari nálgunum þar sem allt landslag er til umfjöllunar og unnið með það á 

ólíkum forsendum. 

Á vettvangi íslenskrar náttúruverndar hefur töluvert verið litið til viðmiða og verklags IUCN, 

meðal annars á sviði landslagsverndar. Nýr íslenskur landslagsverndarflokkur, sem nánar 

verður vikið að síðar, er til að mynda byggður á IUCN verndarflokki V. Á 

undirbúningsstigum stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs komu fram tillögur um að 

svæðisskipting innan þjóðgarðsins yrði byggð á flokkun IUCN (Þingskjal 439, 2006). Vinna 

við stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins hefur því frá upphafi tekið mið af 

flokkunarkerfi IUCN, sem „þýðir að svæði geta fallið í sex mismunandi verndarflokka, allt 

frá alfriðun, svæði þar sem áhersla er lögð á útivist og ferðamennsku, til svæða þar sem 

hefðbundnar nytjar (t.d. beit og veiðar) verða leyfðar“ (Rannsóknasetur HÍ á Hornafirði, á. 

á.). Með því að byggja á leiðum IUCN með þessum hætti, nýtir Vatnajökulsþjóðgarður 

aðferðir sem viðurkenndar eru á alþjóðlegum vettvangi og reynsla er komin á. Ekkert svæði 

innan Vatnajökulsþjóðgarðs er þó skilgreint í verndarflokki V, enn sem komið er. Hvort á 

því verði breyting með samruna Breiðamerkursands við þjóðgarðinn liggur enn ekki fyrir. 

2.3 Verndun landslags á Íslandi 

Gildi landslags og áhrif þess á menningararf, listsköpun og fræðastarf koma víða fram. 

Rannsóknir á landslagi og stöðu þess í íslensku samhengi sýna fram á mikilvægi þess, meðal 
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annars í tengslum við náttúruvernd. Í gegnum tíðina hefur náttúruvernd á Íslandi tekið 

breytingum, eins og greining á ólíkum útgáfum náttúruverndarlaga og annarra opinberra 

stjórntækja náttúruverndar sýna (Edda R. H. Waage, 2013; Guðbjörg Rannveig 

Jóhannesdóttir, 2015). Stefnur og áherslur þróast og fylgja í stórum dráttum áherslum og 

hugsunarhætti hvers tíma og endurspegla þannig gjarnan ríkjandi viðhorf samfélagsins. 

Áherslurnar eru ekki endilega séríslenskar heldur má oft greina svipaða þróun í stærra 

samhengi. Verndun landslags hefur reynst nokkuð vandasamt viðfangsefni eins og til að 

mynda Antrop (2005) og Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir (2015) hafa fjallað um. Við 

verndun landslags þarf að taka tillit til fjölmargra þátta og samspils þeirra, til að ná utan um 

það víðfeðma viðfangsefni sem landslag er. Líklega er það meðal annars þess vegna sem 

nokkuð hefur verið á reiki hvar staðsetja eigi viðfangsefni tengd landslagi meðal íslenskra 

stofnana eins og komið verður inn á síðar í kaflanum. 

Fyrstu íslensku náttúruverndarlögin tóku gildi árið 1956 (Lög um náttúruvernd nr. 48/1956). 

Landslag lék veigamikið hlutverk í lögunum og sérstætt landslag gat legið til grundvallar 

friðlýsingu, samkvæmt lögunum:  

Heimilt er að friðlýsa landsvæði, sem eru ríkiseign og sérstæð eru um landslag, 

gróðurfar eða dýralíf, í því skyni að varðveita þau með náttúrufari sínu, og leyfa 

almenningi aðgang að þeim. Enn fremur er heimilt að taka lönd manna eignarnámi í 

þessu skyni. Svæði, sem friðlýst eru samkvæmt þessum lið, eru nefnd þjóðvangar 

(þjóðgarðar). (Lög um náttúruvernd nr. 48/1956, 1. gr.) 

Tenging þjóðgarða og landslags er greinileg í elstu útgáfu laga um náttúruvernd og eru þau 

tengsl einnig vel þekkt í öðrum löndum (Gissibl, Höhler & Kupper, 2012). Íslenskum 

þjóðgörðum, eins og þeir eru skilgreindir í náttúruverndarlögunum frá árinu 1956 og 

skyldum þingskjölum, svipar mjög til bandarískra þjóðgarða, með áherslu á stór landsvæði 

þar sem villt náttúra er í aðalhlutverki (Edda R. H. Waage, 2013). Mannvist fellur ekki að 

ímynd þessara þjóðgarða þannig að búseta fólks og atvinnurekstur, þar með talinn 

landbúnaður, eru ekki sjálfsögð atriði innan slíkra verndarsvæða (Edda R. H. Waage, 2013). 

Landslagsáherslu íslenskra þjóðgarða má greina í öllum útgáfum náttúruverndarlaga (Lög 

nr. 48/1956; Lög nr. 47/1971; Lög nr. 93/1996; Lög nr. 44/1999; Lög nr. 60/2013). Fyrsti 

þjóðgarðurinn sem stofnaður var á grunni íslenskra náttúruverndarlaga var þjóðgarðurinn í 

Skaftafelli, stofnaður árið 1967 (Reglugerð um þjóðgarðinn í Skaftafelli í Öræfum nr. 

229/1968). Í reglugerð um þjóðgarðinn sagði: „Markmiðið með stofnun og rekstri 

Skaftafellsþjóðgarðs er að vernda landslag, lífríki og menningarminjar svæðisins og gefa 

almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru þess og sögu“ (Reglugerð um 

Skaftafellsþjóðgarð, 879/2004). Skaftafellsþjóðgarður varð hluti Vatnajökulsþjóðgarðs við 

stofnun hans árið 2008 (Vatnajökulsþjóðgarður, á. á. a). Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs er 

í svipuðum anda og segir í reglugerð hans:  

Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða hans sem þjóðgarðs er 

að vernda náttúru svæðisins, s.s. landslag, lífríki og jarðmyndanir, og menningarminjar 

þess. Auk þess að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru svæðisins, 

menningar þess og sögu. (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 608/2008) 

Vatnajökulsþjóðgarður hefur verið stækkaður í nokkrum áföngum frá stofnun, nú síðast 

þegar Breiðamerkursandur varð hluti þjóðgarðsins í júlí 2017 (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2017). Þar með hlaut Breiðamerkursandur verndun sem virðist í samræmi við áður tilgreinda 
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sérstöðu svæðisins því landslag var til dæmis ein helsta ástæða stöðu svæðisins á 

náttúruminjaskrá um árabil (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2005.) og einnig nefnt í tilnefningu 

til náttúruverndaráætlunar 2004-2008 (Umhverfisstofnun, 2003).  

Samkvæmt fyrstu náttúruverndarlögum Íslendinga var Náttúruverndarráði komið á 

laggirnar, ásamt náttúruverndarnefndum sem störfuðu um land allt og gátu komið 

ábendingum til Náttúruverndarráðs (Lög nr. 48/1956). Meðal hlutverka Náttúruverndarráðs 

var að gefa út náttúruminjaskrá; yfirlit yfir öll friðlýst svæði ásamt svæðum sem talin eru 

„merkileg“ en hafa ekki hlotið friðlýsingu (Umhverfisstofnun, á. á.). Náttúruverndarráð var 

lagt niður árið 2001 (Þingskjal 160, 2001) og nýjasta útgáfa náttúruminjaskrár kom út árið 

1996 (Náttúruverndarráð, 1996). Umhverfisstofnun hefur nú umsjón með náttúruminjaskrá 

og sér um uppfærslu hennar og útgáfu í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands og 

náttúrustofur landsins (Umhverfisstofnun, á. á.). Náttúruverndarlög, sem tóku gildi árið 1999 

(lög nr. 44/1999), kváðu á um að unnin skyldi náttúruverndaráætlun og sú fyrri sem gefin 

var út gilti árin 2004-2008 og sú síðari árin 2009-2013 (Umhverfisstofnun, á. á.). 

Náttúruverndaráætlun endurspeglar, að mati Eddu R. H. Waage og Karls Benediktssonar 

(2010), breyttar áherslur í íslenskri náttúruverndarlöggjöf, þar sem vísindalegt gildi 

náttúrunnar hafði verið sett í forgrunn. Aftur á móti hafi náttúruminjaskrá ekki stýrst 

einvörðungu af vísindalegu sjónarhorni, heldur hafi fegurðargildi þar gjarnan haft mikið 

vægi (Edda R. H. Waage & Karl Benediktsson, 2010). Með tilkomu náttúruverndarlaganna 

sem tóku gildi 2013 (nr. 60/2013), hefur náttúruminjaskrá hlotið aukið vægi á nýjan leik. 

Hins vegar hefur verið horfið frá útgáfu náttúruverndaráætlunar, á því formi sem kveðið var 

á um í náttúruverndarlögunum frá árinu 1999 (nr. 44/1999) (Lög nr. nr. 60/2013). Samkvæmt 

núgildandi náttúruverndarlögum (Lög nr. nr. 60/2013) er náttúruminjaskrá skipt upp í A, B 

og C hluta. A hluti náttúruminjaskrár tilgreinir öll friðlýst svæði og verndarflokk þeirra. 

Framkvæmdaáætlun um friðlýsingar og friðun náttúruminja næstu fimm ára er birt í B hluta 

náttúruminjaskrár. Í C hluta er „Skrá yfir aðrar náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa 

eða friða“ (Lög nr. 60/2013, 33. gr.) Náttúruminjaskrá skal gefin út á fimm ára fresti og að 

baki útgáfunni standa ráðgjafanefnd og fagráð, skipuð af ráðherra (Lög nr. 60/2013).  

Mat á fegurð og gildi fegurðar landslags hefur reynst snúið viðfangsefni innan 

náttúruverndar. Telja Edda R. H. Waage og Karl Benediktsson (2010) að vandanum við að 

takast á við fegurðargildi náttúrunnar hafi að vissu leyti verið mætt hér á landi með því að 

líta fram hjá þessari hlið landslags. Þetta segja þau svipa til viðbragða víðar en á Íslandi. 

Karl Benediktsson (2007) hefur gagnrýnt þessa fegurðarfælni (e. scenophobia) og fært rök 

fyrir því að fagurfræðilegt gildi landslags eigi rétt á sér innan náttúruverndar. Telur hann að 

með því að takast á við fegurð landslags og leyfa margvíslega túlkun, sé ýtt undir 

lýðræðislegri vinnubrögð og sanngjarnari stjórnun náttúruverndarmála (Karl Benediktsson, 

2007). Rannsóknir Guðbjargar Rannveigar Jóhannesdóttur á fegurð landslags hafa einnig 

sýnt glöggt fram á vöntun í þessum málaflokki: 

Í dag myndi engum, sem vinnur að ákvarðanatöku um náttúruvernd innan 

stjórnsýslunnar, láta sér detta í hug að stinga upp á að vernda beri svæði einungis vegna 

fegurðar; slík uppástunga yrði ekki tekin alvarlega, þar sem fegurð er ekki hægt að 

mæla samkvæmt sömu hlutlægu aðferðum og viðmiðum og notuð eru til að meta til 

dæmis líffræðilega fjölbreytni. (Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, 2012, 1) 

Fegurð landslags er erfitt að mæla og meta eftir stöðlum talna og útreikninga. Sennilega er 

það ein helsta ástæða þess að gildi fegurðar hefur hjaðnað í náttúruvernd á Íslandi eftir að 
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krafan um aukið vægi vísindalegs sjónarhorns varð skýrari (Edda R. H. Waage 2013; 

Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, 2015). Mögulega áttum við okkur ekki á gildi þess að 

gefa gaum að og leggja mat á þá þætti sem ekki falla að aðferðum náttúruvísindanna, eða 

forðumst að leggja út á slíkar brautir þar sem okkur skortir til þess verkfæri (Guðbjörg 

Rannveig Jóhannesdóttir, 2015). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar, byggðri á viðtölum 

við einstaklinga starfandi hjá Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun og 

Umhverfisráðuneyti, er áhugi innan þessara stofnana á að geta sinnt landslagi betur (Edda 

R. H. Waage & Karl Benediktsson, 2010). Landslag virtist á vissan hátt falla á milli kerfa og 

vanta samastað innan opinberrar náttúruverndar á Íslandi. Viðmælendur nefndu meðal 

annars skort á skilgreiningu á landslagshugtakinu í íslenskum lögum sem ástæðu þess að 

erfitt væri að vinna með málefni landslags (Edda R. H. Waage & Karl Benediktsson, 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig fleiri ástæður þess að erfitt hefur reynst að vinna 

með landslag í íslenskri náttúruvernd. Einkum er um að ræða skort á aðferðafræði og 

sérfræðiþekkingu ásamt lögbundnu hlutverki stofnana sem vinna á sviði náttúruverndar. Þá 

gat verkaskipting innan og á milli stofnananna verið ákveðin hindrun.  

Núgildandi lög um náttúruvernd (Lög um náttúruvernd, nr. 60/2013) leggja fleira til á sviði 

landslagsmála en skilgreiningu á hugtakinu landslag. Með lögunum bættist einnig við nýr 

friðlýsingarflokkur sem ber heitið landslagsverndarsvæði og ætlað var að samsvara IUCN 

verndarflokki V. Þar er gerð grein fyrir friðlýsingu sem grundvallast einkum á fegurð, 

menningarlegu gildi og sérstöðu en einnig getur svæði sem „skipar mikilvægan sess í vitund 

þjóðarinnar“ (Lög um náttúruvernd, nr. 60/2013, 50. gr.) orðið landslagsverndarsvæði. Í 

lögunum er einnig að finna verndarmarkmið fyrir landslag þar sem áhersla er lögð á 

fjölbreytni landslags og varðveislu landslags sem er „sérstætt eða fágætt eða sérlega 

verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis“ (Lög um náttúruvernd, nr. 

60/2013, 3. gr.). Rannsókn Eddu R. H. Waage (2013) á íslenska landslagshugtakinu bendir 

til þess að landslag hafi ekki fyllilega sömu merkingu alls staðar í nýjustu 

náttúruverndarlögunum (Lög nr. 60/2013). Meðal niðurstaðna rannsóknarinnar er að 

landslag, eins og hugtakið er notað í sambandi við þjóðgarða og víðerni, sé nær gamalli 

merkingu íslenskrar tungu og þeim skilningi sem virðist liggja til grundvallar í fyrstu 

íslensku lögunum um náttúruvernd (Lög nr. 48/1956). Hins vegar sé friðlýsingarflokkurinn 

landslagsverndarsvæði í samræmi við skilgreiningu laganna á hugtakinu landslag (Edda R. 

H. Waage, 2013). Sú skilgreining ber vitni um þróun sem Edda R. H. Waage (2013) rekur 

til áttunda áratugs síðustu aldar, þegar hugtakið landslag fór að tákna stað eða svæði en 

tenging við fegurð og skynjun dvínaði.  

Ljóst er að kallað er eftir frekari vinnu við málefni sem varða landslag á Íslandi og bera 

rannsóknir á þessu sviði því vitni (Edda R. H. Waage, 2013; Guðbjörg Rannveig 

Jóhannesdóttir, 2015; Karl Benediktsson, 2007; Þorvarður Árnason, 2018; Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Undirritun Evrópusamnings um landslag er dæmi um aðgerð sem 

endurspeglar vilja íslenskra náttúruverndaryfirvalda til vinnu á sviði landslagsmála. 

Áhugavert verður að fylgjast með næstu skrefum Íslendinga vegna Evrópusamningsins. 

Skuldbindingar og leiðbeiningar samningsins ættu að geta greitt götu við landslagsvinnu á 

Íslandi og jafnvel leitt til úrbóta sem starfsfólk á sviði náttúruverndarmála virðist kalla eftir 

(sjá niðurstöður viðtalsrannsóknar Eddu R. H. Waage og Karls Benediktssonar, 2010). 

Eflaust gætu ákvæði samningsins, til að mynda um þjálfun starfsfólks á sviði landslagsmála, 

aðgengilega þekkingu og upplýsingar, innleiðingu landslags í lagaramma, ásamt mótun 

verklags í kringum áætlanagerð, nýtingu og verndun landslags, komið að gagni í íslensku 

samhengi. Markmið samningsins um að virkja almenning til þátttöku í landslagsmálum ætti 



13 

 

einnig að geta orðið íslenskri náttúruvernd til framdráttar. Nú verður nánar vikið að innihaldi, 

eðli og gildi Evrópusamnings um landslag en byrjað verður á að stikla á stóru í sögu 

samningsins. 

2.4 Evrópusamningur um landslag 

 Tilurð 

Að baki Evrópusamningi um landslag stendur Evrópuráðið (e. Council of Europe). Ráðið 

var myndað í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar með það að markmiði að stuðla að friði og 

góðum samskiptum milli Evrópuríkja (Council of Europe, 2018c). Ísland er meðal 47 

aðildarríkja Evrópuráðsins og hefur verið það allt frá upphafsárum þess, eða síðan 1950 

(Evrópuvefurinn, 2012). Höfuðstöðvar ráðsins eru í Strasbourg í Frakklandi. Evrópuráðið 

tilheyrir ekki Evrópusambandinu og aðildarríki þess eru hátt í tvöfalt fleiri en 

Evrópusambandsins (Evrópuvefurinn, 2012). Mannréttindamál hafa frá upphafi verið helsta 

viðfangsefni Evrópuráðsins og er Mannréttindasáttmáli Evrópu kominn frá ráðinu, sem og 

Mannréttindadómstóll Evrópu. Í mörg horn er að líta þegar unnið er að aukinni velferð. 

Sameiginlegur flötur mannréttinda og landslags er breiður og í Evrópusamningi um landslag 

er athygli vakin á þætti landslags í velferð og lífsgæðum fólks (Council of Europe, 2000a).  

Breytingar á landslagi, eðli þeirra og umfang, hafa orðið íbúum Evrópu vaxandi áhyggjuefni, 

ekki síst áhyggjur af þróun í þá átt að landslag virðist missa einkenni sín og verða einsleitara 

(Beresford & Phillips, 2000). Margþættar ástæður liggja að baki umræddum breytingum á 

landslagi, einkum samfélagsbreytingar tengdar landnýtingu þar sem borgvæðing og breyttir 

framleiðsluhættir, meðal annars í landbúnaði, höfðu mikið að segja (sjá t.d. Antrop, 2004). 

Evrópusamningi um landslag var ætlað að verða við ákalli um að landslagi sé veitt frekari 

eftirtekt (Council of Europe, 2000c; Beresford & Phillips, 2000). Um langa hríð hafði 

landslag hlotið vaxandi athygli almennings og allt frá því á tímum endurreisnarinnar hefur 

aukins óróleika gætt vegna þróunar landslagsmála (Bruun, 2016). Verndun landslags hefur 

síðan verið sinnt með margvíslegum hætti enda áhyggjur fólks beinst að ólíkum hliðum 

landslags. Um miðja síðustu öld má greina enn ríkari áherslu á landslag og steig þá nýstofnað 

Evrópuráð mikilvægt skref í umhverfismálum. Fram til þessa höfðu umhverfismál fyrst og 

fremst verið innanríkismál en Evrópuráð tók forystu í fjölþjóðlegri umfjöllun á þessu sviði 

(Bruun, 2016). Þó landslag væri ekki mikið nefnt með beinum hætti innan Evrópuráðs á 

þessum tíma, voru hagsmunir landslags þó engu að síður til umfjöllunar. 

Rætur Evrópusamnings um landslag má rekja í margar áttir og ljóst að yfirlýsingar opinberra 

stofnana og ríkisstjórna höfðu mikinn slagkraft. Í skýringum við samninginn er farið yfir 

forsendur og ástæður fyrir tilurð samningsins. Þar er minnst á mikilvæga þætti sem leiddu 

til þess að samningurinn varð að veruleika sem og helstu skref við gerð samningsins. 

Samantekt um uppruna samningsins sýnir að fjölmargar stofnanir, samtök og stjórnvöld 

beindu sjónum sínum í auknum mæli að málefnum landslags á þessum tíma. Umfjöllunin 

var ekki endilega undir yfirskriftinni landslag en hefur þó greinilega tengingu við 

málaflokkinn. Má þar nefna skýrslu Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna (IUCN) um 

mikilvægi grænna svæða (e. Parks for life: actions for protected areas in Europe) (IUCN, 

1994). Skýrslan var lögð fram með stuðningi margra ráðuneyta á sviði umhverfismála, auk 
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opinberra náttúruverndarsamtaka, svo sem Alþjóðlega náttúruverndarsjóðsins (WWF) 

(Council of Europe, 2008).  

Almennt virðist Evrópusamningur um landslag talinn mikilvægastur þeirra fjölþjóðlegu 

samninga sem ná til landslags (sjá t.d. Umhverfisstofnun, 2003) en um málefni landslags er 

vissulega fjallað víðar. Eins og komið hefur fram spratt Evrópusamningur um landslag ekki 

upp úr engu. Aðrir fjölþjóðlegir sáttmálar og verkefni undirbjuggu jarðveginn fyrir 

samninginn og gerðu hann á vissan hátt framkvæmanlegan (Council of Europe, 2000a). 

Nánar verður vikið að slíkum samningum og verkefnum síðar í kaflanum. Evrópusamningur 

um landslag á sameiginlega snertifleti við aðra samninga og verkefni, eldri og yngri, sem 

einnig verður gerð nánari grein fyrir. Landslag er ekki endilega helsta yfirlýsta þema þessara 

verka en er engu að síður til umfjöllunar, jafnvel án þess að vera nefnt sem slíkt.  

Frá Evrópuráðinu höfðu, fyrir tíma Evrópusamnings um landslag, komið aðrir samningar 

sem tengjast málefnum landslags. Í því samhengi hafa eftirfarandi samningar gjarnan verið 

nefndir: Bernarsamningurinn um vernd villtra dýra, plantna og vistgerða í Evrópu frá árinu 

1979; Rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna 

yfirvalda yfir landamæri frá 1980; Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga frá 1985; 

Samningur um friðun evrópskrar byggingararfleifðar frá 1985 og 1992. Sameinuðu 

þjóðirnar, ásamt undirstofnunum, standa að baki samningum sem einnig hafa haft áhrif á 

þróun landslagsmála og tilurð Evrópusamnings um landslag. Þeirra á meðal eru: Samningur 

um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins frá árinu 1972, Samningur um 

líffræðilega fjölbreytni frá 1992, Samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku 

almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum frá 1998 

(Council of Europe, 2000c). Þá hafa Sameinuðu þjóðirnar unnið ötullega að sjálfbærri þróun 

og sett fram markmið í því samhengi. Sjálfbær þróun og málefni landslags eru ekki alls 

óskyldir málaflokkar og eiga mikilvæga snertifleti (Council of Europe, 2006). Verkefni 

Sameinuðu þjóðanna undir yfirskriftinni Landslag fyrir fólk, fæðu og náttúru (e. The 

landscapes for people, food and nature) ber til að mynda vitni um þennan samhljóm. 

Verkefnið miðar að því að ná markmiðum um sjálfbæra þróun með aðferðum samþættrar 

landslagsstjórnunar (United Nations, 2012).  

Formlegur aðdragandi að tilurð Evrópusamnings um landslag er gjarnan rakinn til ársins 

1994 þegar vinnuhópur á vegum Evrópuráðsins kom saman og lagði drög að gerð 

samningsins (Council of Europe, 2000c). Undirbúningsvinnan hófst á ráðstefnu stofnunar á 

vegum Evrópuráðsins sem fer með málefni svæðisbundinna stjórna (Congress of Regional 

and Local Authorities of the Council of Europe, CLRAE) (Council of Europe, 2000c). 

CLRAE bauð til þátttöku ýmsum opinberum ráðum og samtökum sem áttu sinn þátt í mótun 

samningsins. Í takt við áherslur Evrópuráðsins og eðli landslagsmála, var leitast við að beita 

lýðræðislegum vinnubrögðum við þróun samningsins. Liður í því var að bjóða til 

kynningarfunda þar sem drög samningsins voru rædd. Langt samráðsferli er álitið hafa skilað 

miklum árangri við gerð samningsins (Council of Europe, 2000c). 

Lokadrög samningsins voru samþykkt árið 1998 í Flórens á Ítalíu. Enn liðu tvö ár þar til 

ráðherranefnd Evrópuráðsins samþykkti samninginn árið 2000 og opnað var fyrir undirritun 

hans sama ár, einnig í Flórens. Vegna tengingar við borgina Flórens, er samningurinn 

stundum kallaður Flórenssáttmálinn (Council of Europe, 2008). Gildistaka hans miðaðist við 

fullgildingu tíu landa og af því varð þann 1. mars 2004. Í dag hafa 38 lönd fullgilt samninginn 
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og tvö lönd hafa undirritað hann án þess að fullgilda, annað þeirra er Ísland (Council of 

Europe, 2018). 

 Tilgangur 

Stefna og verkefni Evrópuráðsins varpa ljósi á hversu umfangsmikill og víðfeðmur 

málaflokkur mannréttindi eru. Evrópuráðið telur að Evrópusamningur um landslag 

samræmist mjög helstu áherslum ráðsins og þjóni margvíslegum hagsmunum sem það hefur 

sett í forgang (Council of Europe, 2018a). Ráðið hefur meðal annars unnið að umhverfis- og 

menningarmálum, með skýrri tengingu við lýðræði og réttarríkið. Evrópusamningur um 

landslag er þar engin undantekning. Með undirritun samningsins er tekið undir þá sýn að 

„landslag gegni lykilhlutverki í velferð einstaklinga og þjóðfélagsins“ (Council of Europe, 

2000b, 2). Nálgun samningsins á málefni landslags snertir siðferði og félagslegt réttlæti og 

þannig getur framkvæmd hans leitt til aukinnar velferðar (Egoz, 2016).  

Með tilkomu Evrópusamnings um landslag hafa málefni landslags fengið sameiginlegan 

vettvang. Þannig hefur orðið til möguleiki á að leiða saman ólíkar hliðar umræðu og 

ákvarðanatöku sem snúa að landslagi. Þennan eiginleika „regnhlífar“ á sviði landslagsmála 

telja Halvorsen Thorén og Ruggeri (2016) einn helsta styrk samningsins. Þar með gefst 

kostur á að víkka út umfjöllun um málefni landslags og draga úr aðgreiningu. Fyrir tíma 

samningsins höfðu einstakar hliðar landslags gjarnan verið meðhöndlaðar sem aðskildar, 

svæðisbundnar einingar (Jørgensen o.fl., 2016). Fjölmargir samningar sem snerta menningu 

og náttúru eiga nú samleið undir merkjum Evrópusamnings um landslag (Halvorsen Thorén 

& Ruggeri, 2016).  

Í inngangi samningsins segir: „Markmið samningsins er að efla verndun, nýtingu og áætlanir 

um landslag, og að skipuleggja evrópska samvinnu um málefni varðandi landslag“ (Council 

of Europe, 2000b, 3). Nálgun Evrópusamnings um landslag hvetur til þess að litið sé á þá 

heild sem landslag er enda felist gildi þess meðal annars í samlegðaráhrifum þeirra þátta sem 

segja má að landslag samanstandi af (Council of Europe, 2000a). Þannig á samningurinn á 

vissan hátt að breyta áherslum við friðlýsingar sem gjarnan hafa einkennst af verndun stakra 

þátta, svo sem lífvera, jarð- eða menningarminja. Leggur samningurinn til að í stað þess að 

skipta hlutunum upp, sé lögð áhersla á heildstæða sýn og reynt að fanga mikilvægið sem 

felst í heildinni.  

Vilji til að auka samvinnu um landslag er mikilvægt áhersluatriði Evrópusamnings um 

landslag. Samningurinn á að virkja almenning til þátttöku í málum sem snúa að landslagi. 

Landslag varðar hagsmuni almennings á margan hátt og líta ætti á landslag sem undirstöðu 

sjálfsmyndar fólks og „ómissandi þátt í umhverfi almennings“ (Council of Europe, 2000b, 

4). Sterk tengsl eru á milli landslags og menningar- og náttúruarfleifðar. Þar af leiðandi er 

eðlilegt að hvetja fólk til að hafa áhrif á þessu sviði og veita raunveruleg tækifæri í þeim 

efnum. Verkferlar í kringum landslagsmál eiga, samkvæmt samningnum, að tryggja aðkomu 

„almennings, staðar- og svæðisyfirvalda og annarra hlutaðeigandi aðila með áhuga á 

skilgreiningu og útfærslu á landslagsstefnu“ (Council of Europe, 2000b, 4). Með þessu móti 

er lagður grundvöllur að jafnari dreifingu valda í landslagsmálum og reynt að draga úr 

ofansækni (e. top-down) í ákvarðanatöku. Í samningnum er gengið út frá því að 

árangursríkara sé að vinna að skipulagi og stjórnun landslags á breiðum grundvelli. Larsson, 

Peterson, Bjärnborg, Haaland og Gyllin (2011) telja ríka hefð fyrir ofansæknum aðferðum 

innan náttúruverndarmála geta orðið samningnum fjötur um fót þar sem leiðbeiningar 
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samningsins, í þá veru að virkja almenning til þátttöku og stunda þverfagleg vinnubrögð, 

gætu átt erfitt uppdráttar í samfélögum sem um langa hríð hafa lagt ábyrgð og ákvarðanir á 

hendur fárra aðila í valdastöðum. Laven, Wall-Reinius og Fredman (2015) draga einnig þá 

ályktun, út frá rannsókn í Svíþjóð, að áskoranir felist í að vinna í takt við þessar áherslur 

Evrópusamnings um landslag. Meðal annars sé kallað eftir samvinnu aðila sem ekki hafi 

vanist því að vinna saman og því sé mögulega þörf á nokkurri aðlögun að breyttu verklagi.  

 Innihald  

Evrópusamningur um landslag tekur á landslagi frá margvíslegum sjónarhornum og nær til 

alls landslags, hvort sem er í byggð eða óbyggðum. Viðfangsefni hans eru mörg og vekja 

athygli á fjölbreytileikanum sem einkennir málefni landslags. Orðalag og skilgreiningar 

samningsins eru í flestu tilliti nokkuð opin enda á efni hans að geta átt við um alla Evrópu 

(Jørgensen o.fl., 2016).  

Nokkur meginþemu ganga eins og rauðir þræðir í gegnum Evrópusamning um landslag. 

Verndun, nýting og áætlanir eru í brennidepli í samningnum og þær aðferðir og nálganir sem 

fram koma snerta gjarnan þessi þrjú helstu svið. Rauðu þræðir samningsins innihalda síðan 

stærri og smærri undirþemu og áherslur sem tengjast á ýmsa vegu. Þar sem samningurinn 

fjallar um allt landslag, ekki einungis það sem talist getur sérstakt heldur einnig það sem 

kalla má hversdagslegt landslag (Council of Europe, 2000b), er ekki lögð til alhliða verndun 

á landslagi. Engu að síður fær verndun landslags mikið vægi í samningnum og eftirfarandi 

skilgreining er gefin á hugtakinu landslagsvernd: „aðgerðir til að vernda og viðhalda 

mikilvægum eða einstökum einkennum í landslagi, og sem færa má rök fyrir vegna gildis 

þess sem arfleifðar og staðsetningar í náttúrunni og/eða vegna mannlegra athafna“ (Council 

of Europe, 2000b, 3).  

Í fylgiskjölum samningsins er gerð nánari grein fyrir innihaldi hans og útfærslum á 

framkvæmd hans. Þar kemur fram sjónarmið, sem víðar hefur verið til umfjöllunar, og snýr 

að þröngri stöðu sem komið getur upp vegna verndaðra svæða. Aðgreining og skortur á 

tengslum, til dæmis á milli nærsamfélags og verndarsvæðis, er talin ein helsta orsök þess að 

náttúruvernd hefur skilað tilætluðum árangri í vissum tilfellum (Council of Europe, 2008). 

Þessi svæði hafa á vissan hátt einangrast, ekki einungis með tilliti til aðgengis að þeim heldur 

einnig þegar kemur að ákvarðanatöku og umræðu. Evrópusamningur um landslag leggur til 

opnari leiðir í náttúruvernd, með áherslu á meðal annars nærsamfélag og ólíka hagsmuni. 

Tillit skal þó tekið til aðstæðna á hverju verndarsvæði og í því ljósi er bent á möguleika á 

flokkun verndarsvæða í samræmi við eiginleika þeirra.  

Landslagsvernd er sjaldnast nefnd ein og sér í Evrópusamningnum sjálfum. Þar fylgja 

yfirleitt hin tvö meginhugtök hans með, það er að segja landslagsnýting og landslagsáætlun. 

Samningurinn skilgreinir landslagsnýtingu á þessa leið: „aðgerð, frá sjónarhorni sjálfbærrar 

þróunar, sem er ætlað að tryggja reglubundna umhirðu landslags, til þess að stýra og 

samræma breytingar sem komið er til leiðar með félagslegum-, efnahagslegum- og 

umhverfisferlum“ (Council of Europe, 2000b, 3). Nýting svæðis getur í vissum tilfellum 

verið grundvöllur landslags. Evrópusamningur um landslag hvetur til þess að jafnvægis sé 

gætt við nýtingu. Landslagsáætlun merkir í samningnum „öfluga nútímalega aðgerð til þess 

að efla, endurbæta eða skapa landslag“ (Council of Europe, 2000a). Áætlanagerð vegna 

landslags skal taka mið af markmiðum um sjálfbæra þróun samkvæmt samningnum, þar sem 
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tillit er tekið til samfélags, efnahags og umhverfis. Litið skal til lengri og skemmri tíma og 

gerð áætlun um endurheimt landslags þar sem það á við.  

Fræðsla, menntun, þekking, samráð og þátttaka almennings gegna lykilhlutverki í þeirri 

aðferðafræði sem samningurinn leggur til. Ávinningur af þátttöku hagsmunaaðila er 

margþættur og samráð og samvinna talin ein af undirstöðum árangurs í landslagsmálum. Í 

gegnum samráð og þátttöku má færast nær markmiðum sjálfbærrar þróunar, sem eru sem 

fyrr segir nátengd markmiðum Evrópusamnings um landslag (Council of Europe, 2018; 

Council of Europe, 2006).  

Meðal þess sem aðildarríki Evrópusamningsins skulu ábyrgjast að unnið sé að með þátttöku 

hagsmunaaðila eru viðfangsefni sem stuðla að aukinni þekkingu á landslagi. Er sú vinna að 

nokkru leyti einnig unnin á grunni samstarfs við önnur aðildarríki samningsins. 

Viðfangsefnin eru eftirfarandi (Council of Europe, 2000b, 5):  

 að auðkenna sérhvert landslag á yfirráðasvæði sínu 

 að greina einkenni þess og það afl og álag sem umbreytir því 

 að taka mið af breytingum 

 að meta hvert auðkennt landslag, með tilliti til gildis landslagsins í huga almennings 

og hagsmunaaðila í hverju tilfelli. 

Samráð, sem felur í sér skoðanaskipti milli aðila með ólíkan bakgrunn, stuðlar samkvæmt 

samningnum að betri stjórnarháttum og valddreifingu, leiðir til bættrar stöðu þekkingar og 

skilvirkari miðlun upplýsinga. Með virkum samskiptum má koma sérfræðiþekkingu frá þeim 

sem stunda vísindastörf til annarra hagsmunaaðila og á sama hátt geta sérfræðingar tekið á 

móti þekkingu af öðrum toga, svo sem staðbundinni vitneskju þeirra sem tengjast svæði á 

annan hátt. Þessi margþætta þekking er meðal helstu lykilatriða Evrópusamnings um 

landslag. Samningurinn leggur til að við öflun þekkingar um landslag sé samþættum 

aðferðum beitt, það er að segja að unnið sé eftir fjölbreyttum leiðum til að ná fram sem mestri 

vídd upplýsinga.  

Að sama skapi er lögð áhersla á að rannsóknir á landslagi nái til svæða í heild og ekkert sé 

undanskilið. Er það í samræmi við þá skilgreiningu samningsins að hann nái til alls 

landslags, ekki bara þess sem talist getur sérstætt eða framúrskarandi. Flokkun, mat og 

greining á landslagi ásamt ábyrgri nýtingu, skipulagi og áætlanagerð byggir á því að þekking 

á landslagi sé til staðar. Á grunni þekkingar má spá fyrir um þróun landslags og meta 

áhrifaþætti og þar með mögulegar ógnir. Mikilvægt er að þekking á sviði landslags sé gerð 

aðgengileg, sett fram á skýran og gagnsæjan hátt. Aðgengi að þekkingu á landslagi styður 

einnig við markmið Evrópusamningsins um þátttöku, vitundaraukningu og þjálfun í 

landslagsmálum. Vitundaraukning snýr ekki aðeins að almenningi heldur eiga aðildarríki að 

samningnum einnig að auka vitund um landslag innan stofnana og meðal yfirvalda. 

Aðildarríki eiga einnig að tryggja þjálfun fagfólks á sviði landslags, meðal annars í gegnum 

námskeið á ólíkum skólastigum (Council of Europe, 2008).  

 Innleiðing  

Evrópusamningi um landslag fylgja leiðbeiningar um innleiðingu og framkvæmd 

samningsins (Council of Europe, 2008). Framkvæmd samningsins felst fyrst og fremst í því 

að innleiða í lög ákvæði um verndun, nýtingu og áætlanir um landslag. Ríki sem taka upp 
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aðild að samningnum skuldbinda sig til þess að taka tillit til hagsmuna landslags í 

lagaumhverfi sínu (Council of Europe, 2000b). Aðildarríki taka sjálf ábyrgð á að framfylgja 

flestum ákvæðum samningsins: 

Framkvæmd samningsins fellur í hlut hvers aðildarríkis fyrir sig, einkum 5. og 6. gr., 

eftir valdaskiptingu í hverju tilviki, í samræmi við stjórnskipulagsreglur og 

stjórnsýsluskipan, og með tilliti til dreifræðisreglunnar, og með tilliti til 

Evrópusáttmálans um héraðssjálfstjórn. Öllum aðildarríkjum er skylt að samhæfa 

undanþágulaust framkvæmd á ákvæðum þessa samnings við eigin stefnur. (Council of 

Europe, 2000b)  

Þar sem samningurinn snertir mörg ólík svið landslagsmála, kallar innleiðing hans á 

fjölbreyttar aðgerðir. Innleiðing samningsins snýst um að gefa landslagi gaum, að mikilvægi 

þess sé viðurkennt og hagsmunir landslags tryggðir í lögum aðildarríkis. Þá er einnig kveðið 

á um verklag og tilhögun við meðferð landslagsmála, með áherslu á samvinnu 

hagsmunaaðila. Landslagsstefna skal innleidd og tillit tekið til landslags á öllum sviðum sem 

tengjast því, með beinum og óbeinum hætti. Aðildarríki skulu auka þekkingu, menntun og 

áhuga á landslagi, með fræðslu og þjálfun. Þannig eiga stofnanir, fyrirtæki og almenningur 

að fá upplýsingar um hlutverk sitt innan landslagsmála. Landslag aðildarríkja skal greint og 

auðkennt, breytingar á því metnar, ásamt þeim öflum sem verka á landslagið. Aðferðir og 

þekking við þau fjölbreyttu verkefni sem tilheyra innleiðingu samningsins eru að stórum 

hluta sameiginleg með aðildarríkjunum. Með fullgildingu samningsins er gengist undir að 

vinna að landslagsmálum með öðrum aðildarríkjum, meðal annars í formi samnýtingar á 

verkferlum, þekkingu og reynslu (Council of Europe, 2000b).  

Samanburður á umfjöllunum, sem lýsa ferlinu við innleiðingu Evrópusamnings um landslag 

og hvernig unnið er eftir honum í nokkrum aðildarríkjum, sýnir að svigrúm er til ólíkra 

lausna og leiða. Sá möguleiki er til að mynda fyrir hendi að fullgilda samninginn aðeins fyrir 

ákveðinn hluta ríkis; þannig fullgiltu Danir samninginn að undanskildu Grænlandi 

(Richardson, 2016). Framkvæmd við samninginn má laga að aðstæðum á hverju svæði og 

ríki geta byggt á eigin aðferðum og hugmyndafræði um verndun, nýtingu og áætlanagerðir. 

Svíar undirrituðu Evrópusamning um landslag árið 2001 og nokkrum árum síðar var farið af 

stað með tilraunaverkefni sem kallaðist svæðisbundnar landslagsáætlanir (sæ. regionala 

landskapsstrategier) (Naturvårdsverket, 2009). Markmið verkefnisins var að skapa ramma í 

kringum innleiðingu umhverfismarkmiða á landsvísu, hvort sem um væri að ræða 

fjölþjóðlega samninga eða innlenda (Naturvårdsverket, 2009). Að afloknum prófunum á 

þessari nýju nálgun lágu fyrir formlegar útfærslur af leiðum til að innleiða samninginn í 

sænskt lagaumhverfi. Fyrir valinu varð sú leið að byggja á aðferð sem þegar var komin 

reynsla á og kölluð er Umhverfismarkmið Svíþjóðar (sæ. Sveriges miljömål). Aðferðin hefur 

verið mikilvægur þáttur í umhverfismálum Svía og þótt gefa góða raun. Innleiðing 

Evrópusamningsins í tengslum við þessa þekktu aðferð umhverfismarkmiða kann að hafa 

gert ferlið aðgengilegra fyrir stjórnsýslu og almenning (Larsson o.fl., 2011). Þannig var 

aðferðin við innleiðingu samningsins ekki að öllu leyti ný og framandi, heldur tengd ferli 

sem þegar hafði náð fótfestu í Svíþjóð. Árið 2010 var ákveðið að Svíar skyldu fullgilda 

Evrópusamning um landslag og telja Larsson o.fl. (2011) augljós merki um jákvæð áhrif af 

samþættingu verkefnisins um svæðisbundnar landslagsáætlanir annars vegar og samningsins 

hins vegar.  
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Meðal þeirra ríkja sem ekki hafa undirritað Evrópusamning um landslag eru stór og 

valdamikil ríki, svo sem Þýskaland og Rússland. Þá hefur Evrópusambandið sem heild ekki 

innleitt ákvæði samningsins í lög sín og reglugerðir (Richardson, 2016). Bent hefur verið á 

í þessu samhengi að mannréttindasáttmáli Evrópuráðsins, gjarnan talinn mikilvægasti 

sáttmáli Evrópu, varð ekki fyllilega hluti af lagaramma Evrópusambandsins fyrr en 50 árum 

eftir að hann leit dagsins ljós (Richardson, 2016). Því kann að líða einhver tími áður en 

Evrópusamningur um landslag, sem ekki er orðinn 20 ára þegar þetta er skrifað, öðlist fullt 

gildi innan Evrópusambandsins.  

2.5 Ísland og Evrópusamningur um landslag  

Íslendingar undirrituðu Evrópusamning um landslag 29. júní 2012 (Council of Europe, 

2018b). Samningurinn hefur verið þýddur á íslensku og tvær þýðingar birtar, annars vegar 

hin opinbera þýðing og hins vegar þýðing Félags íslenskra landslagsarkítekta. Í opinberu 

þýðingunni gengur samningurinn undir heitinu Evrópusamningur um landslag (Council of 

Europe, 2000b). Fleiri titlar eru einnig notaðir á Íslandi, svo sem Evrópski 

landslagssáttmálinn, Landslagssáttmáli Evrópu, Landslagssamningur Evrópu og Evrópski 

landslagssamningurinn.  

Þrátt fyrir að samningurinn hafi ekki verið fullgiltur af hálfu Íslendinga, hefur hann hlotið 

nokkra athygli hér á landi. Aukinnar áherslu á málefni landslags á Íslandi, frá því undir lok 

20. aldar, hefur meðal annars gætt í skipulagsvinnu og á öðrum fræðasviðum, líkt og í 

nágrannalöndum (Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, 2015). Aukin áhersla á að vinna með 

landslag leiddi í ljós nokkurn vanda við beitingu hugtaksins og að aðlaga þyrfti að íslenskum 

veruleika aðferðir sem þróaðar hafa verið við annars konar aðstæður, með tilliti til 

náttúrufars og menningar. Brýn þörf var (og er) því á rannsóknum á íslensku landslagi. 

Ýmsar rannsóknir urðu til í kjölfarið bæði í beinum og óbeinum tengslum við 

skipulagsáætlanir, þá sérstaklega rammaáætlun og náttúruverndaráætlun.  

Í ýmsum opinberum verkefnum og skýrslum sem snerta landslag er komið inn á stefnu og 

innihald Evrópusamningsins um landslag, til að mynda í Hvítbók um náttúruvernd 

(Umhverfisráðuneytið, 2011) og niðurstöðum ráðgjafahópa sem fjallað hafa um landslag 

vegna rammaáætlunar (Birna Lárusdóttir, Edda R.H. Waage, Gísli Pálsson & Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2016 & Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl. 2010). Íslendingar hafa tekið þátt í 

vinnu tengdri samningnum, meðal annars í gegnum Norðurlandaráð og Norrænu 

ráðherranefndina, samstarfsvettvang ríkja (Svíþjóðar, Noregs, Finnlands, Danmerkur og 

Íslands) og sjálfstjórnarsvæða (Álandseyja, Færeyja og Grænlands) á Norðurlöndum. 

Íslendingar eiga fulltrúa í samnorrænum verkefnum, sem heyra undir Evrópusamninginn um 

landslag, til dæmis í Vinnuhópi um lifandi auðlindir jarðar (s. Arbetsgrupp för terrestra 

ekosystemgruppen, TEG) (Norrænt samstarf, á. á.). Hér á landi ber Umhverfisstofnun 

ábyrgð á vinnu tengdri samningnum (Norræna ráðherranefndin, á. á.). Skipulagsstofnun 

hefur einnig komið að verkefnum sem tengjast samningnum og vert er að minnast á þriggja 

daga ráðstefnu sem stofnunin, ásamt Norrænu ráðherranefndinni og fleirum, stóð fyrir á 

Selfossi í júní árið 2012 (Norræna Ráðherranefndin, 2013). Á ráðstefnunni fjölluðu rúmlega 

60 sérfræðingar um samvinnu og fjölbreytt viðfangsefni á sviði landslagsmála og hvernig 

unnið hefur verið með samninginn á Norðurlöndum. Sérstök áhersla var lögð á orkumál og 

„leiðir til að taka aukið tillit til landslags í lands- og svæðisskipulagi og í skipulagi 
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sveitarfélaga“ (Norræna Ráðherranefndin, 2013, 95). Bæði Skipulagsstofnun og 

Umhverfisstofnun heyra undir Umhverfis- og auðlindaráðuneytið og því má ætla að stærri 

ákvarðanir varðandi Evrópusamning um landslag, fyrir Íslands hönd, liggi hjá ráðuneytinu.  

Sjónarhorn samningsins hefur verið skoðað í íslensku samhengi, meðal annars hefur verið 

litið til hans í tengslum við Svæðisgarðinn á Snæfellsnesi. Garðurinn er sá fyrsti sinnar 

tegundar á Íslandi, að erlendri fyrirmynd um svæðisgarða (e. regional park). Lagt var upp úr 

vönduðu svæðisskipulagi fyrir garðinn og það unnið í samræmi við stefnu Evrópusamnings 

um landslag (Matthildur Kr. Elmarsdóttir, 2016). Svæðisgarðar eru ekki háðir 

Evrópusamningnum en í tilfelli Snæfellsness var valið að tengja skipulag garðsins ákvæðum 

samningsins. Fram kemur í grein Matthildar Kr. Elmarsdóttur (2016) að sú aðferðafræði, 

sem beitt hefur verið við Svæðisgarðinn á Snæfellsnesi, falli einkum að 6. kafla 

Evrópusamnings um landslag. Svæðisgarðurinn og Evrópusamningurinn eiga þannig fyrst 

og fremst snertifleti þegar kemur að markvissum ráðstöfunum, eins og það er kallað í 

samningnum. Undir markvissar ráðstafanir falla vitundaraukning; þjálfun og uppfræðsla; 

auðkenning og mat; gæðamarkmið um landslag og framkvæmd (Council of Europe, 2000b). 

Markmið svæðisgarða og Evrópusamningsins eru ekki alls óskyld, því lykilatriði 

svæðisgarða er samstarf hagsmunaaðila á tilteknu svæði. Sveitarfélag, fyrirtæki og 

félagasamtök vinna saman að því að marka stefnu um nýtingu og verndun sérstöðu þess 

svæðis sem fellur undir svæðisgarð.  

Greina má jákvæða sýn á Evrópusamning um landslag í íslensku samhengi og væntingar til 

hans, jafnvel hvatningu til fullgildingar. Árið 2008 hélt Kenneth Olwig erindi á Íslandi um 

Íslendinga til forna og Evrópusamning um landslag undir heitinu Icelandscape. Í kynningu 

á erindi hans segir „…vel þess virði að rýna hann [Evrópusamning um landslag] ítarlega, þar 

sem hugmyndir sem þar koma fram eiga við í íslensku samhengi“ (Edward H. Huijbens, 

2008, á. b.). Í marsmánuði árið 2019 bárust fregnir þess efnis að fullgilding Íslendinga á 

samningnum hafi verið samþykkt af ríkisstjórn (Stjórnarráð Íslands, 2019). Út frá því sem 

hér hefur verið rætt um Evrópusamning um landslag, verður Breiðamerkursandur, nýjasta 

viðbót Vatnajökulsþjóðgarðs, skoðuð í ljósi Evrópusamningsins. Næsta skref í þeirri 

umfjöllun er lýsing á aðferðafræðinni sem beitt hefur verið við rannsóknina. 
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3 Aðferðir  

Umfjöllun þessa kafla lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir öllum 

meginþáttum rannsóknarinnar og þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið um þróun og 

framvindu hennar. Í upphafi kaflans er rannsóknarsniði þessa verkefnis lýst og í framhaldinu 

fjallað um þá tvíþættu gagnaöflun sem hér hefur verið byggt á. Annars vegar er um að ræða 

samantekt á upplýsingum um landfræði Breiðamerkursands, sem ætlað er að varpa ljósi á 

eiginleika og aðstæður á svæðinu. Hins vegar var gagna aflað með viðtölum til að fá fram 

hugmyndir nokkurra einstaklinga, sem tengjast Breiðamerkursandi í gegnum 

atvinnustarfsemi, um sameiningu svæðisins við Vatnajökulsþjóðgarð. Eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er lýst í tengslum við umfjöllun um viðtalsrannsóknina. Kaflanum 

lýkur á umræðu um siðferðilegar áskoranir sem í þessu verkefni snúast fyrst og fremst um 

að gæta í hvívetna hagsmuna viðmælenda og rannsóknarsvæðis.   

3.1 Rannsóknarsnið 

Hugtakið rannsóknarsnið (e. research design) vísar til heildarhönnunar rannsóknar og þess 

hvernig ólíkir þættir rannsóknar tengjast (Creswell, 2014). Rannsóknarsnið samanstendur af 

öllum þeim þáttum sem rannsóknina mynda og varðar leiðina sem farin er frá upphafi til 

enda rannsóknarvinnunnar. Innan þessa ramma rúmast þær aðferðir og nálganir sem beitt er. 

Rannsóknarsnið er lýsing á ferli og þróun rannsóknar en ekki endilega óumbreytanleg áætlun 

allt frá fyrstu stigum (Creswell, 2014).  

Rannsóknir má byggja á samþættingu ólíkra rannsóknaraðferða. Þannig má nálgast 

viðfangsefni rannsóknar á fleiri en einn hátt og beita ólíkum aðferðum til að svara 

markmiðum. Rannsóknaraðferðum má blanda saman með margvíslegum hætti (Creswell, 

2014) en mikilvægt er að samþætting ólíkra rannsóknaraðferða sé vel ígrunduð (Pritchard, 

2012). Liggja þarf ljóst fyrir hvað fæst með blöndun aðferða en margt getur haft áhrif á slíkt 

val, til að mynda hefðir innan ákveðinna fræðasviða og viðbrögð við áskorunum eða 

erfiðleikum sem upp kunna að koma við framkvæmd rannsókna (Pritchard, 2012).  

Markmið rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar var að leita skilnings á þeim áskorunum 

sem felast í friðlýsingu Breiðamerkursands og hlutverki landslags í því sambandi. Innihald 

Evrópusamnings um landslag var skoðað, meðal annars með tilliti til gerðar stjórnunar- og 

verndaráætlunar fyrir nýjustu viðbót Vatnajökulsþjóðgarðs, Breiðamerkursand. 

Rannsóknarsnið þessa verkefnis er þannig byggt á áherslum Evrópusamnings um landslag 

að ákveðnu marki. Samningurinn leggur til leiðir og aðferðir sem styrkja eiga stöðu landslags 

í Evrópu. Samningnum er ætlað að stuðla að framgangi og fjölbreytileika landslags og að 

tekið sé tillit til landslags á ólíkum sviðum skipulags og ákvarðanatöku. Tvö áhersluatriði 

samningsins hafa verið tekin sérstaklega til skoðunar og lögð til grundvallar í þessari 

rannsókn; annars vegar þekking og hins vegar samráð. Þessi tvö áhersluatriði eru meðal 

þeirra rauðu þráða sem innihald og umfjöllun Evrópusamnings um landslag byggir á. Feta 

má ólíkar leiðir til að fylgja þessum þráðum eftir og vissulega tvinnast þeir einnig saman á 

margan hátt. Í samningnum er þess einmitt getið að samþætting þekkingar úr ýmsum áttum 

sé ákjósanleg og árangursrík.  
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Aðferðir Evrópusamningsins um landslag voru kannaðar og í samræmi við áherslu hans á 

fjölbreytta þekkingu og samráð, var gagnaöflun tvíþætt. Annars vegar voru teknar saman 

upplýsingar um landfræði Breiðamerkursands. Við afmörkun á efnistökum samantektarinnar 

var litið til stjórnunar- og verndaráætlana sem unnar hafa verið fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. 

Hins vegar var gerð viðtalsrannsókn í þeim tilgangi að mæta samráðsáherslu 

Evrópusamnings um landslag. Rætt var við einstaklinga sem tengjast Breiðamerkursandi í 

gegnum margvíslega starfsemi á svæðinu. Hugmyndir þessara hagaðila voru kannaðar og 

ljósi varpað á væntingar þeirra til innlimunar Breiðamerkursands í Vatnajökulsþjóðgarð. 

Blöndun aðferða við þekkingaröflun með þessum hætti, var talin viðeigandi með tilliti til 

leiðbeininga Evrópusamningsins í þá átt að sameina þekkingu af ólíkum toga. 

Aðferðafræðin sem hér hefur verið beitt er ákveðin tilraun til að máta nálgun 

Evrópusamnings um landslag við stjórnunar- og verndaráætlanir Vatnajökulsþjóðgarðs. Hin 

nýja viðbót Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi var talin ákjósanlegur vettvangur 

slíkrar rannsóknar. Líkt og Evrópusamningur um landslag, leggur stjórnunar- og 

verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs mikla áherslu á virkt samráð og byggir á grunni 

þekkingar úr ólíkum áttum. Því eru töluverð líkindi með þeim meginstoðum sem byggt hefur 

verið á í þessari rannsókn.  

3.2 Aðferðir við samantekt á þekkingu um 

landfræði Breiðamerkursands 

Samkvæmt Evrópusamningi um landslag er þekking grundvallaratriði þegar kemur að 

verndun, nýtingu og áætlunum um landslag (Council of Europe, 2000b). Þekking er því ein 

meginstoð árangursríkrar vinnu á sviði landslagsmála og ómissandi þáttur í traustum grunni 

slíkrar vinnu. Í Evrópusamningnum er lögð áhersla á gildi bæði sérfræðiþekkingar, til dæmis 

niðurstöður vísindarannsókna, og  annars konar þekkingu á borð við fróðleik staðkunnugra. 

Samlegðaráhrif þekkingar úr ólíkum áttum eru mikilsverð, samkvæmt fylgiskjölum 

samningsins (Council of Europe, 2000d).  

Öflun upplýsinga um landfræði Breiðamerkursands var byggð á margvíslegum gögnum, að 

miklu leyti rituðum heimildum, svo sem bókum, kortum og gögnum aðgengilegum á 

vefnum. Unnið var eftir hefðbundnum leiðum gagnaöflunar af þessu tagi, með leit í 

rafrænum gagnabönkum og á bókasöfnum. Breiðamerkursandur hefur um langa hríð komið 

við sögu í íslenskri náttúruvernd og í ljósi viðfangsefnis þessarar rannsóknar voru gögn þar 

að lútandi tekin sérstaklega til skoðunar. Lögð var áhersla á að draga fram sem mestan 

fróðleik um sögu náttúruverndarmála á svæðinu, sem og upplýsingar á sviði landslagsmála.  

Til viðbótar við fyrirliggjandi gögn var leitað til einstaklinga og stofnana eftir upplýsingum. 

Fjölmargir einstaklingar lögðu lóð á vogarskálar með því að benda á heimildir eða deila 

þekkingu sinni um svæðið á annan hátt. Stofnanir sem hafa haft með málefni 

Breiðamerkursands að gera með einum eða öðrum hætti veittu góðfúslega upplýsingar og 

aðgang að gögnum þegar til þeirra var leitað. Samráð við einstaklinga og stofnanir í þessum 

hluta gagnaöflunar var að mestu leyti fremur óformlegt og mætti ef til vill helst lýsa sem 

fyrirspurnum eða óskum eftir gögnum og upplýsingum. Listi yfir einstaklinga og stofnanir, 

sem lögðu lið við þennan hluta gagnaöflunar, er að finna í viðauka (Viðauki A). Ljóst er að 

stór hluti fróðleiks um Breiðamerkursand er annað hvort hvergi skráður eða hefur ekki verið 
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gefinn út opinberlega. Í því samhengi er vert að minnast á sögur af nytjum á svæðinu sem 

varðveittar eru með munnlegri geymd. Slíkar sögur geyma mikilvægar upplýsingar um 

breytingar á svæðinu og umgengni um það. Þá geyma örnefni fjölbreyttan fróðleik, til dæmis 

um nytjar, staðhætti og atburði. Upplýsingar um lífríki og aðrar rannsóknir á náttúrufari eru 

í mörgum tilfellum viðkvæmar og því ekki gefnar út opinberlega.  

Kortagerð var nýtt til greiningar og framsetningar á upplýsingum í ákveðnum tilfellum. Til 

kortagerðar kom einkum þar sem um viðkvæmar upplýsingar um staðsetningar var að ræða, 

til dæmis dreifingu friðlýstra tegunda. Í slíkum tilfellum mátti draga úr nákvæmni 

upplýsinganna með framsetningu á formi reitakerfis. Kortagerð var einnig gagnleg til að ná 

utan um landfræðilega dreifingu þátta sem aðeins voru til upplýsingar í formi texta, til að 

mynda varðandi efnistöku og aðrar framkvæmdir. Mikilvægur liður í þekkingaröflun um 

eiginleika og aðstæður á Breiðamerkursandi voru vettvangsferðir um svæðið.  

Leitað var til starfsfólks Vatnajökulsþjóðgarðs sem hefur verið í forsvari fyrir þróun og 

framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlana þjóðgarðsins. Fengust þannig frekari upplýsingar 

um helstu áherslur þjóðgarðsins og ferli áætlanagerðar.  

3.3 Viðtalsrannsókn meðal einstaklinga með 

starfsemi á Breiðamerkursandi 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir  

Til eigindlegra rannsóknaraðferða teljast margvíslegar aðferðir, meðal annars til 

gagnaöflunar og greiningar. Gögnum er þá safnað, gjarnan með einhvers konar viðtals- eða 

vettvangsrannsókn, og þau síðan flokkuð og túlkuð eftir verklagi sem samræmist kröfum 

eigindlegra rannsóknaraðferða. Eigindlegar aðferðir geta verið ákjósanleg leið til rannsókna 

á fjölbreyttum viðfangsefnum, ekki síst þegar kanna á persónulega reynslu og hugmyndir 

einstaklinga varðandi ákveðið málefni (Bryman, 2016). Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa 

nokkuð svigrúm til að velja á milli leiða, á ólíkum stigum rannsóknar. Þannig þarf ekki 

endilega að liggja ljóst fyrir á fyrstu stigum rannsóknar hvernig unnið verður undir lok 

hennar. Á ábyrgð rannsakanda er að sérhver ákvörðun falli að markmiðum rannsóknar og 

uppfylli aðferðafræðilegar kröfur, jafnt sem siðfræðilegar. 

Rannsóknir unnar á grunni eigindlegra aðferða geta fylgt ólíkum línum og tekið mið af 

margvíslegum stefnum. Heimspekistefna kennd við fyrirbærafræði (e. phenomenology) 

hefur haft mikil og víðtæk áhrif, meðal annars á sviði eigindlegra rannsóknaraðferða (Wertz, 

Charmaz, McMullen, Josselson & Anderson, 2011). Kenningar fyrirbærafræðinnar leggja til 

ákveðna sýn á heiminn sem getur verið gagnleg þegar tekist er á við viðfangsefni út frá 

eigindlegum aðferðum. Fyrirbærafræði leggur áherslu á upplifun og reynslu einstaklingsins 

og því er reynsla af hvers konar fyrirbæri eða sýn á það er því viðfangsefni 

fyrirbærafræðinnar. Í þessu samhengi getur orðið fyrirbæri átt við um hvað það sem 

einstaklingar kunna að mæta eða upplifa, svo sem allir umhverfisþættir og öll lífsreynsla. 

Fyrirbæri vísar þannig til alls þess sem skynjað er. Áhersla fyrirbærafræðinnar er á skynjun 

fólks, frekar en á það sem fyrir skynjun ber.  
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Úr ranni fyrirbærafræðinnar kemur hugtakið frestun (gr. έποχή) sem lýsir viðleitni 

rannsakanda til að leggja til hliðar skoðanir sínar og hugmyndir um rannsóknarefnið 

(Husserl, 1980, í Edda R. H. Waage, 2015). Að mæta viðfangsefni rannsókna með opnum 

hug hefur marga kosti í för með sér. Rannsakandi á þannig auðveldara með að afla 

upplýsinga og átta sig á því sem gögnin hafa að geyma. Enn fremur stuðlar opinn hugur 

rannsakanda að vandaðari nálgun við þátttakendur í rannsóknum. Innan fyrirbærafræðinnar 

er að finna fleiri skyld hugtök sem auðveldað geta rannsakanda að nálgast viðfangefni sitt 

með ákveðið hlutleysi í farteskinu.  

Tilgangur eigindlegra rannsókna er fyrst og fremst að öðlast dýpri skilning á því sem skoðað 

er. Sjaldnast er ætlunin með slíkum rannsóknum að geta alhæft eða litið á niðurstöður sem 

lýsandi fyrir hugmyndir heildarinnar. Rannsóknir af þessu tagi eru á persónulegum grunni 

og varpa ljósi á sýn þátttakenda (t.d. Dalen, 2015).  

 Viðmælendur 

Viðtalsrannsóknin náði til níu einstaklinga sem stunda, eða hafa stundað, atvinnutengda 

starfsemi á Breiðamerkursandi. Með viðtalsrannsókninni var leitast við að afla þekkingar 

um væntingar þessara einstaklinga til sameiningar Breiðamerkursands við 

Vatnajökulsþjóðgarð, einmitt á þeim tíma sem af sameiningunni varð en viðtölin voru tekin 

í sömu viku og greint var frá ákvörðun um friðlýsingu Breiðamerkursands. Viðmælendur 

tilheyra þeim fjölmenna hópi fólks sem tengist svæðinu í gegnum atvinnustarfsemi af 

einhverju tagi. Afmörkun úrtaks miðaði meðal annars að því að fá fram hóp af viðráðanlegri 

stærð fyrir verkefnið. Margar leiðir eru færar við val á þátttakendum í rannsóknum. Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013) telja réttmætt að kalla öll úrtök innan eigindlegra 

rannsókna tilgangsúrtök. Tilgangsúrtak lýsir því að einstaklingar eru valdir til þátttöku vegna 

þekkingar sinnar á efni rannsóknarinnar; „að einstaklingurinn hafi persónulega reynslu af 

því fyrirbæri sem rannsaka á“ (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 131).  

Við val á viðmælendum fyrir þessa rannsókn var leitast við að mæta sem best þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Fyrsta ákvörðunin um afmörkun viðmælenda 

var að beina sjónum að einstaklingum sem hafa, eða hafa haft, einhvers konar starfsemi á 

Breiðamerkursandi og eru auk þess búsettir í Sveitarfélaginu Hornafirði. Lögð var áhersla á 

að ná til fólks sem þekkir vel til á svæðinu og fer reglulega þar um. Áhugavert var talið að 

ræða við einstaklinga sem tengjast svæðinu á ólíkan hátt. Sú starfsemi, sem tengir 

viðmælendur við svæðið, átti því að vera af ólíku tagi. Þannig var reynt að endurspegla þá 

breidd sem er í atvinnutengdri landnotkun á Breiðamerkursandi. Þegar hér var komið sögu, 

var tekinn saman listi yfir fyrirtæki og einstaklinga sem hafa á einhverjum tímapunkti haft 

starfsemi á Breiðamerkursandi og sá listi flokkaður og greindur til að fá umrædda breidd í 

hóp viðmælenda. Farið var yfir helstu bakgrunnsupplýsingar mögulegra viðmælenda með 

það að markmiði að fá dreifða samsetningu viðmælenda, með tilliti til aldurs, búsetu, kyns 

og atvinnu. Einnig var leitast við að ná bæði til fólks sem tengst hefur svæðinu alla sína tíð 

og hinna sem kynnst hafa svæðinu síðar á lífsleiðinni.  

Viðtalsrannsóknin samanstóð af átta viðtölum við níu einstaklinga. Starfsemi sem tengir 

viðmælendurna við Breiðamerkursand má skipta í þrjá flokka: Landbúnað, ferðaþjónustu og 

rannsóknir. Þessir flokkar skarast að einhverju leyti, þannig að nokkrir viðmælendur tilheyra 

fleiri en einum flokki. Þó fyrst og fremst væri leitað til þessara ákveðnu einstaklinga vegna 
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tengsla við svæðið í gegnum atvinnustarfsemi, kom á daginn að meirihluti viðmælenda hafði 

einnig nýtt svæðið til afþreyingar.  

Þeir viðmælendur sem tengjast svæðinu í gegnum landbúnað, hafa ýmist búsetu í Öræfum, 

vestan Breiðamerkursands, eða í Suðursveit, austan Breiðamerkursands. Úr röðum 

forsvarsfólks ferðaþjónustufyrirtækja var leitað til einstaklinga sem fara með ferðafólk um 

ólík svæði á Breiðamerkursandi, og leitast við að ná sem mestri breidd þegar kemur að eðli 

fyrirtækja og starfsemi þeirra. Þeir einstaklingar sem rætt var við vegna rannsókna á 

Breiðamerkursandi hafa ýmist stundað sjálfstæðar rannsóknir eða á vegum fyrirtækja og 

stofnana og jafnvel hvort tveggja.  

Leitað var persónulega til hvers og eins viðmælenda þegar falast var eftir þátttöku þeirra í 

viðtalsrannsókninni. Hringt var í flesta viðmælendur, nokkrir einstaklingar voru heimsóttir 

á vinnustaði þeirra og þá sem hvorki náðist í símleiðis né á vinnustað, var haft samband við 

skriflega í gegnum tölvupóst. Í þessum fyrstu samtölum var verkefnið kynnt og greint frá 

markmiðum og aðferðafræði við gagnaöflun. Rannsakandi og viðmælandi komu sér svo 

saman um næstu skref, oftast með því að festa stað og stund fyrir viðtal.  

 Um framkvæmd viðtala 

Viðtölin voru tekin síðsumars 2017, flest þeirra á heimilum eða vinnustöðum viðmælenda, 

annars í Nýheimum á Höfn þar sem Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði veitti 

rannsakanda aðstöðu. Eitt viðtal var tekið í gegnum síma því ekki tókst að koma á fundi 

innan þess tímaramma sem ætlaður var í viðtölin. Lengd viðtalanna var alla jafna rétt tæp 

klukkustund, sum örlítið styttri og önnur ívið lengri. Viðtölin voru hljóðrituð, að fengnu 

samþykki viðmælenda.  

Viðtölin voru öll tekin í sömu vikunni, að undanskildu viðtalinu sem tekið var símleiðis en 

það fór fram um mánuði síðar. Ástæður þess að leitast var við að taka öll viðtölin á sama 

tíma voru einkum tvær: 

 Tímapunkturinn var álitinn afgerandi þáttur í rannsókninni. Lagt var upp með að 

meta væntingar viðmælenda til breytinga sem áttu sér stað einmitt á þeim tíma sem 

viðtölin voru tekin. 

 Viðtölin voru tekin fjarri heimili rannsakanda og því ákjósanlegt að geta tekið öll 

viðtölin í sömu ferð.   

Fyrir hvert viðtal var viðtalsrammi prentaður út og merktur viðkomandi viðmælanda. Viss 

atriði, sem áttu sérstaklega við um ákveðin umræðuefni viðtalsrammans, voru punktuð niður 

á viðeigandi stað á viðtalsrammanum. Önnur og almennari atriði voru skráð í minnisbók. 

Söfnuðust þannig gögn um staðsetningu, tímasetningu, andrúmsloft og aðra þætti sem talin 

voru geta skipt máli, til dæmis við afritun og síðari stig gagnagreiningar. Þá bar svo við í 

nokkrum viðtalanna að viðmælendur sýndu kort, ljósmyndir, bækur eða aðra muni til 

útskýringa, svo sem til að varpa ljósi á staðhætti og aðrar mikilvægar tengingar. Slíkt efni 

getur dulist á hljóðupptökum og var því lýst með skriflegum vettvangsnótum. 

Viðtalsrannsóknin var byggð á opnum, hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum. Aðferðin felur 

í sér að rannsakandi skipuleggur ramma (viðtalsrammann er að finna í Viðauka B) utan um 

viðtöl og beinir samtalinu inn á ákveðna braut, í samræmi við viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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Viðtalinu er síðan stýrt svo það rúmist innan rammans en aðeins er um lauslega stýringu að 

ræða því megináherslan er á opið og frjálst samtal (Dalen, 2015). Fyrir hvert viðtal átti sér 

stað almenn umræða, auk þess sem farið var yfir tilgang rannsóknarinnar og viðfangsefni 

hennar sett í samhengi við námið sem hún er hluti af. Einnig var ítrekað fyrir viðmælendum 

að farið yrði með allt efni viðtalanna sem trúnaðarmál.  

Viðtalsramminn sem unnið var eftir innihélt sex atriði. Í byrjun voru viðmælendur beðnir 

um að segja frá tengslum sínum við Breiðamerkursand og í vissum tilfellum var einnig óskað 

eftir lýsingu á þessum tengslum í gegnum tíðina, allt frá æsku. Eftir því sem umræðan 

spannst áfram, var leitast við að fá fram hugmyndir fólks um svæðið, til að mynda um 

einkenni þess og eðli. Mesta vægið fékk jafnan sýn fólks á verndun Breiðamerkursands og 

umræða um með hvaða hætti fólk teldi hagsmunum svæðisins best mætt. Frásögnum 

viðmælenda var fylgt eftir með gagnspurningum þegar þess taldist þörf. Einnig voru 

stundum gerðar tilraunir til að taka ákveðin umfjöllunarefni upp aftur ef ekki hafði verið 

komist til botns í þeim. Að lokinni umræðu um viðfangsefni viðtalsrammans, var 

viðmælendum gefinn kostur á að bæta við umræðuna að vild. Nánast allir viðmælendur nýttu 

sér þessa opnu spurningu, ýmist til að ítreka eitthvað sem áður hafði verið rætt eða koma að 

atriðum sem þeim fannst standa út af.  

 Greining  

Fyrstu stig greiningar á gögnum úr viðtalsrannsókninni voru gerð strax að loknu hverju 

viðtali þegar farið var yfir vettvangsnótur og athugasemdum bætt við. Athugasemdir 

vörðuðu framkvæmd hvers viðtals, innihald og umræðuefni og annað sem talið var einkenna 

hvert einstakt viðtal. Þegar öllum gögnum hafði verið safnað, voru viðtölin afrituð og að 

afritun lokinni voru teknar saman frumniðurstöður, áður en eiginleg greining hófst. 

Frumniðurstöður lögðu grunn að efnisflokkum sem taldir voru endurspegla megindrætti 

innihalds viðtalanna í heild. Út frá þessum efnisflokkum fór fram umræða milli rannsakanda 

og leiðbeinenda um áframhaldandi úrvinnslu. Frumniðurstöðurnar voru þannig nokkurs 

konar útgangspunktur en ekki bindandi fyrir næstu skref greiningar.  

Greining gagna úr viðtalsrannsókn var unnin eftir aðferðum grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) sem setur nokkuð skýrar verklagsreglur um greiningarferlið (Creswell, 

2007). Við greiningu byggða á grundaðri kenningu eru gögn kóðuð á þrenns konar máta. 

Aðferðinni mætti lýsa á þann hátt að gögnin eru greind eftir ólíkum leiðum, bæði með því 

að líta á innihald hvers viðtals einslega en einnig með því að skoða viðtölin sameiginlega. 

Unnið er með stöðuga flokkun og greiningu. Farið er frá opinni kóðun, sem eins og nafnið 

gefur til kynna, er nokkuð víðtæk greining á gögnunum. Henni er fylgt eftir með markvissri 

kóðun, þar sem unnið er nánar með áherslur og þemu sem finnast við opna kóðun. Að lokum 

er öxulkóðun beitt til að draga fram helstu niðurstöður sem gögnin hafa að geyma (Creswell, 

2007). Leitað var að kjarna hvers viðtals og hverrar umræðu og liggur sú greining til 

grundvallar niðurstöðum rannsóknarinnar. Kóðun var unnin með aðstoð hugbúnaðar til 

greiningar eigindlegra gagna.  
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3.4 Siðferðilegar áskoranir 

Rannsóknir eru háðar siðfræðilegum viðmiðum og eru þau jafnmikilvæg og aðferðafræðileg 

uppbygging rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2013). Siðferðilegar kröfur eru grundvöllur 

þess að hagsmunir allra hlutaðeigandi séu í fyrirrúmi. Rannsakanda ber að sýna viðfangsefni 

sínu virðingu og viðhafa vönduð siðferðileg vinnubrögð á öllum stigum rannsókna. Kröfur 

um siðfræði rannsókna eiga þannig að tryggja að allir þátttakendur séu meðhöndlaðir af 

virðingu og að rannsóknir skaði hvorki þátttakendur né rannsakendur (Markula & Silk, 

2011). Mikilvægur þáttur siðferðilegra viðmiða við rannsóknir, þar með talið þeirrar sem hér 

er kynnt, er að þátttakendur gefi upplýst og óþvingað samþykki. Upplýst samþykki (e. 

informed consent) tryggir að þátttakendur fái réttar og fullnægjandi upplýsingar um 

rannsóknina og hvað þátttaka þeirra hefur í för með sér (Dalen, 2015). Siðferðileg 

viðfangsefni eru hluti af rannsóknarvinnu á öllum stigum, allt frá undirbúningi og þar til 

niðurstöður eru birtar (Kvale, 2014). Rannsóknarsiðfræði teygir anga sína víða en fjórar 

reglur eru gjarnan tilteknar sem grunnur allra siðfræðilegra viðmiða í rannsóknum. 

Reglurnar eru kenndar við sjálfræði, trúnað, velgjörð og skaðleysi (Bryman, 2016).  

Traust og trúnaður milli rannsakanda og þátttakenda í viðtalsrannsóknum eru lykilatriði 

(Dalen, 2015; Kvale, 2014). Yfirlýst og gagnsætt heit um trúnað var forsenda þess að geta 

farið af stað með rannsóknina sem hér er kynnt. Viðmælendum var frá upphafi heitið fullum 

trúnaði og nafnleynd. Haft er hugfast að viðmælendur tilheyra fremur fámennum hópi fólks 

sem stundar, eða hefur stundað, atvinnutengda starfsemi á Breiðamerkursandi og því áskorun 

að dylja þátttakendur. Þess er gætt að niðurstöður séu ekki rekjanlegar til einstaklinga. Sem 

liður í því að dylja möguleg persónueinkenni kann beinum tilvitnunum í vissum tilfellum að 

hafa verið breytt með þeim hætti að færa umræðu úr karlkyni yfir í kvenkyn og öfugt. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar snertir tvímælalaust málefni sem í fyrsta lagi geta verið mjög 

persónuleg, svo sem tengsl við svæði og gildi svæðis í huga fólks, og varðar í öðru lagi þætti 

sem deilur hafa staðið um, eins og eignarhald, landnýtingu og náttúruvernd. 

Breiðamerkursandur er vettvangur starfsemi af margvíslegum toga þar sem í mörgum 

tilfellum ríkir samkeppni og erfitt getur verið að samræma sjónarmið. Vaxandi fjöldi fólks 

stundar ólíka landnotkun á svæðinu og hagsmunaárekstrar eru nánast óhjákvæmilegir. Í ljósi 

þessara aðstæðna, og vegna þess að svæðið hefur mikið gildi í hugum viðmælenda, ekki 

aðeins vegna atvinnutækifæra heldur einnig vegna persónulegs áhuga og tengsla, er 

mikilvægt að fólki gefist færi á að tjá sig í trúnaði.  

Siðareglur um rannsóknir ná ekki einungis til mannfólks, heldur einnig umhverfis. 

Rannsóknir sem ekki taka mið af siðfræðilegum álitamálum sem snúa að umhverfinu geta 

reynst skaðlegar (Shrader-Frechette, 1994). Siðfræðilegar áskoranir vegna hagsmuna 

náttúrunnar skipta miklu máli í þessari rannsókn. Eitt helsta leiðarljós þessa verkefnis er að 

náttúra Breiðamerkursands verði ekki undir nokkrum kringumstæðum fyrir neikvæðum 

áhrifum af rannsókninni, hvorki á meðan rannsókninni stendur né eftir að henni lýkur. Við 

gagnaöflun hafa komið fram margvíslegar upplýsingar um náttúru Breiðamerkursands sem 

ekki eiga erindi við almenning, í það minnsta ekki á þessum tímapunkti. Farið er með slík 

gögn sem viðkvæmar upplýsingar og þess gætt að þær komist aldrei til þriðja aðila eða gerðar 

opinberar með öðrum hætti. 
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4 Samantekt á upplýsingum um 
landfræði Breiðamerkursands 

Samkvæmt leiðbeiningum Evrópusamnings um landslag er breiður grunnur þekkingar 

undirstaða verndunar á grundvelli landslags. Í þessum kafla er birt samantekt á upplýsingum 

um landfræði Beiðamerkursands og eru helstu efnistök náttúrufar, menningarminjar og 

nýting. Úttektin er að miklu leyti byggð á fyrirliggjandi, opinberum gögnum en einnig var 

leitað til einstaklinga, stofnana og fyrirtækja sem búa yfir þekkingu um svæðið. Gögn, sem 

aflað hefur verið í vettvangsferðum, hafa einnig verið höfð til hliðsjónar. Í samræmi við 

áherslur Evrópusamnings um landslag, er í þessum kafla að finna upplýsingar um 

Breiðamerkursand í heild en ekki einungis það svæði sem fellur innan friðlýsingarmarka 

Vatnajökulsþjóðgarðs.  

Í upphafi kaflans er staðháttum á Breiðamerkursandi lýst og í framhaldinu greint frá 

náttúruvernd á svæðinu. Þá tekur við umfjöllun um náttúrufar en síðasti hluti kaflans snýr að 

samfélagslegum þáttum.  

4.1 Lýsing á staðháttum og veðurfari 

Breiðamerkursandur er mjó landræma á milli jökuls og hafs, við sunnanverðan Vatnajökul. 

Bæði jökullinn og hafið hafa mikil áhrif á landmótun á svæðinu og eru undirrót kvikrar 

þróunar á eðli og ásýnd svæðisins. Áhrif Vatnajökuls, stærsta jökuls jarðar utan 

heimskautasvæða (Halldór Björnsson o.fl., 2008), eru hvarvetna greinileg á sandinum og 

landið mótað af framskriði hans og hopi í gegnum tíðina. Rofmáttur jökulsins, skriðjöklar 

hans og jökulvötn, setja sterkan svip á svæðið og djúpir dalir veita sýn langt inn í 

jarðskorpuna (Jón Gunnar Ottósson & Snorri Baldursson, 2005). Yfir Breiðamerkursandi 

trónir hæsti tindur landsins, Hvannadalshnjúkur (2.110 m.y.s.) í Öræfajökli (Landmælingar 

Íslands, 2018). Lægsta punkt landsins er að finna á svipuðum slóðum, nánar tiltekið undir 

sporði Breiðamerkurjökuls. Íssjármælingar gefa til kynna að þar nái dýpi 300 metra niður 

fyrir sjávarmál (Snævarr Guðmundsson og Helgi Björnsson, 2016). Jökulsárlón, jaðarlón við 

sporð Breiðamerkurjökuls, sem árið 2018 mældist yfir 27 km2, er dýpsta stöðuvatn landsins, 

um 260-300 m (Snævarr Guðmundsson, tölvupóstur, 15. mars 2019). Kelfing jökulsins í 

lónið er mismikil og þar af leiðandi er lónið þakið jökum á vissum tímum en í annan tíma er 

það nánast íslaust. Önnur helstu jökullón á Breiðamerkursandi eru Fjallsárlón við Fjallsjökul 

og Breiðárlón við Breiðamerkurjökul sem eru í örum vexti, rétt eins og Jökulsárlón. Við 

Kvíárjökul, vestast á svæðinu, hefur lón einnig tekið að myndast. Jökulsá á 

Breiðamerkursandi er vatnsmikil, þrátt fyrir að vera ekki nema um hálfur km að lengd. 

Sjávarfalla gætir í Jökulsárlóni og straummælingar í ánni hafa sýnt 600 m3s-1 útrennsli, það 

er rennsli til sjávar úr lóninu. Innrennsli, úr hafi og inn í lónið, hefur mælst 800 m3s-1 (Jón 

Ólafsson, o.fl., 2013). Hefur áin styst bæði vegna stækkunar lónsins fyrir innan hana og 

vegna rofs sjávar við ströndina. Leiddar hafa verið að því líkur að með áframhaldandi þróun 
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á sömu braut myndist fjörður á þessum stað sem nái inn að Breiðamerkurjökli (Helgi 

Björnsson, 2009).  

Í næsta nágrenni Breiðamerkursands eru aðrir merkir staðir: Úti fyrir ströndinni eru 

Hrollaugseyjar, þær eru á náttúruminjaskrá. Í Breiðamerkurjökli eru Esjufjöll, Mávabyggðir 

og fleiri jökulsker. Esjufjöll eru á náttúruminjaskrá og voru friðland allt þar til þau runnu 

saman við Vatnajökulsþjóðgarð og hefur síðan verið stýrt samkvæmt viðmiðum um 

verndarflokk Ia (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). 

Samanborið við önnur svæði á landinu eru vetur mildari og úrkoma meiri, einkum til fjalla, 

á Suðausturlandi. Landshlutinn er snjóléttur þrátt fyrir mikla úrkomu enda er meðalhitastig 

ívið hærra en víða annars staðar (Hjörleifur Guttormsson, 1993). Um áratugaskeið hefur 

verið fylgst með veðurfari við Kvísker á vestanverðum Breiðamerkursandi og hafa mælingar 

verið gerðar þar með sjálfvirkri veðurstöð á vegum Veðurstofu Íslands síðan árið 2002 

(Veðurstofa Íslands, á. á.). Vegagerðin fylgist einnig með veðrinu á þessum slóðum og hefur 

meðal annars komið upp vefmyndavél í þeim tilgangi (Vegagerðin, á. á.). Veðurfar við 

Kvísker hefur ákveðna sérstöðu og hafa staðbundin óveður við Kvísker verið rannsökuð 

sérstaklega (Hálfdán Ágústsson & Haraldur Ólafsson, 2008).  

4.2 Náttúruvernd á Breiðamerkursandi 

Sá hluti Breiðamerkursands, sem nú er innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs, er um 189 km2 

að stærð (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017). Íslenska ríkið nýtti í ársbyrjun 2017 forkaupsrétt 

sinn á Felli, 105 km2 eyðijörð sem nær meðal annars yfir austari hluta Jökulsárlóns 

(Stjórnarráð Íslands, 2017). Fyrir hafði vestari hluti Breiðamerkursands að stórum hluta 

verið í eigu ríkisins, sem þjóðlenda í afréttareign, um nokkurra ára skeið (Óbyggðanefnd, 

2016). Þann 25. júlí 2017 undirritaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra friðlýsingu 

svæðisins, sem á sama tíma var fellt inn í Vatnajökulsþjóðgarð (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2017). Þar með var stór hluti Breiðamerkursands friðlýstur og „með því að fella svæðið inn 

í Vatnajökulsþjóðgarð er verndun og stjórnun þess betur samræmd“ (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2017).  

Umræða um verndun Breiðamerkursands á sér langa sögu og margsinnis hafði hugmyndin 

um friðlýsingu Breiðamerkursands áður komið fram. Sameining við Vatnajökulsþjóðgarð 

hafði verið nefnd í því samhengi, bæði fyrir og eftir stofnun hans. Ýmsar stofnanir, 

félagasamtök og einstaklingar höfðu lagt fram tillögu um sameiningu við 

Vatnajökulsþjóðgarð. Sem dæmi má nefna að í skýrslu um verndun jarðminja er verndun 

Kvíármýrarkambs lögð til og segir enn fremur: „Einnig má hugsa sér verndun á enn stærra 

svæði og láta það ná austur fyrir Breiðamerkurlón og tengja Vatnajökulsþjóðgarði“ (Helgi 

Torfason & Ingvar Atli Sigurðsson, 2002, 40). Við undirbúning Vatnajökulsþjóðgarðs höfðu 

ólíkar hugmyndir að mörkum þjóðgarðsins verið á teikniborðinu, sumar þeirra náðu til svæða 

á Breiðamerkursandi (sjá t.d. Þingskjal 16, 1998) eða lögðu hluta hans til sem viðbót á síðari 

stigum (sjá t.d. Þingskjal 439, 2006). 
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Mynd 4.2.1 Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2018). 

Breiðamerkursandur hefur verið á náttúruminjaskrá allt frá fyrstu útgáfu árið 1975 

(Náttúruverndarráð, 1975). Tilgreind eru kennileiti á svæðinu, meðal annars jökulgarðar sem 

sagðir eru meðal þeirra „stærstu og sérstæðustu“ (Umhverfisstofnun, á. á. b) hérlendis og 

Jökulsárlón „þekktasta jaðarlón á landinu“ (Umhverfisstofnun, á. á. b). Lífríki svæðisins er 

nefnt vegna sérstöðu gróðurfars, auðugs fuglalífs og sela. Sandurinn, jökullinn og stöðuvatn 

í Eystrihvammi eru einnig nefnd. Í viðauka við náttúruminjaskrá, sem Náttúrufræðistofnun 

Íslands (2019) hefur sett fram í kortavefsjá, má sjá staðsetningu náttúrufyrirbæra sem 

tilgreind eru í 61. grein náttúruverndarlaga um sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja. Af 

tilgreindum vistkerfum og jarðminjum má finna votlendi og leirur á Breiðamerkursandi. 

Fossar eru við jaðra svæðisins, bæði austan og vestan megin (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

2019). 

Í tillögu að náttúruverndaráætlun 2004-2008 var verndun Breiðamerkursands tekin til 

umfjöllunar en tillagan fékk ekki brautargengi og er því ekki að finna í lokaútgáfu 

áætlunarinnar. Tillaga Umhverfisstofnunar var að það 200,3 km2 svæði sem kallað er 

Breiðamerkursandur-Kvíármýrarkambur verði gert að friðlandi (Umhverfisstofnun, 2003). 

Ástæður friðlýsingar eru tilgreindar nokkuð ítarlega en í meginatriðum lýst á sama hátt og 

gert er í náttúruminjaskrá. Þó bætist við „útivistar og fræðslugildi“ (Umhverfisstofnun, 

2003). Í tillögunni kemur fram að landslag Breiðamerkursands er talið hafa vægi í 

margvíslegum skilningi, nánar tiltekið í eftirfarandi flokkum (Umhverfisstofnun, 2003):  
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 Viðhald sterkra stofna eða náttúrulegra þróunarferla. Samfelldar, heildstæðar eða 

óraskaðar náttúruminjar 

 Vísinda-, félags-, efnahags- eða menningarlegt gildi  

 Einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta  

 Sjónrænt gildi 

Breiðamerkursandur hefur allt frá árinu 2000 verið skráð IBA svæði (Important Bird Area) 

og er þar með talinn til svæða sem eru mikilvæg fyrir fugla, í alþjóðlegu samhengi. Um er 

að ræða 6.900 ha svæði sem talið er sérstaklega mikilvægt fyrir lóm (Gavia stellata) og skúm 

(Catharacta skua). Helstu búsvæði fugla á Breiðamerkursandi eru einkum tvenns konar: 

Annars vegar votlendissvæði, það eru mýrar með lækjum og tjörnum, og hins vegar ströndin 

sem sögð er þekja um 70% hins skráða svæðis. Breiðamerkursandur er sagður einn 

mikilvægasti staður landsins fyrir ákveðnar fuglategundir sem taldar eru í viðkvæmri stöðu 

í Evrópu (BirdLife International, 2014). Náttúrufræðistofnun Íslands hefur tekið út 

alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði á Íslandi og eitt þeirra tekur til votlendis á 

Breiðamerkursandi og vestur að Fagurhólsmýri (VOT A 5 Breiðamerkursandur-

Fagurhólsmýri). Auk lóms og skúms telur Náttúrufræðistofnun Íslands grágæs (Anser anser) 

og helsingja (Branta leucopsis) til lykiltegunda á svæðinu (Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 

Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson & Auhage, (2016).  

Þann 31. janúar 2018 var Vatnajökulsþjóðgarður tilnefndur á heimsminjaskrá UNESCO 

(Stjórnarráð Íslands, 2018). Strangar kröfur eru gerðar til svæða sem teknar eru inn á 

heimsminjaskrá en skráin á aðeins að ná til svæða sem hafa gildi á heimsvísu. 

Umsóknarferlið er því langt og ítarleg rannsóknarvinna liggur að baki. Jarðfræðileg sérstaða 

Vatnajökulsþjóðgarðs, einkum samspil elds og íss, voru þungamiðja umsóknarinnar til 

heimsminjaskrár (Snorri Baldursson, Hrafnhildur Hannesdóttir, Jónas Guðnason og 

Þorvaldur Þórðarson, 2018). Um landslag og gildi þess er fjallað í umsókninni. Fegurð og 

fjölbreytileika landslags Vatnajökulsþjóðgarðs er þar lýst, sem og mikilvægi landslags fyrir 

fólk (Snorri Baldursson o.fl., 2018). Breiðamerkursandur er hluti þess svæðis sem umsóknin 

nær til, þrátt fyrir að hafa ekki tilheyrt Vatnajökulsþjóðgarði fyrr en langt var liðið á 

undirbúning umsóknar. Umfjöllun um Breiðamerkursand í umsókninni lýsir meðal annars 

sandinum sjálfum, Jökulsárlóni og gildi svæðisins fyrir fuglalíf. Einnig er greint frá sögu 

samgangna (Snorri Baldursson o.fl., 2018).  

4.3 Náttúra 

 Jarðmyndanir og jarðvegur 

Jarðmyndanir á Breiðamerkursandi eru fjölbreyttar og sumar hverjar fágætar (Helgi 

Torfason & Ingvar Atli Sigurðsson, 2002). Breiðamerkursandur er meðal stærstu sanda 

landshlutans, tilkominn vegna rofs og framburðar jökulsins. Við rýrnun jökulsins koma nýjar 

jarðmyndanir í ljós en landslagið undir jökli hefur verið rannsakað og kortlagt (sjá t.d. Helgi 

Björnsson, 1998). Jökulgarðar, jökulöldur og aðrar jarðmyndanir tengdar landmótun jökla 

eru meðal merkustu jarðminja á svæðinu (Umhverfisstofnun, 2003).  

Jarðminjar í Vatnajökulsþjóðgarði, fyrir stækkunina sem nær til Breiðamerkursands, eru 

sagðar standa frammi fyrir ákveðnum ógnum (Fræðasetur Háskóla Íslands á Hornafirði, 
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2010) og má ætla að sama eigi við um jarðminjar á Breiðamerkursandi. Helstu ógnir sem 

steðja að jarðminjum eru eyðing, skerðing og hula (Helgi Torfason & Ingvar Atli Sigurðsson, 

2002). Eyðing, einkum vegna efnistöku, hefur tekið sinn toll af jarðminjum á 

Breiðamerkursandi en efni úr gabbróinnskoti á vestanverðum sandinum hefur verið nýtt í 

varnargarða og aðrar framkvæmdir. Skerðing verður meðal annars vegna vega- og 

stígagerðar og umferðar fólks almennt. Hula felst í því að jarðminjar hverfa eða hyljast, til 

dæmis undir gróðurþekju og ógnar helst jarðminjum á svæðum þar sem landgræðsla eða 

skógrækt eru stunduð en það er ekki tilfellið á Breiðamerkursandi (Fræðasetur Háskóla 

Íslands á Hornafirði, 2010). Lúpína finnst þó innan svæðisins (Umhverfisstofnun, 2003). 

Jarðvegsgerðir á Breiðamerkursandi eru bergjörð, votjörð, melajörð, malarjörð og sandjörð. 

Að sandjörðinni undanskilinni teljast þessar jarðvegsgerðir til eldfjallajarðar (Ólafur Arnalds 

& Hlynur Óskarsson, 2009). Virðast ólíkir hlutar Breiðamerkursands falla í fimm af sjö 

flokkum vegna mats á jarðvegsrofi, allt frá litlu til mikils rofs (Ólafur Arnalds o.fl., 1997).  

 Lífríki 

Lífríki Breiðamerkursands er fjölskrúðugt og um margt sérstætt. Á sandinum austanverðum 

hafa gróðurleifar fundist, bæði trjábútar og móleifar (Kristín Hermannsdóttir, 2019). 

Aldursgreining gefur til kynna ólíkan aldur leifanna sem fundist hafa, meðal annars hefur 

fundist lurkur sem talinn er 3.000 ára gamall (Kristín Hermannsdóttir, 2018). Á 

Breiðamerkursandi hafa einnig fundist fornar skeljar og kuðungar af nokkuð mörgum 

tegundum. Helstu fundarstaðir eru jökulgarðarnir við Jökulsá og aurarnir í kring. Vængbarði 

(Aparrhais pes Pelecani) hefur verið áberandi í leifunum sem greindar hafa verið. Leirlög 

hafa einnig fundist, bæði í Breiðamerkurjökli og Kvíárjökli og dregin hefur verið sú ályktun 

að: „einhverntíma hafi sjór eða vegur náð inn þar sem Breiðmerkurjökull er siginn fram“ 

(Flosi Björnsson, 1993, 18). Geislakolsrannsóknir benda til að aldur leifanna sé um 5.465 

+/- 60 ár (Flosi Björnsson, 1993). 

Hvergi hérlendis hefur land gróið hraðar á undanförnum árum en á Suðausturlandi, sennilega 

bæði vegna hagstæðs veðurfars og inngripa mannsins við stýringu vatnsfalla (Jón Gunnar 

Ottósson & Snorri Baldursson, 2005). Rannsókn á jarðvegsmyndun og gróðurframvindu við 

Breiðamerkurjökul sýnir fram á aukinn hraða þessarar þróunar því lengur sem svæði er 

íslaust (Olga Kolbrún Vilmundardóttir, 2015). Grös eru ráðandi í elstu jökulgörðunum á 

svæðinu, samkvæmt niðurstöðum sömu rannsóknar, og greinileg merki þess að fuglalíf hefur 

jákvæð áhrif á myndun jarðvegs. Við Kvísker er birkilendi (Skógræktin, 2014) og auk þess 

hefur Fjölnir Torfason (2007) greint frá skógartorfum og kjarri, meðal annars undir 

Fellsklettum og í Veðurárdal. Á Breiðamerkursandi vex klettaburkni (Asplenium viride), 

mjög sjaldgæfur, friðlýstur og á válista; dvergtungljurt (Botrychium simplex), sjaldgæf og 

friðlýst en þó ekki á válista, og giljaflækja (Vicia sepium), frekar sjaldgæf og á válista 

(Hörður Kristinsson, 2010; Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017; á. á. a). Glitrós (Rosa 

dumalis) hefur hvergi fundist villt á landinu nema við Kvísker (Umhverfisstofnun, 2003). Í 

landi Kvískerja vex einnig mosinn brúnskeggi (Grimmia elongata) og fléttan næfurskóf 

(Platismatia glauca) sem eru á válista. Á jökulskerjum í Breiðamerkurjökli hefur fléttan 

jöklanafli (Umbilicaria virginis) fundist. Nokkrar tegundir sjaldgæfra sveppa hafa fundist á 

svæðinu, flestar í landi Kvískerja en einnig á jökulskerjum og á Breiðamerkurfjalli.  

Fuglalíf á Breiðamerkursandi hefur ekki einungis sérstöðu á landsvísu heldur einnig á 

heimsmælikvarða og er svæðið meðal annars mikilvægt fyrir tvær af ábyrgðartegundum 
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Íslands, skúm og helsingja (Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson, 2012). Um árabil var stærsta skúmavarp landsins á Breiðamerkursandi 

(Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012) en mikil fækkun 

hefur orðið í stofninum á svæðinu á síðustu þremur áratugum (Lilja Jóhannesdóttir og Kristín 

Hermannsdóttir, 2019a). Við talningu á skúmshreiðrum á Breiðamerkursandi árið 2018 

fundust 175 virk hreiður (Lilja Jóhannesdóttir og Kristín Hermannsdóttir, 2019a). Eldri 

talning (Lund-Hansen & Lange, 1991) gaf til kynna að hátt í 3000 pör væru á svæðinu. Ekki 

er ljóst hvað veldur fækkuninni en leiddar að því líkur að skýringin felist í fæðuskorti (Lilja 

Jóhannesdóttir og Kristín Hermannsdóttir, 2019a). Í Skúmey í Jökulsárlóni er langstærsta 

helsingjavarp landsins en þar fundust 1.119 hreiður við talningu Náttúrustofu 

Suðausturlands árið 2018 (Lilja Jóhannesdóttir og Kristín Hermannsdóttir, 2019b). 

Helsingjavarp er einnig ört vaxandi á votlendissvæðinu á austanverðum sandinum. Helsingi 

er á innlendum og erlendum válistum og er, samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands, 

flokkaður sem tegund í hættu (Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson, 2012). Á Breiðamerkursandi eru einnig búsvæði annarra ábyrgðartegunda, 

svo sem kríu (Sterna paradisaea).  

Hreindýr (Rangifer tarandus) eru talin á Austurlandi á ári hverju. Dýrin úr svokallaðri 

Mýrahjörð leita í vaxandi mæli vestar og í byrjun sumars 2017 voru talin yfir 50 dýr á 

Breiðamerkursandi (Skarphéðinn G. Þórisson & Rán Þórarinsdóttir, 2018). Hreindýr hafa 

ekki verið vestan Jökulsár á Breiðamerkursandi og vilji er til að halda mörkunum þannig 

áfram og fella þau dýr sem kunna að sjást vestan árinnar (Skarphéðinn G. Þórisson, 2016). 

Hnísur (Phocoena phocoena) hafa sést í Jökulsárlóni og landselir (Phoca vitulina) sækja 

þangað í æti (Jóhannes Sturlaugsson, 2017), bæði síld (Clupea harengus) og loðnu (Mallotus 

villosus) sem ganga upp í lónið. Rannsóknir Jóhannesar Sturlaugssonar (2017) á fiskum í 

vatnakerfi Jökulsárlóns sýna að í lóninu eru einnig laxfiskar (Salmonidae), flundra 

(Platichthys flesus), sandsíli (Ammodytes marinus) og hornsíli (Gasterosteus aculeatus). 

Makríll (Scomber scombrus) hefur gengið upp í lónið (Jóhannes Sturlaugsson, 2017) en 

virðist þó ekki komast þar af, mögulega vegna kulda og lágrar seltu. Í vötnum, tjörnum, ám 

og lækjum á Breiðamerkursandi er margar þessara fiskitegunda einnig að finna (sjá t.d. Pace, 

2016; Veiðimálastofnun, á. á.). Árið 2012 var skoruþörungurinn Peridinella catenata 

greindur í sýni úr Jökulsárlóni og er það í fyrsta sinn sem þörungurinn finnst hér á landi 

(Hafsteinn G. Guðfinnsson & Jón Ólafsson, 2014). 

Á Kvískerjum er löng saga fiðrildavöktunar (Náttúrufræðistofnun Íslands, á. á. b) auk þess 

sem Esjufjöll í Breiðamerkurjökli og önnur jökulsker hafa verið vettvangur 

smádýrarannsókna um árabil (María Ingimarsdóttir, 2012). 

 Landeyðing og endurheimt vistkerfa  

Landræman á milli Jökulsárlóns og úthafsins hefur mjókkað mikið á undanförnum áratugum. 

Hægt hefur á rofinu en mælingar sýna að árlegt rof á ströndinni hafi numið um 5 m á ári, á 

tímabilinu 1991-2004. Mun meira rof sést ef litið er til tímabilsins 1904-2003 eða að 

meðaltali 8 m á ári (Helgi Jóhannesson & Sigurður Sigurðarson, á. á.). Talið er að áfram 

muni hægja á rofi samhliða auknu landrisi á þessum slóðum. Mælingar frá 2004 sýna að 

árlegt landris nemur um 15 mm umfram hækkun á sjávarstöðu. Ef litið er til framtíðar og 

tekið mið af spám um minnkun jökulsins gæti landris numið 40 mm árið 2050. Gripið hefur 

verið til aðgerða til að verja hringveginn, bæði með því að styrkja farveg Jökulsár með grjóti 
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og gera þröskulda í árbotninn við brúarstæðið (Helgi Jóhannesson & Sigurður Sigurðarson, 

á. á).  

 Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga 

Breytingarnar sem nú eiga sér stað á loftslagi valda rýrnun og fækkun jökla en fjölgun og 

stækkun jökullóna. Einnig er búist við vaxandi afrennsli jökuláa og þar með mun rofmáttur 

ánna aukast (Halldór Björnsson, á. á.). Þessum breytingum fylgja einnig breytingar á lífríki 

(Halldór Björnsson ofl., 2008). Breiðamerkursandur er meðal þeirra svæða sem bera skýr 

merki um þessa þróun þar sem jökullinn hopar og ný vistkerfi myndast. Spár gera jafnvel 

ráð fyrir að skriðjöklar í sunnanverðum Vatnajökli hverfi nánast alveg (Hrafnhildur 

Hannesdóttir, 2014). 

Erfitt getur verið að spá fyrir um þróun Breiðamerkursands á næstu árum og áratugum því 

töluverð óvissa ríkir um hinar hnattrænu breytingar á loftslagi. Ljóst er að áhrifin geta orðið 

mjög fjölþætt og langt frá því að einskorðast við breytta ásýnd svæða. Hafa Hálfdán 

Ágústsson og Haraldur Ólafsson (2008) til að mynda bent á að Vatnajökull er gífurlega 

áhrifamikill þáttur í náttúru Breiðamerkursands og Suðausturlands alls. Hefur hann meðal 

annars mikil áhrif á veðurfar á þessu svæði og talið er að samhliða yfirstandandi breytingum 

á loftslagi, með hlýnandi veðri og þar af leiðandi hopi jökulsins, muni veðurfarsleg áhrif 

jökulsins taka breytingum (Hálfdán Ágústsson & Haraldur Ólafsson, 2008).  

4.4 Samfélag 

 Minjar um búsetu, landbúnað og sjósókn  

Búseta var á Breiðamerkursandi allt frá landnámi, samkvæmt Landnámabók (1968), en hefur 

nú lagst af. Óvíða á landinu hefur fólk lifað í jafnmikilli nálægð við jökla, jökulvötn og 

sanda. Sagnir herma að nokkuð blómleg byggð hafi verið á þessum slóðum fyrr á öldum en 

umfangsmiklar breytingar á svæðinu, einkum vegna eldvirkni og ágangs vatna og jökla, hafa 

þurrkað út ummerki um athafnir fólks að mestu leyti. Eftir standa frásagnir, örnefni og ritaðar 

heimildir um búsetu og ferðalög um Breiðamerkursand. Á heildina litið má segja að 

Breiðamerkursandur sé ekki auðugur af menningarminjum (Vala Garðarsdóttir, tölvupóstur, 

12. apríl 2014). Engin eyðibýli eru á Breiðamerkursandi og aðeins þekktar tóftir við einn bæ, 

Fell við Fellsfjall, þar sjást greinileg ummerki um búsetu (Hjörleifur Guttormsson, 1993) og 

þar eru enn að finnast óþekktar minjar. Fell var stór og góð jörð og frá henni byggðust fjórar 

hjáleigur og eru rústir einnar þeirra sýnilegar. Vitað er um helli sem gengur undir nafninu 

Fellsskjól eða Skjól þar sem áður voru sauðahús, notuð á 19. öld. Sjást leifar þeirra, meðal 

annars þil úr heygeymslu (Stefán Einarsson, 1961). Talið er að hlaup í Veðurá árið 1869 hafi 

markað enda á búsetu á svæðinu (Hjörleifur Guttormsson, 1993).  

Á vestanverðum Breiðamerkursandi eru einnig sagnir um byggð til forna. Ekki er vitað með 

vissu hvar bæir stóðu á þessum slóðum en örnefni gefa vísbendingar um að það hafi verið 

sunnan Breiðárlóns. Breiðá (síðar Breiðármörk) var, samkvæmt Brennu-Njáls sögu (1954), 

heimili Kára Sölmundarsonar. Ástæður þess að Breiðá fór í eyði eru líklega breytingar á 

loftslagi sem dregið höfðu úr möguleikum til búsetu, einkum á þeim jörðum sem næst stóðu 
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jöklum og jökulvötnum. Öskufall frá gosi í Öræfajökli árið 1362 hefur eflaust einnig gengið 

nærri byggð, bæði austan og vestan Breiðamerkurjökuls (Ríki Vatnajökuls, 2014). 

Minjar tengdar sjósókn er að finna víða um Suðausturland, svo sem leifar gamalla verbúða 

og nausta og jafnvel báta. Á Breiðamerkursandi eru þó engar slíkar minjar þekktar. Líklega 

hefur ströndin á þessum slóðum aldrei verið fýsileg til útræðis. Sagnir herma að einstaka 

sinnum hafi verið róið frá Stemmukrókum, við fyrrum útfall Stemmu, en það heyrði til 

undantekninga (Fjölnir Torfason, símtal, 1. desember 2014).  

 Samgönguminjar og ferðaleiðir 

Ekki þarf að fara nema nokkra áratugi aftur í tímann til að hverfa inn í heim gjörólíkan því 

sem við þekkjum í dag, þar sem samgöngur á Breiðamerkursandi kröfðust ferða yfir 

sprunginn og varasaman jökul eða síbreytileg jökulvötn, oft straumhörð og vatnsmikil (Flosi 

Björnsson, 1993). Jökulsá á Breiðamerkursandi var með verstu farartálmum á landinu, meðal 

annars vegna jakaburðar og kulda auk þess sem vandkvæðum var háð að finna heppilega 

leið yfir svo stutt vatnsfall (Flosi Björnsson, 1993). 

Þar sem svæðið var löngum illt yfirferðar er mikið til af frásögnum og ljósmyndum sem lýsa 

samgöngum og leiðöngrum. Varðveist hafa sögur af svaðilförum við að bjarga fé í fjalllendi 

og erfiðar ferðir yfir jökul og ár. Frægust þessara frásagna er eflaust sagan af Sigurði 

Björnssyni frá Kvískerjum sem lenti í snjóflóði í Breiðamerkurfjalli árið 1936. Sat hann 

fastur í jökulgeil í rúman sólarhring en þá rann Páll bróðir hans á sálmasöng Sigurðar 

(Þorsteinn Jóhannsson, 1998). Vissar sögur hafa varðveist í örnefnum, til dæmis heitir 

Hálfdánaralda þar sem ungur maður úr Suðursveit, Hálfdán að nafni, drukknaði við 

ungaveiðar í kringum árið 1800 (Jöklarannsóknafélag Íslands, 1951).  

Lítið hefur varðveist af áþreifanlegum minjum um ferðir um svæðið. Núverandi kláfur yfir 

Breiðá er nýlegur en hann er endurgerð kláfs sem Helgi Björnsson smíðaði árið 1973. 

Upphafleg ástæða kláfferju á þessum stað var eftirlit með rannsóknarstöð erlends 

jarðfræðings en kláfurinn hefur einnig létt undir með bændum sem hafa fé í 

Breiðamerkurfjalli (Stjórnarráð Íslands, á. á. b). Ekki er vitað um afdrif bifreiða og báta sem 

fluttu fólk og vörur yfir Jökulsárlón áður en brúin kom til sögunnar (Vala Garðarsdóttir, 

tölvupóstur, 12. apríl 2014).  

Merkileg uppfinning á rætur að rekja til leiðangra á Breiðamerkurjökul en það er jöklastikan, 

uppfinning Sigurðar Ingimundarsonar (1829-1891) frá Kvískerjum. Um árabil fylgdi 

Sigurður fólki, sem leið átti milli Öræfa og Suðursveitar, yfir Breiðamerkurjökul. Stikur 

Sigurðar voru í notkun lengi eftir hans dag eða allt fram undir miðja síðustu öld. Engin 

þessara upprunalegu tréstika hefur þó varðveist og aðeins eru til eftirgerðir. Stikan hefur þá 

hugvitssömu hönnun að hún hefur þrjá arma svo hvernig sem hún veltur eða fýkur um, er 

alltaf einn armur hennar upp í loft og þar með er stikan auðfundin (Eystrahorn, 2013).  
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4.5 Skipulag og samgöngur  

 Aðalskipulag og deiliskipulag 

Breiðamerkursandur heyrir undir aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar. 

Aðalskipulagið skilgreinir Breiðamerkursand og Fjallsárlón sem lykilstaði ferðaþjónustu og 

Jökulsárlón sem miðstöð. Breiðamerkursandur allur er skilgreindur sem segull 

ferðaþjónustu. Gert er ráð fyrir ákveðinni uppbyggingu: Upplýsinga- og þjónustumiðstöð 

við Jökulsárlón og áningarstöðum við Fjallsárlón, Jökulsárlón, Hrollaugshóla og Fell. 

Skipulagið heimilar uppbyggingu austan Jökulsárlóns, norðan við þjóðveg 1, en 

gistiþjónusta er ekki leyfð. Breiðamerkursandur er annars skilgreindur sem óbyggt svæði. Í 

umfjöllun skipulagsins um samgöngur er greint frá landbroti við Jökulsárlón og þeirri ógn 

sem þar steðjar að þjóðvegi 1. Gert er ráð fyrir breytingum á þjóðvegi 1 af þessum orsökum: 

„Nýr vegur og ný brú á Jökulsá á Breiðamerkursandi í Suðursveit. Vegna sandrofs er 

nauðsynlegt að flytja þjóðveginn fjær ströndinni“ (Sveitarfélagið Hornafjörður, Gláma Kím 

og VSÓ ráðgjöf, 2013, 45).Vegna rofsins er líka gert ráð fyrir tilfærslu raflínu. 

Skipulagsmál á Breiðamerkursandi hafa verið töluvert í umræðunni undanfarin misseri. 

Síðla sumars árið 2013 var samþykkt deiliskipulag fyrir Jökulsárlón á Breiðamerkursandi og 

bakka þess, samtals um 50 ha svæði. Féll þar með úr gildi deiliskipulag frá árinu 1988. Í 

núgildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að mæta auknum fjölda ferðafólks, meðal annars 

með uppbyggingu og endurbótum á þjónustuhúsi, vegum, göngustígum, bílastæði og annarri 

aðstöðu (Sveitarfélagið Hornafjörður o.fl., 2013). Hafin er vinna við breytingar á 

deiliskipulagi fyrir Breiðamerkursand og leiðir svæðisráð suðursvæðis 

Vatnajökulsþjóðgarðs þá vinnu. Búist er við að nýtt deiliskipulag verði tilbúið á síðari hluta 

ársins 2019 (Gláma Kím & VSÓ ráðgjöf , 2019; Vatnajökulsþjóðgarður, 2019b). 

4.6 Samgöngur 

 Akvegir 

Þjóðvegur 1 liggur yfir Breiðamerkursand og er vegurinn lagður bundnu slitlagi. Margar ár 

og lækir eru á þessari leið, um helmingur brúa er tvíbreiður. Samgöngumál á 

Breiðamerkursandi tóku stakkaskiptum með tilkomu brúarinnar yfir Jökulsá árið 1967 en 

Jökulsá var mikill farartálmi áður en hún var brúuð. Upp úr 1930 kom til sögunnar ferja sem 

um árabil flutti fólk, fénað og varning yfir ána (Flosi Björnsson, 1993). Enn þann dag í dag 

valda samgöngumál á Breiðamerkursandi áhyggjum. Rof af völdum hafsins, til viðbótar við 

stækkandi jökullónið og breytingar á vatnafari á svæðinu, ógna þjóðvegi 1 sem liggur um 

sandinn. Nokkrar hugmyndir eru því á teikniborðinu um tilfærslu brúar- og vegstæðis en 

engin ákvörðun hefur verið tekin í þeim efnum enda erfitt að spá fyrir um þróun mála. 

Í gegnum tíðina hafa jökulvötn á Breiðamerkursandi breytt farvegi sínum og þannig kallað 

eftir nýjum ferðaleiðum þeirra sem fara um svæðið. Flosi Björnsson (1993) tók saman ýmsan 

fróðleik um Jökulsá og Jökulsárlón og má glöggt sjá á skrifum hans hversu ólíka farvegi 

Jökulsá, Stemma, Veðurá og önnur vötn á sandinum hafa valið sér í gegnum tíðina. Má sem 

dæmi nefna að Stemma hvarf skyndilega úr farvegi sínum í september 1990 og stóð þá brúin 
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eftir án nokkurs hlutverks og var fjarlægð nokkru síðar. Til hafði staðið að setja nýja brú yfir 

Stemmu árið eftir að hún flutti sig (Júlía Imsland, 1990).  

 Gönguleiðir  

Unnið hefur verið að flokkun og merkingu gönguleiða, sambærilegt við flokkun vega og 

slóða. Nokkuð margar gönguleiðir eru í kringum Jökulsárlón en þær er einnig að finna víðar 

á þessu svæði, svo sem við Fell og Fjallsárlón. Nokkrum gönguleiðum á þessum slóðum er 

lýst á gönguleiðakortum fyrir Austur-Skaftafellssýslu.  

Ný gönguleið var opnuð haustið 2014 og er hún um 15 km löng, frá Fjallsárlóni, meðfram 

Breiðárlóni og að Jökulsárlóni vestanverðu. Leiðin gengur undir heitinu Breiðármörk og er 

liður í stærra verkefni sem er að koma upp gönguleiðum allt frá Skaftafelli í Öræfum til 

Stafafellsfjalla í Lóni. Við stíginn eru skilti þar sem fræðast má um náttúru og sögu 

svæðisins. Á gönguleiðinni bjóðast tækifæri til að virða fyrir sér útsýni á jökulinn, 

vatnsflæmi við jökulsporðinn og land mótað af jöklinum (Ríki Vatnajökuls, 2014). Af 

vinsælum gönguleiðum til fjalla má nefna göngu í Innri-Veðurárdal. 

4.7 Starfsemi og nýting á svæðinu 

 Ferðaþjónusta  

Ferðaþjónusta hefur verið vaxandi á Breiðamerkursandi og fjölbreytt afþreying stendur 

gestum til boða. Jökulsárlón er fjölsóttasti áfangastaður Vatnajökulsþjóðgarðs (Gyða 

Þórhallsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson & Auður Þórunn Rögnvaldsdóttir, 2017) og með þeim 

fjölsóttustu á landinu í heild (Oddný Þóra Óladóttir, 2018). Talningar á ferðafólki sýna 

glögglega aukningu í umferð við Jökulsárlón utan háannar. Þó enn komi langstærsti hluti 

ferðafólks yfir sumartímann hefur heimsóknum fjölgað mikið á öðrum árstímum. Áætlað er 

að yfir helmingur þeirra erlendu gesta sem komu að Jökulsárlóni árið 2018 hafi verið á 

ferðinni utan sumartíma (Rögnvaldur Guðmundsson, 2019). Á undanförnum árum hefur 

hlutfall erlendra ferðamanna sem koma að Jökulsárlóni hækkað, það er að segja stærri hluti 

gesta sem kemur til Íslands fer að Jökulsárlóni (Rögnvaldur Guðmundsson, 2019). Áætlað 

er að árið 2013 hafi 29% erlendra ferðamanna á Íslandi farið að Jökulsárlóni. Fimm árum 

seinna, árið 2018, hafði hlutfall þeirra hækkað í 38% sem samsvara 839.000 erlendum 

gestum við Jökulsárlón. Við bætast svo innlendir ferðamenn en samkvæmt rannsókn á fjölda 

ferðafólks var Jökulsárlón sá staður innan Vatnajökulsþjóðgarðs og nærsvæða sem flestir 

Íslendingar ferðuðust til. Á árinu 2016 komu þangað 75.000 innlendir ferðamenn sem 

samsvarar 24% þjóðarinnar (Rögnvaldur Guðmundsson, 2017).  

Rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur, Önnu Mjallar Guðmundsdóttur og Þorkels Stefánssonar 

(2016) á þolmörkum ferðamannastaða leiddi í ljós að flestir ferðamenn komu að Jökulsárlóni 

vegna náttúrunnar. Ánægja var með upplifun fólks af náttúrunni og svæðið talið öruggt. 

Minni ánægja mældist hins vegar með ástand göngustíga, bílastæði og merkingar. Þá þótti 

fjöldi ferðafólks á svæðinu of mikill, sem og hávaði. Gestir við Jökulsárlón voru ánægðari 

yfir vetrartímann en sumartímann.  
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Upphaf ferða á Vatnajökul á snjóbílum má rekja til Breiðamerkursands en þar hófust ferðir 

með fólk á jökul á níunda áratug síðustu aldar. Var þá farið upp vestanverðan 

Breiðamerkurjökul og áfram upp á jökulbreiðuna. Þessi leið er nú ófær vegna vatns við 

jökulsporðinn. Jöklaferðir á Suðausturlandi hafa því færst til og eru fyrst og fremst á 

Skálafellsjökul. Sögu siglinga með ferðamenn um Jökulsárlón má rekja til ársins 1985. 

Aðstaða til að taka á móti ferðafólki við Jökulsárlón hefur verið svo til algjörlega óbreytt frá 

því að henni var komið upp á níunda áratug síðustu aldar. Á Fjallsárlóni hófust skipulagðar 

siglingar með ferðafólk árið 2013 og fjórum árum síðar var aðstöðu tengdri rekstrinum 

komið upp við lónið.  

Nokkuð mörg fyrirtæki og einstaklingar bjóða upp á ferðir um fjalllendi og jökla á svæðinu, 

til dæmis íshella-, göngu-, klifur- og skíðaferðir, árið um kring. Íshellarnir eru eðli málsins 

samkvæmt hverfulir og margir þeirra ekki aðgengilegir nema í mjög skamman tíma. 

Jöklagöngur með leiðsögn eru stundaðar á austanverðum Breiðamerkurjökli.  

 Landbúnaður, jarðefnanám og hefðbundnar nytjar 

Um miðja síðustu öld var landinu öllu skipt í sóttvarnarsvæði vegna búfjársjúkdóma. Jökulsá 

á Breiðamerkursandi markar varnarlínu vegna sauðfjársjúkdóma og eru því ristarhlið beggja 

vegna brúarinnar (Matvælastofnun, á. á.). Landbúnaður hefur á undanförnum árum dregist 

saman á Breiðamerkursandi. Á svæðinu vestanverðu og í Breiðamerkurfjalli gengur fé frá 

bændum í Öræfum en því hefur farið fækkandi á undanförnum árum (Gunnar Sigurjónsson, 

tölvupóstur, 12. nóvember 2014). Fé úr Suðursveit gengur austan Jökulsár. Vestan Fellsár 

eru sandræktartún frá því á sjöunda áratug síðustu aldar sem í seinni tíð hafa verið nýtt fyrir 

byggrækt (Fjölnir Torfason, símtal, 11. nóvember 2014; Grétar Már Þorkelsson, tölvupóstur, 

11. nóvember 2014).   

Á vefsjá Skógræktarinnar eru skráðar upplýsingar um skóga á landinu öllu og sést þar að 

birkikjarr er í kringum Kvísker (Skógræktin, 2014). Hvorki Skógræktin né Landgræðslan 

hafa verið með verkefni á Breiðamerkursandi (Skógræktin, 2014; Landgræðslan, á. á).  

Nokkrar námur eru á Breiðamerkursandi sem Vegagerðin nýtir. Bergmyndun er óskráð í 

öllum námum en allar eru þær setnámur, flestar á jökuláraurum en nokkrar í jökulgörðum, á 

áreyrum og ein á sjávarkambi (Vegagerðin, 2014). Takmörkun á frekari efnistöku á svæðinu 

hefur verið lögð til (Jón Gunnar Ottósson og Snorri Baldursson, 2005).  

Umfang hefðbundinna nytja svo sem veiða á fiski og fugli, eggjatöku, nýtingu á reka, berjum 

og grösum er ekki þekkt nákvæmlega. Sveitarfélagið Hornafjörður stýrir minkaveiðum á 

Breiðamerkursandi eins og á öðrum svæðum innan sveitarfélagsins. Gögn um veiðar á refum 

og minkum eru flokkuð eftir svæðum en ekki er hægt að lesa út úr þeim nákvæmar tölur fyrir 

Breiðamerkursand þar sem uppgefnar staðsetningar eru misnákvæmar (Bæjarstjórn 

Hornafjarðar, 2013).  

 Útivist  

Á Breiðamerkursandi gefst kostur á útivist af margvíslegu tagi árið um kring. Hægt er að 

velja á milli aðgengilegra svæða við þjóðveginn sem og krefjandi leiða til fjalla. Þrátt fyrir 

að svæðið á milli fjöru og fjalls sé ekki ýkja víðfeðmt og margt fólk leggi leið sína um 

Breiðamerkursand má segja að stórir hlutar hans séu afar fáfarnir.  
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Ferðafélag Austur-Skaftfellinga skipuleggur ferðir um sýsluna alla, bæði sem hefðbundið 

ferðafélag en einnig sem ferðaskrifstofa. Ferðir um Breiðamerkursand eru hvorki algengari 

né sjaldgæfari en ferðir um aðra hluta sýslunnar, samkvæmt formanni félagsins (Magnhildur 

Pétursdóttir, tölvupóstur, 12. júlí 2014). Á undanförnum árum hefur ferðafélagið boðið upp 

á nokkrar ferðir um Breiðamerkursand, bæði á láglendi og hálendi, meðal annars 

strandgöngu, gróðurskoðunarferð, berjaferð og ferð á Breiðamerkurfjall (Magnhildur 

Pétursdóttir, tölvupóstur, 12. júlí 2014).  

Áningarstaðir á vegum Vegagerðarinnar eru þrír á Breiðamerkursandi: Við 

Kvíármýrarkamb, Jökulsárlón og Hrollaugshóla. Á áningarstaðnum við Jökulsárlón eru 

söguskilti.   

 Rannsóknir  

Breiðamerkursandur hefur verið vettvangur margra rannsókna. Hlutur Kvískerjasystkina er 

þar drjúgur en þau könnuðu nærumhverfi sitt af mikilli elju. Eftir systkinin liggur fjöldi 

rannsókna og ritaðra heimilda, meðal annars á sviði jökla- og vatnafræði, lífríkis og 

mannlífs. Hefur framlagi systkinanna verið lýst með þessum hætti: „Á fræðisviðinu urðu þau 

sín eigin Akademía svo annálað þykir“ (Stjórnarráð Íslands, á. á. c). Árið 2003 stofnaði 

Umhverfisráðuneytið samkeppnissjóð, Kvískerjasjóð, til heiðurs systkinunum frá 

Kvískerjum. Markmið sjóðsins er að stuðla að áframhaldandi rannsókna- og fræðastarfi í 

þeim anda sem systkinin frá Kvískerjum stunduðu. Kvískerjasjóður veitir styrki til 

einstaklinga og stofnana sem stunda rannsóknir á náttúru- og menningarminjum í Austur-

Skaftafellssýslu. Frá stofnun sjóðsins hafa fjölmörg verkefni hlotið styrki og ber listi yfir 

úthlutanir vitni um afar fjölbreytt viðfangsefni verkefna sem sum hver snúa að rannsóknum 

á Breiðamerkursandi, til dæmis verkefnið Jökulsárlón á Breiðamerkursandi – vistfræði og 

verndargildi (Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir & Þorvarður Árnason, 2014; Stjórnarráð Íslands, 

á. á. a). 

Af öðrum rannsóknum má nefna að Jöklarannsóknafélag Íslands (JÖRFÍ) er með starfsemi 

á Breiðamerkursandi og stendur einn af skálum félagsins við Breiðá (Jöklarannsóknafélag 

Íslands, á. á.). Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði hefur unnið að ýmsum 

rannsóknum á Breiðamerkursandi, til dæmis fyrrnefndu verkefni um vistfræði og 

verndargildi og verkefninu Þróun lands og lífs á Breiðamerkursandi (Skúli Skúlason o.fl., 

2016). Náttúrustofa Suðausturlands hefur sinnt rannsóknum, meðal annars á sviði 

landmótunar á Breiðamerkursandi (Snævarr Guðmundsson, 2014). Fuglaathugunarstöð 

Suðausturlands hefur fylgst með og skráð upplýsingar um fuglalíf í Austur-Skaftafellssýslu 

um árabil og er hluti verkefna stöðvarinnar á Breiðamerkursandi unnin í samvinnu við 

Náttúrustofu Suðausturlands (sjá t.d. Jóhann Helgi Stefánsson, Kristín Hermannsdóttir og 

Snævarr Guðmundsson, 2015). Hreindýr eru vöktuð af Náttúrustofu Austurlands sem á ári 

hverju telur dýrin í hverri hjörð (Skarphéðinn G. Þórisson og Rán Þórarinsdóttir (2017). 

Rannsóknarsvið Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar ráðgerir fornleifaskráningu á 

Breiðamerkursandi á næstu misserum (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir, tölvupóstur, 12. 

mars 2019). Einnig hefur Breiðamerkursandur verið rannsóknarsvæði og vettvangur 

námsferða íslenskra og erlendra háskólanema. Athugið að hér er ekki um tæmandi 

upptalningu rannsókna á Breiðamerkursandi að ræða.  

Í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð segir að eitt helsta markmið friðlýsingarinnar sé að 

stuðla að rannsóknum á náttúru, náttúruvernd, sögu, mannlífi og menningarminjum 
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svæðisins. Fjallað er um leiðir til eflingar rannsókna og helstu áherslusvið í stjórnunar- og 

verndaráætlun þjóðgarðsins. Eitt meginmarkmið Vina Vatnajökuls, hollvinasamtaka 

Vatnajökulsþjóðgarðs, er að styðja við rannsóknir innan þjóðgarðsins og nærliggjandi svæða 

(Vinir Vatnajökuls, á. á. a.). Meðal verkefna á Breiðamerkursandi sem samtökin hafa styrkt 

er áðurnefnd rannsókn á þróun lands og lífs (Skúli Skúlason o.fl., 2016; Vinir Vatnajökuls, 

á. á. b.). Margt er ókannað á svæðinu og sífellt er þörf fyrir nýjar rannsóknir þar sem segja 

má að nýr veruleiki blasi stöðugt við. 
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5 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar kynntar. Leiddi rannsóknin meðal 

annars í ljós að þrátt fyrir ólík sjónarmið í mörgum tilfellum, má segja að viðmælendur hafi 

nokkuð samleitar hugmyndir um helstu áherslur þegar kemur að verndun 

Breiðamerkursands. Með þeim ákvörðunum sem teknar voru árið 2017, um að stór hluti 

Breiðamerkursands yrði í ríkiseign og sameinaður Vatnajökulsþjóðgarði, telja viðmælendur 

að dregið hafi úr óvissu sem ríkt hefur um framtíð Breiðamerkursands. Binda viðmælendur 

miklar vonir við að unnið verði að mótun skýrrar stefnu fyrir svæðið. Í því sambandi verði 

Vatnajökulsþjóðgarður að hafa bolmagn til að stýra málum í rétta átt, taka afstöðu og setja 

reglur, á grundvelli markmiða sinna um náttúruvernd, fræðslu, útivist og byggðaþróun. 

Kaflinn hefst á umfjöllun um hugmyndir viðmælenda um einkenni Breiðamerkursands, 

upplifun þeirra og tengsl við svæðið. Í framhaldinu verður skoðað hvernig breytingar á 

eignarhaldi og stöðu náttúruverndar horfa við viðmælendum. Viðhorf til 

Vatnajökulsþjóðgarðs hljóta töluverða athygli í kaflanum, meðal annars út frá samspili 

samfélags og þjóðgarðs. Einnig verður rætt um íslenska náttúruvernd og ferðaþjónustu í 

samanburði við sömu málaflokka erlendis. Að síðustu er vikið að hugmyndum viðmælenda 

um framtíð Breiðamerkursands. 

5.1 Einkenni Breiðamerkursands í hugum 

viðmælenda  

 Breytingar og andstæður 

Breiðamerkursandur skipar sérstakan sess í hugum viðmælenda. Lýsingar þeirra á svæðinu 

eru sterkar og hrífandi. Andstæður og breytingar eru einkenni sem ramma inn lýsingar 

viðmælenda. Fátt virðist undanskilið þessum einkennum; þau ná til ásýndar og lífríkis, 

umferðar og nýtingar fólks, svo dæmi séu tekin. Kraftmikil náttúruöflin og verk þeirra blasa 

við en svæðið er jafnframt talið viðkvæmt og berskjaldað. Fjölbreytileikinn á svæðinu er 

bæði vegna breytinga sem verða á lengri og skemmri tíma en felst einnig í því hversu ólíka 

staði er að finna innan svæðisins. Vissar andstæður eru tilkomnar vegna þróunar sem verður 

á skömmum tíma, svo sem ýmsar breytingar á lífríki. Aðrar andstæður eru fastari þættir sem 

taka hægari og minni breytingum, til dæmis skörp ásýnd svarts fjörusands og hvítrar 

jökulbreiðu. Breytingarnar sem einkenna Breiðamerkursand í hugum viðmælenda eru 

þannig á mjög ólíkum skala. „Svæði breytinga“ er því hugtak sem á vel við, eins og einn 

viðmælandi komst að orði:  

 

Ætli þetta sé ekki líka svæði sem er, af því að þetta er svæði með sandi, jökli og miklu 

vatni, hvað segir maður, ætli þetta sé ekki svæði breytinga? Maður veit aldrei! Á næsta 

ári er vatnið kannski komið eitthvert allt annað. Eins og þegar Stemma allt í einu bara 

fór, hvarf, hætti að renna þar sem hún var vön að renna og fór að renna út í Jökulsá. 
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Ég upplifi þetta svæði svolítið svoleiðis. Rosalegar breytingar. Líka bara frá fjöru að 

fjalli er rosalega breytilegt svæði. 

 

Annar viðmælandi lýsti því hvernig nafn svæðisins endurspeglar einkenni þess:  

 

Mér finnst það kannski bara nafnið: Breiðamerkursandur… Breiðamörk… að þarna 

hafi allt verið skógi vaxið… og svo sandur! 

 

Þarna er vísað til þess að orðið mörk merkir skógur og því eru andstæðurnar í nafninu miklar, 

annars vegar skógur og hins vegar sandur. „Þetta liggur eiginlega í nafninu“ hélt 

viðmælandinn áfram og sagði þessar andstæður í nafninu svo lýsandi fyrir þetta 

fjölbreytilega svæði, í sínum huga. Ekkert bendir til að kyrrstaða sé í vændum á svæðinu, 

þvert á móti reiknar fólk með áframhaldandi breytingum og örri þróun; berangurslegur 

Breiðamerkursandur verði ef til vill skógi vaxinn á nýjan leik.  

Breytingar á lífríki Breiðamerkursands eru viðmælendum hugleiknar. Helsingi fannst þar 

fyrst fyrir um fjórum áratugum en hefur fjölgað mjög ört og dæmi eru um að viðmælendur 

telji þennan nýlega landnema til einkenna svæðisins. Hreindýr hafa einnig sótt inn á svæðið 

í auknum mæli. Þessar tegundir telur hluti viðmælenda ógna svæðinu en aðrir fagna auknum 

fjölbreytileika. Breytt ásýnd Breiðamerkursands vegna breytinga á jöklunum og landmótun 

þeirra á undanförnum áratugum eru einnig títt nefndar sem einkenni svæðisins, ekki síst 

stækkun Jökulsárlóns. Hnattrænar breytingar á loftslagi setja þar sitt mark og að sögn sumra 

viðmælenda hefur veðurfar á svæðinu sömuleiðis breyst og orðið ófyrirsjáanlegra.  

Andstæður felast líka í umferð fólks. Breiðamerkursandur hefur á nokkrum áratugum farið 

frá því að vera eitt einangraðasta og fáfarnasta svæði landsins yfir í að vera meðal þeirra 

fjölsóttustu. Nokkrir viðmælendur segja frá því að hafa í æsku leikið sér á vegunum í 

kringum Breiðamerkursand og að hægfara landbúnaðartæki hafi getað farið um þjóðveginn 

án vandkvæða. Það er ekki síst vegna þessara öru breytinga sem viðmælendum þykir 

mikilvægt að halda í sögur af samskiptum fólks við Breiðamerkursand:  

 

Þetta er ótrúlega fljótt að breytast þetta umhverfi og mikilvægt að halda í þetta.  

 

Upplifun viðmælenda af svæðinu hefur breyst mikið og margar ástæður liggja þar að baki.  

 Tengsl við Breiðamerkursand 

Við allar þær breytingar sem einkenna svæðið í hugum viðmælenda, bætast svo breytingar 

á hugmyndum og tengslum viðmælenda við svæðið. Staða Breiðamerkursands í hugum 

viðmælenda hefur í mörgum tilfellum tekið breytingum í gegnum árin. Algengt var að heyra 

um breytingar á ímynd og upplifun af svæðinu frá því að fólk var á barns- og unglingsaldri 

og til fullorðinsára. Skýrast þær breytingar ekki einvörðungu af breyttu viðhorfi 

einstaklinganna heldur einnig af breytingum á svæðinu og í samfélaginu.  

Breiðamerkursandur var einangraðari og meiri auðn í augum viðmælenda þegar þeir voru 

börn og unglingar. Þá var svæðið að mati eins viðmælanda: 

 

…bara hólar, bara grjót. Allt önnur upplifun en maður hefur í dag. 
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Minningar um ferðir og landnýtingu á Breiðamerkursandi voru oft tengdar erfiðleikum, 

þarna skynjuðu sumir að lægju ákveðin mörk, þetta var jaðarsvæði: 

 

Við fórum í útreið og hestarnir voru orðnir svo þreyttir þegar maður var kominn svona 

þangað, á þetta svæði. En maður fór alltaf svona að Breiðamerkursandi.  

 

Sjaldan var farið á Breiðamerkursand að nauðsynjalausu og því síður á jökulinn eða yfir 

Jökulsá, einn mesta farartálma sýslunnar. Þessi ímynd Jökulsárlóns var ríkjandi þar til fyrir 

örfáum áratugum og því lýsir einn viðmælandi svona:  

 

Þá litu menn á Jökulsárlón sem farartálma. Ekki sem auðlind eða eitthvað sem væri 

hægt að vinna með. … Það var ógn. Þarna hafði fólk dáið. Það datt engum til hugar að 

fara þarna til að skemmta sér.  
 

Hugmyndir um atvinnutækifæri tengd þjónustu við ferðafólk sem vildi upplifa þetta svæði 

voru því nokkuð nýstárlegar undir lok síðustu aldar. Aukinn áhugi og hrifning ferðafólks á 

Breiðamerkursandi, einkum Jökulsárlóni, gat síðan leitt til breytinga á viðhorfi heimamanna, 

eins og einn viðmælandi hafði sjálfur upplifað:  

 

Í raun fannst manni Jökulsárlón ekkert merkilegt því maður var alltaf að fara þarna, 

eða þannig. Maður elst upp með þessu og fór ekki að skilja það fyrr en maður fór að 

fara þarna með túrista. Þá fór maður að skilja hvers virði þetta er fólki sem er að koma. 

Þannig að þá fór maður að meta þetta, út frá túristanum. 
 

Hugmyndir viðmælenda um Breiðamerkursand í dag markast gjarnan af aðdáun og virðingu. 

Þarna telja þeir einstakar aðstæður til að virða fyrir sér náttúruna og tilkomumikla mótun 

landsins. Þrátt fyrir alla virknina sem einkennir svæðið er þarna að finna sérstakan frið og 

kyrrð. Tækifæri til að upplifa það að vera einn í náttúrunni er meðal þess sem viðmælendur 

nefna sem sérstöðu og einhvern mesta auð Breiðamerkursands.  

Saga fólksins sem tengist svæðinu er mörgum hugleikin. Umræða viðmælenda um tengsl 

við svæðið bendir til þess að upplifun og þekking þeirra á svæðinu sé liður í sjálfsmynd 

þeirra. Arfleifðin sem falin er í landslagi Breiðamerkursands hefur þannig mikið gildi fyrir 

marga viðmælendur. Sem dæmi um umræðu á þeim nótum eru þessi orð:  

 

Þetta er mikilvægt fyrir okkur að halda í. Þetta er okkar svæði hér og það er 

nauðsynlegt að þekkja það líka og varðveita söguna og koma henni áfram.  

 

Nokkrir viðmælendur lýsa mikilvægi þess að miðla sögu mannlífs á svæðinu og að geta 

varðveitt sögu ættar sinnar og sveitunga í gegnum ferðir um Breiðamerkursand: Segir einn 

þeirra:  

 

Við höfum sögu til að segja frá. Fólkið okkar man þegar jökullinn var á allt öðrum 

stað, þegar lónið var mjög lítið, þegar þurfti að ganga yfir jökulinn, sigla yfir ána, þegar 

bændurnir voru að smala, að taka úr svelti í klettunum og þegar kindurnar fara á 

jökulinn. Við getum sagt frá okkar hlutum. Fólki finnst það líka mjög skemmtilegt.  

 

Mikill áhugi er meðal viðmælenda á að rannsóknir séu stundaðar á fjölbreyttum 

fræðasviðum á svæðinu og að upplýsingum sé miðlað, náttúru og samfélagi til framdráttar. 
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Viðmælendur lýsa því hvernig vöktun var á vissan hátt liður í nytjum á Breiðamerkursandi 

áður fyrr, svo sem eggjatöku og veiði. Í dag hafa þessar nytjar að mestu lagst af og þar með 

hefur einnig dregið mjög úr eftirliti og skráningu sem snýr að lífríki á svæðinu. Sérstaka 

athygli vekur hversu mikil og víðtæk áhrif systkinanna frá Kvískerjum hafa verið á tengsl 

viðmælenda við Breiðamerkursand. Alþýðurannsóknir systkinanna virðast hafa mótað 

áhugasvið margra viðmælenda. 

 Áhersla á heild í verndun og stjórnun  

„Náttúruparadís“ kallar einn viðmælandi Breiðamerkursand en hugtakið virðist í raun eiga 

við um lýsingar allra viðmælenda á því hvað svæðið er í þeirra huga. Náttúran er það sem 

einkennir svæðið og jafnframt það sem fólk vill að sé haft að leiðarljósi við skipulag, stýringu 

og alla ákvarðanatöku á Breiðamerkursandi.  

Viðmælendur voru spurðir álits á því hvort staða ákveðinna svæða eða þátta á 

Breiðamerkursandi væri sérlega viðkvæm og hvað ætti að liggja til grundvallar verndunar. 

Þættir eins og jökulgarðar auk gróður- og dýralífs eru þá gjarnan nefndir en Jökulsárlón eini 

ákveðni staðurinn sem er tiltekinn. Meiri áhersla er á það sem helst kann að raska náttúru 

svæðisins og ræða allir viðmælendur um umferð fólks. Vélknúin umferð utan vega veldur 

sérstökum áhyggjum og gangandi fólk er einnig talið ógna svæðinu í kringum Jökulsárlón 

þar sem hópun ferðafólks er mikil. Þá koma fram áhyggjur af sauðfjárbeit og áhrifum beitar 

á gróðurfar.  

Þrátt fyrir að ákveðin svæði, náttúrufarsþættir og ógnir komi fram í viðtalsrannsókninni er 

það Breiðamerkursandur sem heild, sem samspil og sem „náttúruparadís“, sem er í 

brennidepli. Svæðið er í heild sinni álitið viðkvæmt og viðmælendur eru uggandi yfir mikilli 

fjölgun ferðafólks án þess að gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana til að hlífa náttúrunni. 

Tala margir fyrir því að svæðið fái að þróast á eigin forsendum; að inngrip fólks séu 

lágmörkuð. Umferð um svæðið eigi að stýra með skýrum hætti og stuðla að góðri umgengni. 

Ekki dugi að taka út og vernda staka þætti, heldur verði að huga að heildarmyndinni:  

 

Ég á mjög erfitt með að pikka út úr vegna þess að þetta er bara eitt kerfi. … Þetta er 

bara svona eins og órjúfanleg heild, myndi ég segja. Það er mikil saga þarna. Hún þarf 

eiginlega á öllum blaðsíðunum að halda. 

 

Til að útskýra enn frekar mikilvægi þess að einstakir þættir séu hluti af stærri heild, bætir 

viðmælandi þessum orðum við líkingu sína: „Eins og kaflar í sömu bók.“ Verndun 

Breiðamerkursands eigi því að taka mið af mikilvæginu sem felst í heildinni.  

 Breytt eignarhald á Breiðamerkursandi 

Mikill léttir var meðal viðmælenda yfir að málefni Breiðamerkursands væru komin í 

ákveðna höfn með eignarhaldi ríkisins og stöðu svæðisins innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Allir 

viðmælendur litu jákvætt á þær breytingar sem voru að ganga í gegn og fögnuðu því að ríkið 

ætti nú stóran hluta svæðisins, eftir að hafa nýtt forkaupsrétt sinn á jörðinni Felli. Óvissa um 

eignarhald hafði valdið viðmælendum áhyggjum um langa hríð og margir höfðu kviðið því 

að svæðið kæmist í hendur stórra, mögulega erlendra, fjárfesta. Um þetta sagði einn 

viðmælandi: 
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Ég var mest hrædd um að þetta kæmist í hendurnar á einhverjum útlendingum. Og þess 

vegna var ég mjög hlynnt því að ríkið tæki þetta.  

 

Annar viðmælandi lýsir svipuðum skoðunum:  

 

Ef það hefði verið einhver einstaklingur sem hefði yfirboðið, þá hefði maður fyrst 

orðið mjög áhyggjufullur. Þannig að ég var mjög feginn.  

 

Hefði Breiðamerkursandur orðið í einkaeigu hefði það meðal annars getað haft í för með sér 

skert aðgengi að svæðinu:  

 

Það hefði getað farið svo að … eigi þetta og þá kannski gerir einhver sem á fullt af 

peningum samning um að þeir verði þeir einu sem mega fara þarna um. 

 

Ákvörðun um að Breiðamerkursandur sameinaðist Vatnajökulsþjóðgarði var sömuleiðis 

fagnað. Þrátt fyrir að viðmælendum þætti jafnan nokkuð langt í land þegar kemur að 

skipulagi og stjórnun á vegum þjóðgarðsins, einkenndist umræðan af létti og bjartsýni. 

Meðal ummæla í þessa veru voru þessi orð:  

 

Ég var mjög fegin að ríkið keypti þetta og auðvitað er þetta best komið í 

þjóðgarðinum.  

 

Í hugum viðmælenda var eðlilegt og „langeinfaldast“ að sameina svæðið 

Vatnajökulsþjóðgarði. Þær breytingar, sem á þessum tímapunkti voru að ganga í gegn um 

eignarhald og stöðu þjóðgarðs á Breiðamerkursandi, voru „löngu tímabærar“. Reyndar svo 

tímabærar að margir töluðu um að þessi skref hefðu verið tekin allt of seint og 

Breiðamerkursandur liðið fyrir þann langa biðtíma, meðal annars vegna skorts á stýringu á 

umferð um svæðið. Fram kom að nokkrir viðmælendur hefðu sjálfir reynt að hnika 

málefnum Breiðamerkursands áfram, til dæmis með því að leita til sveitarstjórnar, þjóðgarðs 

eða annarra sem hafa með málin að gera, og vekja athygli á að úrbóta væri þörf. Höfðu þessir 

einstaklingar einmitt helst vonast til að svæðið yrði eign ríkisins og sameinað 

Vatnajökulsþjóðgarði. 

Staða Breiðamerkursands sem svæðis innan þjóðgarðs gæti breytt ímynd og viðhorfi til 

svæðisins til hins betra og þar með leitt til bættrar umgengni um svæðið, að mati 

viðmælenda. Mögulega verði gerðar auknar kröfur til allrar starfsemi á svæðinu, svo sem 

ferðaþjónustu, nú þegar Vatnajökulsþjóðgarður hefur tekið við umsjón þess. Þessi formlegi 

þjóðgarðsstimpill ætti, að mati viðmælenda, að geta skapað ákveðna umgjörð og 

„stemningu“, svæðinu til hagsbóta. Væntingar um aukna virðingu fyrir svæðinu er meðal 

þess sem viðmælendur telja mikilvægt að samruni við Vatnajökulsþjóðgarð geti skilað.  

Í rannsókninni var sameining Breiðamerkursands við Vatnajökulsþjóðgarð fyrst og fremst 

skoðuð út frá ávinningi Breiðamerkursands. Fram kom þó einnig hin hliðin á því máli, það 

er að segja ávinningur Vatnajökulsþjóðgarðs af stækkuninni. Einn viðmælandi impraði 

sérstaklega á því hversu mjög þessi nýja viðbót auðgaði þjóðgarðinn og væri honum til 

framdráttar. Breiðamerkursandur er að mati þessa viðmælanda áhugaverð viðbót fyrir 

þjóðgarðinn og leggur meðal annars til strandsvæði því nú ná þjóðgarðsmörk niður að sjó.  
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5.2 Ávinningur af sameiningu 

Breiðamerkursands við Vatnajökulsþjóðgarð  

 Sameiginleg stefna um Breiðamerkursand 

Erjur og átök um eignarhald og skipulag koma við sögu í öllum viðtölum rannsóknarinnar 

og auðheyrt að miklar vonir eru um að slíkt sé liðin tíð. Léttirinn sem einkennir viðhorf fólks 

til kaupa ríkisins á svæðinu og stækkunar Vatnajökulsþjóðgarðs er ef til vill ekki síst 

tilkominn vegna langvarandi þreytu á flókinni stöðu og áhyggjum af þeirri stefnu sem þróun 

mála hefði getað tekið. Lýsa viðmælendur áralöngu umkomuleysi svæðisins og kyrrstöðu. 

Væntingar um úrbætur höfðu engu skilað um langt skeið og málefni Breiðamerkursands 

hvergi átt almennilega heima. Telja viðmælendur þetta hafa haft í för með sér neikvæðar 

afleiðingar fyrir náttúruna og upplifun þeirra sem þarna fara um. Umferð um svæðið hefur 

margfaldast án þess að utanumhald eða eftirlit hafi aukist. Áætlanagerð hafi nánast verið 

ómöguleg þar sem ekki var samstaða um framtíð svæðisins. Með breyttu eignarhaldi og 

sameiningu við þjóðgarðinn, vonast fólk til að nú horfi til betri vegar. Afar mikilvægur þáttur 

í því samhengi er að með þessum breytingum verði til sameiginleg sýn og vettvangur þar 

sem málefnum Breiðamerkursands megi stýra á heildstæðan máta. Í þessu samhengi má vísa 

til eftirfarandi ummæla:  

 

Mér finnst það liggja svo beint við. Að það verði allt saman hluti af þjóðgarðinum. 

Annars er hætta á að stjórnunin, umsjónin, þetta verði svolítið flókið. Það verði ekki 

sem sagt, ekki eitt sjónarmið, ein stefna heldur margar og sumt af því verði kannski 

tilviljun.  

 

Áherslan á að forðast áframhaldandi flækjur og deilur er ríkjandi. Orð eins og „kaos“, 

„kraðak“ og „vitleysa“ eru meðal lýsinga á stöðunni á Breiðamerkursandi á undanförnum 

árum og auðheyrt að viðmælendur vilja gjarnan leita leiða til að snúa þessu við. Virðing fyrir 

náttúru svæðisins og góð samvinna á öllum stigum eru álitin lykilatriði í framgangi og 

sjálfbærni: 

 

Mér finnst það bara gott mál ef að allir aðilar eru að vinna saman að einhverju 

uppbyggilegu markmiði. 

 

Bætti þessi viðmælandi við, að hann teldi vönduð, samræmd vinnubrögð geta stuðlað að 

nýtingu á svæðinu sem tekur tillit til viðkvæmrar náttúru. Samvinna er viðmælendum mjög 

hugleikin og talað fyrir virku samráði á sem flestum sviðum og stigum. Nú þegar 

Breiðamerkursandur er hluti Vatnajökulsþjóðgarðs mætti til að mynda vinna eftir því 

markmiði:  

 

Að við séum þá að fræða og vernda og vinna í takt við náttúruna, saman. 

 

 Verndun náttúru Breiðamerkursands 

Virðing fyrir náttúru Breiðamerkursands, aðdáun á henni og áhersla á sérstöðu hennar setur 

svip á umræðu allra viðmælenda. Svæðið er sagt stórfenglegt og einstakt. Leitað var eftir 
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áliti fólks á hvað skyldi haft að leiðarljósi við stýringu á Breiðamerkursandi. Án þess að innt 

væri sérstaklega eftir stefnu í náttúruvernd tók umræðan oft stefnu í þá átt. Viðmælendur 

vonast jafnan til að málefnum Breiðamerkursands verði stýrt út frá hagsmunum náttúrunnar:  

 

Að náttúran fái að þróast. Að hún er fyrst og fremst númer 1, 2 og 3. Maðurinn verður 

bara að sætta sig við að vera aukaatriði. Bara algjört aukaatriði. Og víkja þegar þess 

þarf. 

 

Stuðla má að verndun náttúru Breiðamerkursands með ýmsum hætti, að mati viðmælenda, 

en mikilvægt sé að þessi mál verði strax tekin traustum tökum. Þörf er á inngripum í formi 

stýringar umferðar um sandinn og ákveðinni vakningu meðal þeirra sem eru með starfsemi 

á svæðinu eða ferðast um það. Skilningur og vilji hins opinbera er grundvallarþáttur. Sumir 

viðmælendur óttast að nú þegar hafi seinagangur og skortur á festu og þunga í 

náttúruverndarmálum valdið óbætanlegu tjóni á Breiðamerkursandi. Að vissu leyti sé þegar 

orðið um seinan að bregðast við. Nú þegar svæðið tilheyrir orðið Vatnajökulsþjóðgarði telja 

viðmælendur viðbúið að vissar skorður geti verið settar á umgengni um svæðið. Svo fremi 

sem það þjóni hagsmunum náttúrunnar, þykir viðmælendum það eðlilegt og réttmætt. Þetta 

setur einn viðmælandi fram á þennan hátt:  

 

Þegar þetta verður orðinn þjóðgarður og orðið meira friðland þá gæti alveg orðið 

þannig að það verði einhvers konar sérreglur að þarna megi ekki fara um. Bara eins og 

við megum ekki keyra inn í Morsárdal heldur þar eigi að ganga. Og ég er alveg sátt 

við það.  

 

Umræða um verndun náttúrunnar í rannsókninni leiðir gjarnan til umræðu um mannvirki og 

samgöngur. Núverandi staða umferðar um svæðið er álitin ein helsta ógn við svæðið í dag 

og á undanförnum árum. Vel þarf að standa að skipulagi mannvirkja á svæðinu, með 

hagsmuni náttúrunnar í fyrirrúmi.  

 Uppbygging og aðstaða  

Aðstaða til að taka á móti ferðafólki við Jökulsárlón var þungamiðja umfjöllunar flestra 

viðmælenda þegar rætt var um uppbyggingu á Breiðamerkursandi. Lögðu viðmælendur 

áherslu á að unnið yrði að endurbótum á aðstöðunni sem þar er til staðar, enda hafi hún verið 

svo til óbreytt frá því að henni var komið upp á níunda áratug síðustu aldar. Fjöldi gesta á 

svæðinu hefur hins vegar margfaldast og umferð þeirra nær nú til allra árstíma. Að mati 

viðmælenda liggur á endurbótum á aðstöðu við Jökulsárlón. Mikið vanti upp á stýringu 

umferðar, bæði gangandi og ökutækja, og aðstaðan öll sé úr takti við þann fjölda sem kemur 

á svæðið. Löngu tímabært sé að grípa inn í þar sem hnignun á náttúru svæðisins blasi við. 

Upplifun gesta skerðist samhliða þessu mikla álagi og viðmælendur óttast jafnvel um öryggi 

þeirra sem fara um svæðið.  

Viðmælendur telja því þörf á tafarlausum úrbótum við Jökulsárlón en vilja jafnframt að 

varlega sé stigið til jarðar. Sagt er dapurlegt hversu lengi hefur mátt bíða ákvarðana og 

aðgerða. Rætt er um hvort mannvirki ættu að rísa örlítið fjær Jökulsárlóni en þau standa í 

dag og hvernig dreifa megi betur þeim fjölda sem kemur á svæðið. Áhersla er á að vandað 

sé til verka við alla uppbyggingu, að mannvirki falli vel að umhverfinu og að hugað sé að 

heildrænum lausnum til móttöku og stýringar. Vinna eigi eftir því markmiði að „valda sem 
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minnstum skaða á umhverfinu“. Uppbyggingu við Fjallsárlón, á vestanverðum 

Breiðamerkursandi, er fagnað þar sem hún stuðli að dreifingu. Nokkrir viðmælendur sjá fyrir 

sér að einnig muni verða byggt upp í nálægð við Þröng, á austanverðum Breiðamerkursandi.  

Fyrir utan úrbætur á aðstöðu við Jökulsárlón, þjónustuhús sem risin eru við Fjallsárlón og 

mögulega uppbyggingu í Þröng telja viðmælendur ekki ástæðu til að fjölga mannvirkjum á 

Breiðamerkursandi frekar. Önnur svæði ættu kannski einmitt að fá að vera eins laus við 

mannvirki og hægt er og leyfa svæðinu „að vera eins ómótuðu af mannavöldum eins og 

frekast er kostur“. Viðmælendur leggja áherslu á að heildarsýn til langs tíma ráði för þegar 

kemur að mannvirkjum á svæðinu. Skýr rammi ætti að vera um hvar er byggt og með hvaða 

hætti. Orðar einn viðmælandi þetta svona:  

 

Það er í sjálfu sér bara af hinu góðu ef það er uppbygging, bara ef henni er stýrt. Ef 

það er ekki bara hipsum haps. Ef það er skipulagt og hugsað aðeins fram í tímann. 

 

Nokkrir viðmælendur lýsa áhuga sínum á að einhvers konar gestastofu, sýningu eða safni 

verði komið upp, ekki endilega á Breiðamerkursandi en innan sveitarfélagsins. Þar ætti að 

gera grein fyrir sögu og náttúru svæðisins og einnig er nefnd aðstaða til rannsókna og 

fræðastarfa. Umræða um uppbyggingu markast þó ekki síst af væntingum viðmælenda um 

að samgöngumál á Breiðamerkursandi verði lagfærð.  

 Samgöngur 

Eitt helsta forgangsmál á Breiðamerkursandi er umferð. Hvort sem litið er til þjóðvegar 1, 

fáfarinna slóða eða göngustíga, telja viðmælendur brýna þörf á inngripum. Brúin yfir Jökulsá 

er kölluð „slysagildra“ og „tifandi tímasprengja“. Nefna viðmælendur ýmsar leiðir svo sem 

göngubrú, hringtorg og umferðarljós sem bætt gætu ástandið við brúna, sem hvorki þyrftu 

að vera tímafrekar né dýrar en gætu auðveldað umferð um svæðið. Stór hluti viðmælenda 

fer mjög reglulega um þjóðveg 1 á Breiðamerkursandi og segja leiðina stórhættulega:  

 

Maður verður alltaf stressaður þegar maður nálgast Jökulsárlón núna, það er bara 

stressvaldur. 

 

Á Breiðamerkursandi er mikill fjöldi gamalla og nýrra vegslóða, mismikið keyrðir og 

misáberandi. Slóðunum hefur fjölgað hratt á undanförnum árum, segja viðmælendur. 

Fjölgun þeirra er meðal annars til komin vegna þess að fólk á það til að keyra við hlið 

slóðanna til að forðast polla og aðrar torfærur. Því liggja sums staðar fleiri brautir samsíða. 

Önnur ástæða fjölgunar á slóðum er akstur utan vega í snjó. Eftir að snjóa leysir sjást enn 

ummerki um ökutæki sem aðrir elta. Fyrir utan skemmdir á náttúrunni, hafa förin neikvæð 

áhrif á upplifun á svæðinu. Þess vegna telur einn viðmælandi að akstur utan brauta eigi 

hvergi að viðgangast, því jafnvel þótt brautir eftir bíla séu á þannig stað að þær hverfi fljótt, 

dragi þær úr ánægju annarra sem fara um á þeim tímapunkti. Alvarlegast er þó litið á akstur 

utan slóða á viðkvæmum svæðum, sem margir viðmælendur telja Breiðamerkursand vera að 

stórum hluta og þess vegna „verður að fara að umgangast þetta land af ýtrustu varkárni“. 

Þarna sé viðkvæmur gróður, víða fuglavarp og svæðið í heild vettvangur landmótunar 

jökulsins, í fyrri og seinni tíð. Bílför í jökulgörðum valda fólki sérlega miklum ama.  
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Deilur og árekstrar sem minnst var á í viðtölunum og tengjast nýtingu á Breiðamerkursandi 

í dag, varða nánast undantekningarlaust umferð vélknúinna ökutækja. Fram koma væntingar 

viðmælenda um skýra stefnu þjóðgarðsins varðandi umferð og að þeirri stefnu sé fylgt eftir 

á skilmerkilegan máta. Skýrt þarf að vera hvar má fara um og hvar ekki og færði einn 

viðmælandi það í orð á þennan hátt:  

 

Mér finnst vera ákveðin vernd í því líka bara að ákveða: Við setjum slóða hér! Hann 

verður hér, hingað förum við með hann. Og svo förum við, eftir 10 ár, mögulega 

hingað.  

 

Sérstök áskorun er að taka afstöðu til slóða sem liggja inn að jökli og eiga það til að lengjast 

í takt við aukið landsvæði fyrir framan jökulinn. Um það mál sagði einn viðmælandi:  

 

Það eiginlega þarf einhvern veginn að stýra því. Ekki síst í nágrenni jökulsins þar sem 

hann er að hopa. Það er keyrt þarna um allt orðið. En vonandi lagast það núna við 

tilkomu þjóðgarðsins. 

 

Fram komu ólík sjónarmið viðmælenda um slóða á sandinum, um til að mynda hversu 

stórum hluta slóða á sandinum ætti að halda opnum og hversu greiðfærir þeir ættu að vera. 

Benti einn viðmælandi á, að í vissum tilfellum gætu ummerki ferða vélknúinna ökutækja um 

sandinn verið heimildir um sögu samgangna, landbúnaðar og annarrar nýtingar á 

Breiðamerkursandi. Viðmælandinn telur vert að varðveita slíkar leiðir með einhverjum hætti 

enda hafi þær gildi fyrir sögu mannvistar á svæðinu. Þar sem svæðið er í örri þróun, gæti 

reynst gagnlegt að skrá upplýsingar um leiðirnar með fleiri en einum hætti, þar á meðal 

hnitsetningu.  

 

Viðmælendur virtust á einu máli um að stefnumörkunar væri þörf vegna samgöngumála á 

Breiðamerkursandi í heild og fram komu áhyggjur og undrun yfir aðgerðaleysi á þessu sviði. 

Margir viðmælendur töldu ósamstöðu og flókið fyrirkomulag eignarhalds á svæðinu helstu 

ástæður fyrir skorti á úrbótum og skipulagi á samgöngumálum. Fram komu miklar væntingar 

um að sameining svæðisins við Vatnajökulsþjóðgarð hefði í för með sér betra fyrirkomulag 

samgangna.  

 Fyrirtækjarekstur 

Áhyggjur viðmælenda af utanvegaakstri eru í vissum tilfellum tengdar mikilli fjölgun 

fyrirtækja sem selja afþreyingu á svæðinu. Starfsemi fyrirtækja á Breiðamerkursandi kom 

gjarnan til umræðu þegar tal barst að vandamálum eða áhyggjum af þróun mála. Hagur 

náttúrunnar á, að mati viðmælenda, að ráða för við skipulag rekstrarumhverfis innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs, eins og við allt annað skipulag þar. Þess vegna á þjóðgarðurinn að 

taka slaginn og þora að verja hagsmuni náttúrunnar, umfram annað. Hagsmunir náttúrunnar 

eru skoðaðir í margvíslegu ljósi í viðtölunum, eitt dæmi er þessi frásögn:  

 

80% af þeim ferðamönnum sem koma til Íslands eru að koma til þess að sjá náttúruna, 

í friði. Og ef við ætlum að hugsa þennan blessaða túrisma til einhvers langframa og að 

þetta verði einhver atvinnugrein sem við ætlum að lifa á og hafa áfram næstu áratugi, 

þá eru það gæðin umfram magnið. Það verður að vera að leiðarljósi. 
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Hvað aðkoma Vatnajökulsþjóðgarðs mun þýða fyrir atvinnustarfsemi á Breiðamerkursandi 

liggur ekki ljóst fyrir í hugum viðmælenda. Vissulega vonast viðmælendur til að geta haldið 

áfram þeirri starfsemi sem það stundar á svæðinu en sýna því jafnframt skilning að hertari 

reglur kunni að taka gildi. Einn viðmælandi komst þannig að orði:  

 

Auðvitað vill maður fá að halda áfram að fara með fólk í sína starfsemi en ég vil líka 

að það verði stýring.  

 

Margir eru uggandi yfir starfsháttum ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu og eru viðmælendur 

sem sjálfir reka slík fyrirtæki þar engin undantekning. Meta þessir viðmælendur það svo að 

slæmir starfshættir ógni náttúru Breiðamerkursands en náttúruna setja viðmælendur ofar 

öllum öðrum hagsmunum. Upplifun ferðafólks er einnig talin í nokkuð brothættri stöðu og 

þar með orðspor og rekstrargrundvöllur fyrirtækjanna. Áhyggjur af þessu komu meðal 

annars fram á eftirfarandi hátt:  

 

Að sama skapi sé ég ekki hvernig menn ætla að stjórna þessu. Ég sé ekkert glitta ennþá 

í það, þær reglur, þannig að þetta verði af einhverju viti. Og menn nái eitthvað að halda 

utan um þetta svo að bæði kúnninn og fyrirtækin séu að fá umhverfi sem þau þrífast í. 

 

Viðtölin leiða í ljós þá sýn viðmælenda að Vatnajökulsþjóðgarður hafi tækifæri til að stýra 

gæðum ferðaþjónustunnar á margan hátt. Er þjóðgarðurinn sagður eiga að ganga rösklega 

fram og „vera í rauninni svolítið harður“ þegar kemur að því að móta og framfylgja langtíma 

stefnu þar að lútandi. Mikilvægt er, að mati viðmælenda, að ekki verði nein óvissa og að 

kerfið sem unnið verður eftir gefi enga möguleika til ósamræmis. Verði fyrirtækjum leyft að 

starfa innan marka þjóðgarðsins eigi þau að búa við vandað rekstrarumhverfi þar sem hægt 

er að gera áætlanir til langs tíma. Fyrirtæki sem starfa innan þjóðgarðsins ættu að búa við 

sanngirni og réttlæti og þau ættu í flestum tilfellum að vera tilbúin til að leggja sitt af mörkum 

á móti til að gera góðan þjóðgarð betri. Byggðaþróunarhlutverk þjóðgarðsins gefur 

viðmælendum vonir um að vilji sé til að stuðla að atvinnuuppbyggingu á nærsvæðum hans. 

Í hugum viðmælenda ættu samfélagið og þjóðgarðurinn að geta stutt við hvort annað með 

góðri samvinnu og gagnkvæmum skilningi.  

5.3 Veikleikar í starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs  

 Staða þjóðgarðsins innan stjórnsýslunnar 

Ávinningurinn af því að fella Breiðamerkursand undir Vatnajökulsþjóðgarð er ótvíræður, að 

mati viðmælenda. Þeir telja þó að ávinningurinn yrði enn meiri ef heimildir þjóðgarðsins 

væru rýmri. Í viðtalsrannsókninni kom skýrt fram sú sýn að staða Vatnajökulsþjóðgarðs sé 

á margan hátt veik. Ástæður sem viðmælendur nefna að liggi þar að baki eru einkum 

lagarammi í kringum náttúruvernd á Íslandi og skortur á fjármagni sem veitt er til 

málaflokksins. Lýsa viðmælendur áhyggjum af því að þjóðgarðurinn hafi ekki næga 

fjármuni til að standa að uppbyggingu, eftirliti og öðru starfi sem þeir telja mikilvægt að 

þjóðgarðurinn sinni. Viðmælendur óttast að ákveðin kyrrstaða geti áfram einkennt málefni 

Breiðamerkursands og jafnvel deilur, hafi þjóðgarðurinn ekki færi á að sinna svæðinu. Eftir 

langa sögu pattstöðu og erja vill fólk síst áframhald á slíku. Það er ekki nóg að svæði sé 

sameinað þjóðgarði með formlegum hætti, það er aðeins fyrsta skrefið og upphaf sögu sem 
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ætti að verða löng og innihaldsrík. Svona horfir þetta við einum viðmælanda sem fylgdist 

með atburðarásinni í kringum kaup ríkisins og sameiningu við þjóðgarðinn:  

 

En það sem mér finnst skrýtnast við það þegar ríkið kaupir þetta, það er að klára ekki 

málin, heldur henda þessu á þjóðgarðinn í raun og veru bara. Og þjóðgarðurinn er mjög 

fjársveltur þannig að ég er ekki að sjá að hann hafi bolmagn í að byggja upp. 
 

Annar viðmælandi lýsir mikilli hrifningu yfir þeirri ákvörðun að Breiðamerkursandur sé nú 

innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs. Þessi einstaklingur hefur þó ákveðnar efasemdir og telur 

að staðan væri mun ákjósanlegri…  

 

…ef þjóðgarðurinn hefði einhverja burði í sér. En hann hefur það ekki. Honum er 

fjárhagslega þröngt skorinn stakkur.  

 

Nokkrir viðmælendur benda á að fjárhagur þjóðgarðsins er ekki aðeins háður beinum 

framlögum frá ríkinu. Fjárhagslega stöðu þjóðgarðsins mætti mögulega bæta svo um munar 

með breytingum á lögum og reglum um rekstur fyrirtækja innan þjóðgarðsins. Viðmælendur 

telja þjóðgarðinn verða af miklum tekjum vegna starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja sem 

starfa innan þjóðgarðs, án þess að greiða réttmætan skerf til þjóðgarðsins. Greiðsluvilji 

fyrirtækjanna sé gjarnan fyrir hendi en heimildir skorti til að innheimta slík gjöld. Þetta 

gagnrýnir meðal annars viðmælandi sem sagði:  

 

Að leyfa þessum fyrirtækjum að leita inn í auðlind okkar, þjóðgarðinn, til að afla sér 

tekna. Okkar auðlind, sameiginlegu auðlind, og þau borga ekkert til þjóðgarðsins. Ekki 

af því að þau vilji það ekki heldur af því að lögin leyfa það ekki. 

 

Mögulega verði þetta ekki leyst nema með því að banna starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja 

innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs og öll leiðsögn og önnur þjónusta við ferðafólk verði á 

vegum þjóðgarðsins. Hagleki úr þjóðgarðinum, og þar með af svæðinu, er óásættanlegur í 

augum margra viðmælenda og talað er fyrir því að ferðaþjónustufyrirtæki greiði fyrir aðgang 

að þjóðgarðinum, fái þau á annað borð að nýta hann fyrir starfsemi sína. Ummæli á þessum 

nótum komu meðal annars frá viðmælendum sem stunda ferðaþjónustu á svæðinu. Fram 

kom í máli viðmælenda að ef til vill gæti dregið úr leka, ef borgað væri sérstaklega fyrir 

nýtingu á hverju svæði, það er að segja að Vatnajökulsþjóðgarður innheimti gjöld sérstaklega 

fyrir nýtingu á einstökum svæðum. Þar með væri líklegra að tekjur yrðu eftir á svæðinu og 

nýttust í verkefni á vegum þjóðgarðsins en það hafi ekki alltaf verið raunin. Taldi einn 

viðmælandi að erfiðlega gæti gengið að halda eftir því fjármagni sem aflað er á hverju svæði: 

 

Þessi tjaldgjöld í Skaftafelli hurfu bara! Og það vantaði kannski fjármagn innan 

svæðisins og það varð ekkert eftir í Skaftafelli.  

 

Laga- og reglugerðarumhverfið sem þjóðgarðurinn starfar innan setur þjóðgarðinum skorður 

víðar en fjárhagslega. Fram kom í viðtalsrannsókninni að ekki sé stoð fyrir því í lögum að 

þjóðgarðurinn geti fylgt því nægilega eftir að farið sé að reglum sem varða umgengni um 

friðlýst svæði. Þjóðgarðurinn verði að hafa heimild til að beita sektum, til að mynda ef ekið 

er utan leyfðra akstursleiða:  
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Þjóðgarðurinn setur lög um að það megi ekki keyra utan vega eða búa til slóða, það 

má ekki fljúga með dróna án leyfis en hann hefur enga burði til að stoppa þetta. Þetta 

er svo veikt. 

 

Þessi viðmælandi telur ekki duga að setja reglur, virðing fyrir þeim sé takmörkuð ef ekki eru 

heimildir til að beita sektum, séu þær brotnar. Þessi staða er bagaleg, að mati viðmælanda, 

óskandi væri að fólk virti umgengnisreglur á friðlýstu svæði vegna siðferðilegra sjónarmiða. 

Eftir að hafa lýst sjónarmiðum sínum um að ríkið standi ekki nægilega við bakið á 

þjóðgarðinum og vinni þar með gegn eigin markmiðum, bætti viðmælandinn við:  

 

Stundum held ég að þessi þjóðgarður sé búinn til fyrir starfsemina í kringum hann en 

ekki náttúruvernd. Það hefur valdið mér miklum vonbrigðum. 

 

 Starfshættir innan Vatnajökulsþjóðgarðs 

Fyrir utan þessar ytri aðstæður sem flestir nefna er einnig bent á mikilvægi verklags stjórnar 

og starfsfólks á hverjum tíma. Fleira skipti máli en að svæði sé þjóðgarður, það sé einnig 

mikilvægt hvernig haldið sé á spöðunum hverju sinni og í raun hvernig raðast í stöður. Um 

þetta sagði einn viðmælandi:  

 

Það er eiginlega bara hvernig fólkið er sem er að vinna hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Það 

skiptir líka máli, og ekki í raun minna máli.  

 

Ummæli ákveðinna viðmælenda sýna fram á kröfur til Vatnajökulsþjóðgarðs, þess efnis að 

hann standi fyrir gæðum og þori að draga mörk. Viðmælendur telja jákvætt að 

Breiðamerkursandur verði hluti af Vatnajökulsþjóðgarði en leggja jafnframt áherslu á að 

þjóðgarðurinn verði að uppfylla kröfur sem til hans eru gerðar og vinni ötullega að 

markmiðum sínum. Stefna þjóðgarðsins á að vera skýr, ítarlega kynnt og fylgt eftir af 

myndarskap, kemur fram í máli viðmælenda. Á þetta skortir nokkuð eins og sakir standa 

telur ákveðinn viðmælandi sem segist velta eftirfarandi fyrir sér:  

 

Varðandi þjóðgarðinn í heild, af hverju menn eru ekki komnir lengra í þessu ferli. Mér 

finnst heildarsýn vanta algjörlega. Það er eitt í gangi hérna og svo er annað í gangi 

þarna. Og maður veit ekki neitt hvernig menn ætla að gera þetta.  
 

Vonast viðmælendur til að skýrar reglur séu settar um allt sem lítur að sjálfstæðum rekstri 

innan þjóðgarðsins, verði hann yfirhöfuð leyfður. Mögulega verði þó hvorki markmiðum 

þjóðgarðsins um náttúruvernd né gæði náð nema með því að öll þjónusta við ferðafólk sé á 

vegum þjóðgarðsins sjálfs. Þessu lýsir einn viðmælandi svona: 

 

Ég held að þetta verði aldrei neitt nema þjóðgarðurinn fái það vald að ráða verktaka til 

þess að sjá um þessa þjónustu innan þjóðgarðsins. Það verði ekki leyfð sjálfstæð 

fyrirtæki. Það gengur ekki á öðru.  

  

Á hinn bóginn er bent á byggðaþróunarhlutverk þjóðgarðsins og möguleika hans á að styrkja 

stöðu fyrirtækja í nærsamfélaginu í stað þess að láta hrein markaðslögmál ráða för og bjóða 

út rekstur eða stöðuleyfi til þeirra sem bjóða hæsta verðið. Þetta telja viðmælendur þó geta 
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verið snúið viðfangsefni enda fyrirtækin eins misjöfn og þau eru mörg og ekki segi endilega 

alla söguna að fyrirtæki sé skráð innan sveitarfélagsins. Stjórn og eigendur fyrirtækjanna 

hafi í vissum tilfellum engin tengsl við svæðið, hvorki samfélag né náttúru, eða eins og einn 

viðmælandi orðar það: „Hafa aldrei farið í gönguskó, hvað þá meira.“  

Viðmælendur gera því einnig kröfur um skýrar reglur og stefnu Vatnajökulsþjóðgarðs 

varðandi afstöðu til fyrirtækja og segja slíkt grundvöll þess að mörg fyrirtæki í nágrenni 

þjóðgarðsins geti gert áætlanir um eigin rekstur. Þar sé lykilatriði að líta til lengri tíma. 

Reglur þjóðgarðsins verði einnig að vera gegnsæjar og ítarlegar svo hvergi sé pláss fyrir 

nokkurs konar spillingu eða klíkuskap. Nokkrir viðmælendur óttast að vinagreiðar og aðrir 

vafasamir starfshættir geti viðgengist innan þjóðgarðsins. Fámenn þjóð eins og Íslendingar 

verði að vera vakandi fyrir slíku „vegna þess að þetta er bara of nálægt mönnum“ sagði einn 

viðmælandi.  

Viðmælendur telja að stærsti hluti ferðaþjónustufyrirtækja, ferðafólks á eigin vegum og 

annarra sem nýta Breiðamerkursand á einn eða annan hátt, sé tilbúinn til að fara að þeim 

leikreglum sem Vatnajökulsþjóðgarður setur. Það vanti bara að fram komi skýr stefna til að 

fylgja og það þykir viðmælendum mjög miður. Að mati viðmælenda má þjóðgarðurinn ekki 

standa fyrir máttleysi eða jafnvel kjarkleysi. Væntingar um að tekist verði á við áskoranir á 

Breiðamerkursandi af krafti og festu eru einkennandi í frásögnum viðmælenda.  

5.4 Þjóðgarður og samfélag 

 Tengsl í stað aðgreiningar  

Niðurstöður leiddu í ljós margvíslegar hugmyndir viðmælenda um tengsl 

Vatnajökulsþjóðgarðs og samfélagsins. Auðheyrt var að margir telja góð tengsl þjóðgarðsins 

og nærsamfélagsins lykilatriði. Þjóðgarðurinn eigi þannig ekki að vera aðskotahlutur heldur 

hluti af samfélaginu. Stöðugt og opið samráð er meðal þess sem talið er helsta forsenda 

árangursríks starfs þjóðgarðsins á svæðinu. Þannig megi meðal annars leiða fram þekkingu 

og sjónarmið heimafólks, öllum aðilum til framdráttar:  

 

Það er fólk sem þekkir svæðið vel og mér finnst mikilvægt að sé unnið með því í allri 

uppbyggingu. Það er ekki alltaf fólk á bak við skrifborð í Reykjavík sem á að taka 

ákvarðanir um nærumhverfi okkar. Það er óréttlátt og ófaglegt að gera það þannig. 
 

Tekin voru dæmi, bæði gömul frá þáverandi Skaftafellsþjóðgarði og einnig nýrri úr 

Vatnajökulsþjóðgarði, um skort á samvinnu og þekkingu á aðstæðum. Einn viðmælandi 

gerði athugasemdir við vinnubrögðin sem viðhöfð voru þegar Vatnajökulsþjóðgarður 

byrjaði skipulagsvinnu vegna Breiðamerkursands:  

 

Þarna eru menn úr Reykjavík sem horfa á loftmynd: Við ætlum að gera þetta svona, 

svona og svona. Og þekkja ekki aðstæður.  

 

Kvaðst þessi viðmælandi efast um að athugasemdir heimafólks væru alltaf teknar alvarlega 

en á svæði eins og Breiðamerkursandi sé mikilvægt að þekkja vel til aðstæðna. Áhyggjur af 

skorti á samráði virtust annars í mörgum tilfellum eiga rætur að rekja nokkuð langt aftur í 
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tímann. Nokkrir viðmælendur sögðu frá upplifun á ákveðinni höfnun frá þjóðgarðinum í 

Skaftafelli á árum áður, fyrir tíma Vatnajökulsþjóðgarðs. Taldi fólk verklag í Skaftafelli á 

árum áður hafa leitt til aðgreiningar og vantrausts í garð þjóðgarðsins. Í því samhengi var 

gjarnan minnst á starfshætti sem sumir viðmælendur kölluðu „boð og bönn“ og einn talaði 

um „einstrengingshátt“. Var þá venjulega átt við einhver höft eða reglur sem hvorki þjónuðu 

hagsmunum náttúrunnar né nærsamfélagsins og slíkt talið geta verið ákveðið einkenni á 

opinberri stjórnsýslu. Færði einn viðmælandi það svona í orð: 

 

Manni finnst það stundum vera dálítið ríkjandi í því sem kemur frá ríki eða 

sveitarfélagi að menn eru að búa til reglur sem er ekki fótur fyrir í rauninni.  

 

Raunverulegar áhyggjur af því að slík vinnubrögð væru ríkjandi innan Vatnajökulsþjóðgarðs 

í dag virtust þó sjaldnast fyrir hendi meðal viðmælenda. Almenn bjartsýni var á breytta 

stefnu og vilja til að gera vel í verndun náttúrunnar, í samráði við nærsamfélag.  

Byggðaþróunarhlutverk Vatnajökulsþjóðgarðs er mikilvægt í hugum margra viðmælenda 

sem telja því ekki mætt nema að þjóðgarðurinn sé nægilega „opinn“. Innan þjóðgarðs verður 

að vera vilji til að vinna með nærsamfélaginu, á þess eigin forsendum. Fullur skilningur 

virðist vera á því að ákveðnar takmarkanir séu á ákveðnum svæðum innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs en að það geti tæpast átt við alls staðar:  

 

Eins og til dæmis í Skaftafelli. Þar bara má ekkert gera. Engin starfsemi innan 

þjóðgarðsins nema þá bara eins og þessi gestastofa og eitthvað þannig.  

 

Þessi viðmælandi taldi aðra starfsemi innan þjóðgarðs eðlilega og æskilega, til að mynda að 

fólk væri „með búskap inni í þjóðgarðinum sjálfum og á svona verndarsvæðum“. 

 

 Ímynd Breiðamerkursands í ljósi landnýtingar  

Starfsemi og áætlanir Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi ættu að vera í anda 

„opinna þjóðgarða“, að mati nokkurra viðmælenda sem lögðu áherslu á áframhaldandi 

hefðbundna landnýtingu á svæðinu. Í þeirra huga tilheyrir sauðfjárbeit svæðinu og lýsti einn 

viðmælandi því svona: „Fyrir mér þá er sauðkindin, hún er hluti af Breiðamerkursandi.“ 

Áhyggjur af ofbeit töldu þessir tilteknu viðmælendur óþarfar þar sem nýliðun í landbúnaði 

væri nánast engin og sífellt færra fé gengi á svæðinu. Gróður á Breiðamerkursandi sýndi 

þess öll merki að vera í sókn, væri það meðal annars sýnilegt á útliti fjárins sem kemur af 

sandinum. Áður fyrr mátti þekkja „sandaféð“ á því að það var „alltaf blakkt“, það er að segja 

gráleitt af sandi sem settist í ullina. Þessara áhrifa gætir vart í dag. Aðrir viðmælendur vildu 

gjarnan sjá Breiðamerkursand alfarið lausan við sauðfé og litu á það sem lið í því að leyfa 

svæðinu að þróast eftir eigin lögmálum. 

Líta má á varðveislu þeirra nytja sem tengjast svæðisbundnum hlunnindum sem hluta af 

verndun náttúrunnar:  

 

Það þarf náttúrulega að taka mest tillit til náttúrunnar og hreinlega þeirra nytja sem 

hún… já að sauðkindin fái að vera áfram þarna og bændur geti nytjað landið sem slíkt. 

Ekki að vera með einhver boð og bönn. Að reki verði nytjaður og annað eins og menn 

hafa gert og veiði í vötnunum verði bara eins og menn hafa gert og annað.  
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Lýsingar á borð við þessa, þar sem fjallað er um heildina sem náttúra, saga og nytjar mynda, 

komu fram í mörgum viðtölum. Þessi sýn virðist einkenna hugmyndir marga viðmælenda 

um Breiðamerkursand og gefa tóninn fyrir væntingar til þeirrar nálgunar sem 

Vatnajökulsþjóðgarður mun beita. Taka eigi tillit til sögunnar og landnýtingar í gegnum 

tíðina þannig að „fjölbreytnin sé fyrir hendi áfram“ svo vitnað sé í orð eins viðmælanda.  

5.5 Náttúruvernd og ferðaþjónusta í alþjóðlegu 

samhengi 

Breiðamerkursandur og Vatnajökulsþjóðgarður voru skoðuð í alþjóðlegu samhengi í nánast 

öllum viðtölunum. Fram komu margvíslegar nálganir sem snertu samanburð við erlend 

verndarsvæði. Bandaríkin og Noregur voru gjarnan nefnd til samanburðar við Ísland þegar 

náttúruvernd var rædd í viðtölunum. Umræðan var þó oft ekki bundin við ákveðin lönd eða 

svæði, heldur einfaldlega vísað til þess sem gert væri annars staðar en á Íslandi, til dæmis 

„erlendis“, „í útlöndum“, „í öðrum löndum“ eða „annars staðar“. Samanburður við önnur 

vernduð svæði á Íslandi kom einnig fram, en í mun minna mæli.  

Almennt var gefið til kynna að Íslendingar væru eftirbátar nágranna sinna við skipulag og 

stýringu náttúruverndar. Lagarammi í náttúruverndarmálum endurspegli almennan 

hugsunarhátt sem forgangsraði hagsmunum náttúrunnar ekki alltaf hátt. Með því að fylgja 

erlendum fordæmum gætu hagsmunir náttúrunnar fengið sanngjarnari stöðu, til dæmis 

gagnvart ferðaþjónustu. Þannig mætti ganga lengra í að takmarka aðgengi að viðkvæmum 

svæðum, með hag náttúrunnar að leiðarljósi. Um fjöldatakmarkanir ferðafólks kom 

eftirfarandi fram:  

 

Þetta snýst ekki um að vera á einhverjum veiðum. Þetta snýst um að það megi bara 

fara svona margir, til að vernda náttúruna. … En þetta viðhorf þekkist ekki hér á 

Íslandi.  

 

Erlendar fyrirmyndir eru því ákjósanlegar við stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs á 

Breiðamerkursandi, að mati margra viðmælenda.  

 

Töldu viðmælendur að Íslendingar gætu tekið sér til fyrirmyndar ákveðna þætti 

náttúruverndar annarra landa; það gæti haft marga kosti í för með sér að líta til þess hvernig 

gert er í öðrum löndum og læra af því sem reynst hefur vel. Lagt er til að tekin verði upp 

kerfi eða leiðir sem hafa sannað sig og borið árangur annars staðar varðandi rekstur 

ferðaþjónustu innan þjóðgarðs:  

 

Af hverju er þá verið að finna upp, búa til eitthvað heimatilbúið kerfi? Af hverju líta 

menn ekki aðeins í kringum sig og skoða hvað er verið að gera þar? 

 

Svona spurði viðmælandi sem fylgjandi er lausnum sem reynsla er komin á og hélt áfram:  

 

Ef að menn ætla að gera þetta af einhverju viti, þá segi ég það að þá eiga menn að 

skoða hvernig er verið að gera þetta, til dæmis úti í Noregi, þar sem menn eru með allt 

annan hugsunarhátt, varðandi þetta sem þarna er í gangi.  
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Með því að vinna eftir leiðum sem notaðar eru annars staðar sé líklegra að skýrari rammi 

fáist og gengið verði nægilega langt en viðmælendur óttast að „heimatilbúin kerfi“ geti 

einkennst af ákveðnu máttleysi, agaleysi eða jafnvel klíkuskap. Hin fámenna íslenska þjóð 

gæti fallið í þá gryfju að forgangsraða hagsmunum á rangan hátt og hagsmunir náttúrunnar 

gætu verið látnir víkja fyrir hagsmunum fyrirtækja með mikla veltu og umsvif í íslensku 

viðskiptalífi.  

 

Erlendur samanburður tengist í mörgum tilfellum umræðu um Jökulsárlón. Þessi fjölsótti 

ferðamannastaður þykir viðmælendum almennt vanræktur og skortur á innviðum 

tilfinnanlegur. Grípa þurfi til aðgerða sem dragi úr álagi á náttúru svæðisins og stuðli að því 

að upplifun fólks sem kemur á staðinn verði jákvæð, eins og einn viðmælandi lýsti svona: 

 

Við getum alveg gert snyrtileg plön, við getum alveg gert snyrtileg salerni, við getum 

alveg haft þetta svæði sem er svolítið sjarmerandi af því að það er svo hrátt en samt 

með gífurlega mikið aðdráttarafl. Við getum alveg gert í sameiningu eitthvað svo fólk 

geti upplifað þetta á skemmtilegan hátt. 

 

Þó Jökulsárlón valdi viðmælendum sérstöku hugarangri er svipuð staða á fleiri svæðum á 

Breiðamerkursandi og þá einkum vegna þess að samgöngumál eru sögð í ólestri og…  

 

…Íslendingum til háborinnar skammar! Ef við værum að koma erlendis þar sem væri 

verið að bjóða upp á slíka þjónustu í svona miklum mæli eins og hérna, og menn væru 

látnir keyra eftir svona brautum, það væri bara lokað.  

 

Aðstaða, upplýsingar og móttökur sem ferðamenn mæta á Breiðamerkursandi er eflaust 

stundum öðruvísi en fólk vill helst upplifa á ferðum sínum. Viðmót Íslendinga í garð erlendra 

gesta þykir á stundum litað af neikvæðni og skilningsleysi, jafnvel virðingarleysi.  

 

Ímynd Íslands í augum erlendra gesta bar á góma í viðtalsrannsókninni enda mikið rætt um 

gæðamál íslenskrar ferðaþjónustu. Einn viðmælandi hafði spurt ferðamann frá Suður-Kóreu 

um hvernig orðspor færi af íshellaferðum, hvort fólk væri almennt sátt:  

 

Þegar maður spyr það beint út: Bara nei. Ef þú skoðar blogg og svona í Suður-Kóreu 

um ástandið í íshellunum á Íslandi þá eru bara allir brjálaðir. En hérna bara brosa, 

virðast vera alveg sáttir.  

 

Umræða um upplifun ferðafólks á svæðinu er einnig gjarnan sett í samhengi við verðlag og 

virði þeirrar þjónustu sem greitt er fyrir. Framtíð ferðaþjónustu á svæðinu er þannig háð 

mörgum breytum í hugum viðmælenda og það sama má segja um hugmyndir þeirra um 

framtíð Breiðamerkursands í stærra samhengi. 

5.6 Litið til framtíðar 

Áhugavert er að velta fyrir sér framtíð svæðis sem einkennist af jafnmiklum og hröðum 

breytingum og raunin er á Breiðamerkursandi. Rannsóknin leiddi í ljós nokkuð fjölbreyttar 

hugmyndir um þróun mála. „Öfgar og öfgaþróun“ er hluti af skilgreiningu eins viðmælanda 

á Breiðamerkursandi og virðast margir hugsa á svipuðum nótum þegar spáð er fyrir um 
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framtíðina. Erfitt geti verið að slá nokkru föstu og margt virðist ófyrirsjáanlegt, jafnvel 

óútreiknanlegra en það var áður fyrr. Margir velta fyrir sér breytingum á ásýnd og 

eiginleikum landsins, gjarnan samhliða breytingum á skriðjöklum. Þróun veðurfars, gróður- 

og dýralífs, er viðmælendum einnig hugleikin.  

Á „svæði breytinga“ geta aðkallandi viðfangsefni á hverjum tíma verið mjög breytileg. Nýjar 

áskoranir geta skotið upp kollinum einn daginn en verið úr sögunni fyrr en varir. Í því 

samhengi bendir einn viðmælandi á hvernig breytingar á veðurfari hafa áhrif á slysahættu 

við Jökulsárlón:  

 

Ef maður fer að stúdera svona út frá fréttunum: Alltaf fólk úti á ísnum. Ekki í vetur, 

það fraus ekki í vetur. Það var þannig í vetur. Þetta var mjög snjóléttur vetur og hlýr. 

Þú sérð hvernig þetta breytist og vandamálin færast til. 

 

Nokkur nýlunda sé að fólk komi sér ítrekað í hættu á ísilögðu Jökulsárlóni, enda ekki fyrr en 

á síðustu árum sem erlent ferðafólk er á ferli á svæðinu yfir vetrartímann. Telur þessi 

viðmælandi að ef komandi vetur verða jafnhlýir og undangenginn vetur, gætu áhyggjur af 

slysum á ísnum heyrt sögunni til. 

Hvað sem framtíð Breiðamerkursands kann að bera í skauti sér, vonast viðmælendur fyrst 

og fremst til þess að svæðið fái að þróast út frá eigin lögmálum og að beinna áhrifa 

mannfólksins gæti sem allra minnst. Á sama tíma vill fólk gjarnan hafa aðgang að 

Breiðamerkursandi, til að njóta náttúrunnar:  

 

Að hann fái að breytast í friði og þróast og dafna í friði. En samt þannig að maður geti 

fylgst með því.  

 

Viðmælendur vilja jafnframt geta haldið áfram þeirri starfsemi sem þeir stunda á svæðinu 

en eru tilbúnir til að hverfa þaðan með sinn rekstur frekar en að ganga of nærri náttúru 

svæðisins. Auk góðrar umgengni við landið ítreka margir viðmælendur einnig mikilvægi 

góðrar samvinnu fólks sem starfar á svæðinu eða ferðast um það. Slíkt samstarf sé liður í 

framgangi svæðisins.  

Framtíð Breiðamerkursands innan Vatnajökulsþjóðgarðs veltur að vissu leyti á því að „gefið 

verði í“. Þjóðgarðurinn, með stuðningi og heimildum hins opinbera, ætti að geta staðið fyrir 

hágæða náttúruvernd. Til þess þarf þjóðgarðurinn að ráða yfir fjármunum og verkfærum, svo 

sem áhrifaríkum kerfum til stýringar og skipulags. Þjóðin þarf sömuleiðis að vera tilbúin til 

að spila eftir leikreglum sem stuðla að sjálfbærni og horfa í hagsmuni heildarinnar. Samstaða 

þarf að vera fyrir hendi, eins og einn viðmælandi lýsir á þennan hátt:  

 

Það skiptir ekki máli þó það séu nokkrir bálreiðir náttúruverndarsinnar í þessum 

svæðisráðum. Rödd þeirra kafnar þar.  

 

Með réttum merkingum og uppbyggingu sterkrar ímyndar Vatnajökulsþjóðgarðs, vonast 

fólk til að ákveðin „stemning“ verði til í kringum þjóðgarðinn sem hvetji til æskilegrar 

umgengni innan hans:  
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Þess vegna þarf að láta þessar raddir heyrast að þetta sé griðland. Ekki fyrir okkur, 

þetta er ekki leikvöllur fyrir okkur. Þetta sé griðland fyrir náttúruna og lífríkið eins og 

allir ættu í raun og veru að fá tækifæri til að kynnast. 

 

Viðhorf og viðmót Íslendinga hlýtur töluverða gagnrýni í viðtölunum. Hugarfar Íslendinga 

er stundum sagt mótað af ríkjandi atvinnuháttum í gegnum tíðina, það er að segja sjósókn og 

landbúnaði. Vinnubrögð, sem einkennast af stuttum tímaramma til að komast yfir sem mest, 

eru sögð gera þjóðina almennt tækifærissinnaða en skorta langtímasýn. Nokkrir 

viðmælendur skoðuðu framtíð Breiðamerkursands í ljósi þessara kenninga og líktu starfsemi 

í kringum ferðaþjónustu við vinnubrögð á vertíð þar sem eina markmiðið er að fá sem mestan 

afla, á sem skemmstum tíma. Önnur sjónarmið fái að víkja, hvort sem það er tillitsemi við 

náttúru eða annað fólk, öryggis- og gæðamál eða orðspor. Skammtímahagsmunir ráði för.  

Einnig er sagt skaðlegt það sjónarmið að fólk eigi landið og að náttúran hafi ekki réttindi 

sambærileg við réttindi fólks. Svæði geti í þessu ljósi verið álitin hafa fremur lítið gildi ef 

mannfólkið hefur ekki gefið náttúru þess vægi með því að setja mark sitt á hana með 

einhverjum hætti. Þarna vantar að „taka inn siðferðilega sýn á hlutinn“ eins og einn 

viðmælandi orðar það. Ákveðnar hugarfarsbreytingar og „vakning í samfélaginu“, meðal 

almennings ekki síður en stjórnvalda, gætu verið lykillinn að vel útfærðri náttúruvernd og 

bjartri framtíð Breiðamerkursands. Hugarfarsbreytingar í þá átt að byggt sé á eigin gildi 

náttúrunnar og vönduðum vinnubrögðum við áætlanagerð, nýtingu og verndun.
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6 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman, þær ræddar og skoðaðar, 

meðal annars út frá fræðilegum grunni rannsóknar. Umfjöllun kaflans er skipt upp í samræmi 

við rannsóknarspurningar verkefnisins og leitast við að svara þeim, hvorri um sig. Hér verður 

því einkum fjallað um verndun Breiðamerkursands í ljósi Evrópusamnings um landslag og 

væntingar viðmælenda til friðlýsingar svæðisins. Kaflanum lýkur á umræðu um innleiðingu 

Evrópusamnings um landslag. 

6.1 Hvað getur Evrópusamningur um landslag 

lagt til við gerð stjórnunar- og 

verndaráætlunar?  

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á ýmis einkenni Breiðamerkursands, út frá rituðum 

heimildum um svæðið og hugmyndum einstaklinga sem vel þekkja þar til. Í rannsókninni 

hafa einnig verið kannaðar áherslur þeirrar landslagsverndar sem lýst er í Evrópusamningi 

um landslag. Markmið landslagsverndar Evrópusamningsins er verndun og viðhald á 

einkennum landslags sem talin eru mikilvæg eða einstök (Council of Europe, 2000b). Gildi 

landslags er margþætt að mati Evrópusamningsins og getur til að mynda verið tengt arfleifð 

og staðsetningu í náttúrunni (Council of Europe, 2000b).  

Landslag hefur nokkra sérstöðu innan náttúruverndar, ekki síst vegna þess að landslag er 

talið tengdara skynjun mannsins en mörg önnur viðfangsefni hennar (Þingskjal 537, 2012). 

Íslenskt landslag er þar að auki talið hafa ákveðna sérstöðu, til dæmis í samanburði við 

landslag á meginlandi Evrópu: „Íslenskt landslag er í senn fjölbreytt og óvenjulegt og sumt 

af því á sér óvíða og jafnvel hvergi hliðstæðu annars staðar á jörðinni“ (Þingskjal 537, 2012). 

Í samanburði við mörg önnur lönd er svipmót landslags á Íslandi undir miklum áhrifum af 

jarðfræðilegri virkni en minni ummerki um athafnir fólks (Umhverfisráðuneytið, 2011).  

Rannsókn Þorbjargar Ásu Jónsdóttur (2017) á landslagi í Austur-Skaftafellssýslu gefur til 

kynna sérstöðu landslags á Breiðamerkursandi, bæði í íslensku samhengi og alþjóðlegu. 

Aðrar lýsingar á Breiðamerkursandi, til dæmis vegna tillögu Umhverfisstofnunar til 

náttúruverndaráætlunar 2004-2008 (Umhverfisstofnun, 2003), sýna einnig að landslagi 

Breiðamerkursands sé vert að gefa gaum. Sú rannsókn sem hér hefur verið kynnt leiðir til 

sömu niðurstaðna og gefur til kynna að landslag á Breiðamerkursandi sé mikilvægt og 

einstakt, meðal annars vegna staðsetningar í náttúrunni og arfleifðar. Sérstaða 

Breiðamerkursands og gildi hans í hugum viðmælenda koma skýrt fram. Í lýsingum 

viðmælenda er Breiðamerkursandur meðal annars kallaður „náttúruparadís“, „magnaður“, 

„einstakur“ og „stórfenglegur“.  

Allt landslag rúmast innan Evrópusamnings um landslag en þar með er ekki sagt að allt 

landslag sé sett undir sama hatt. Skilgreiningar og umfjöllun samningsins eiga að geta fallið 
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að öllu landslagi og rúmað þann fjölbreytileika sem málaflokkurinn spannar og þannig náð 

meðal annars til landslags sem í samningum er vísað til sem niðurníddra svæða, 

hágæðasvæða, hversdagslegra svæða og svæða „sem bera af vegna náttúrufegurðar“ 

(Council of Europe, 2000b, 2). Evrópusamningur um landslag virðist því geta boðið upp á 

ákveðna breidd sem er mikilvæg í umræðu um landslag á Íslandi, þar með talið á 

Breiðamerkursandi. Aðildarríki að samningnum lýsa yfir vilja til að „bregðast við löngun 

almennings til að njóta hágæða landslags“ (Council of Europe, 2000b, 2). Lýsingar 

viðmælenda benda til þess að á Breiðamerkursandi telji þeir sig hafa tækifæri til upplifunar 

á landslagi í sérflokki. 

Sá eiginleiki Evrópusamnings um landslag, að skapa vettvang sem sameinar þá fjölmörgu 

og margbreytilegu þætti sem mynda landslag, er mögulega einn mikilvægasti kostur 

samningsins með tilliti til aðstæðna í tilfelli Breiðamerkursands. Niðurstöður rannsóknar 

sýna að regnhlífareiginleiki Evrópusamningsins geti verið einkar eftirsóknarverður í því 

tilfelli. Þannig ætti samningurinn að geta lagt til sameiginlegan vettvang til að nálgast 

landslag frá ólíkum áttum og leitast við að ná utan um breiddina sem í landslagi felst. Á 

slíkum vettvangi ætti að gefast kostur á að leiða saman hagsmuni náttúru, starfsemi sem 

stunduð er á Breiðamerkursandi, gildi nærsamfélags og önnur sjónarmið sem viðmælendur 

telja mikilvæg.  

Samráðsvettvangur af þessu tagi gæti meðal annars orðið til þess að draga fram þekkingu og 

vitneskju um Breiðamerkursand og leiða til hagnýtingar á upplýsingum um svæðið. 

Evrópusamningur um landslag leggur áherslu á margbreytilega þekkingu en hampar ekki 

aðeins sérfræðiþekkingu. Almenna vitneskju um fjölbreyttar hliðar landslags og fróðleik 

þeirra sem til þekkja, til dæmis í gegnum frásagnir eða upplifun af svæðinu, er ekki síður 

mikilvægt að fá fram. Landslag hefur þá sérstöðu að vera háð skynjun. Viðurkenning á 

tengslum fólks við landslag er því annar mikilvægur eiginleiki Evrópusamningsins. Í 

samningnum er landslag meðal annars nálgast út frá mikilvægi þess fyrir einstaklinginn og 

samfélagið, sjálfsmynd og velferð. Viðtalsrannsóknin bendir til þess að Breiðamerkursandur 

hafi í hugum viðmælenda gildi sem samsvara þessum áherslum Evrópusamningsins.  

Í Evrópusamningi um landslag er virk þátttaka hagsmunaaðila meðal annars liður í því 

viðfangsefni að auka þekkingu á landslagi. Aðildarríki eiga samkvæmt samningnum: 

  

 að auðkenna sérhvert landslag á yfirráðasvæði sínu 

 að greina einkenni þess og það afl og álag sem umbreytir því  

 að taka mið af breytingum  

 að meta hvert auðkennt landslag, með tilliti til gildis landslagsins í huga 

almennings og hagsmunaaðila í hverju tilfelli (Council of Europe, 2000b, 5). 

 

Með verkefninu sem hér hefur verið kynnt, hefur verið gerð tilraun til að fara af stað með 

þekkingaröflun af þessu tagi. Samantekt á upplýsingum um Breiðamerkursand úr ranni 

sérfræðiþekkingar og samráð við einstaklinga sem tengjast svæðinu hefur skilað 

niðurstöðum sem að vissu marki svara þeim liðum sem nefndir eru hér að framan: Landslag 

Breiðamerkursands hefur verið auðkennt, einkenni greind og ljósi varpað á þá krafta sem 

verka á svæðið. Breytingar hafa verið teknar fyrir sérstaklega og gildi Breiðamerkursands í 

hugum viðmælenda kannað.  
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Þátttaka ólíkra aðila er, samkvæmt Evrópusamningi um landslag, forsenda verndunar, 

nýtingar og áætlanagerðar á sviði landslags. Aðildarríki skuldbinda sig til að stuðla að 

aukinni vitund um landslag í samfélaginu og hvetja til þátttöku. Almenningur, 

fræðasamfélagið, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og allir aðrir hugsanlegir 

hagsmunaaðilar leika lykilhlutverk á sviði landslagsmála, samkvæmt skilgreiningum 

Evrópusamningsins. Allir eiga hagsmuna að gæta þegar landslag er annars vegar. Að nálgast 

landslag frá eins margvíslegum áttum og framast er unnt, er því grundvöllur ákvarðanatöku 

á sviði landslags. Vatnajökulsþjóðgarður hefur unnið markvisst að virkara samráði við gerð 

stjórnunar- og verndaráætlunar (Vatnajökulsþjóðgarður, á. á. b; Vatnajökulsþjóðgarður, á. 

á. c) og er sú ályktun dregin af niðurstöðum þessa verkefnis að styrkur væri að bæta leiðum 

Evrópusamnings um landslag við það ferli. 

6.2 Hverjar eru væntingar einstaklinga, sem 

tengjast Breiðamerkursandi í gegnum 

atvinnustarfsemi, til verndunar svæðisins?  

Séu helstu væntingar viðmælenda, sem fram komu í þessari rannsókn, skoðaðar í ljósi 

Evrópusamnings um landslag, er samhljómur greinilegur. Líkindi eru töluverð með 

meginatriðum Evrópusamnings um landslag og heildarsvip niðurstaðna 

viðtalsrannsóknarinnar. Greint hefur verið frá nokkurs konar rauðum þráðum samningsins, 

það er að segja efnisatriðum sem eru gegnumgangandi kjarni í samningnum í heild. Þessir 

þættir eru verndun, nýting og áætlanagerð (Council of Europe, 2000b). Á sama hátt má segja 

að umræða viðmælenda hafi oft beinst í þessar þrjár áttir, með áherslu á verndun náttúru 

Breiðamerkursands, þar sem markviss áætlanagerð gegnir lykilhlutverki í að tryggja 

skynsamlega nýtingu. Rétt eins og í samningnum er vilji viðmælenda til þess að feta leiðir 

jafnvægis við verndun, nýtingu og áætlanagerð.  

Niðurstöður viðtalsrannsóknar sýna að viðmælendur setja náttúru Breiðamerkursands í 

fyrsta sæti og vilja að hagur náttúrunnar liggi til grundvallar allri ákvarðanatöku sem varðar 

svæðið. Skýrt kemur fram að viðmælendur telja eigið gildi náttúru Breiðamerkursands 

verulegt og í þeirra hugum vegur það þyngra en hagsmunir vegna nýtingar mannfólks á 

svæðinu. Helstu væntingar viðmælenda rannsóknarinnar, til verndunar Breiðamerkursands, 

snúast um framgang náttúru svæðisins og að ekki verði vegið að stöðu hennar. Væntingar til 

friðlýsingar á Breiðamerkursandi eru, samkvæmt niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar, 

samofnar væntingum til Vatnajökulsþjóðgarðs. Lögð er áhersla á að allar ákvarðanir um 

stýringu á Breiðamerkursandi, taki fullt tillit til náttúru svæðisins. Fram koma miklar 

væntingar um eflingu Vatnajökulsþjóðgarðs, náið samstarf og gagnkvæman skilning milli 

þjóðgarðsins og nærsamfélagsins. 

Nokkuð mismunandi er hvernig viðmælendur meta stöðu sína og mannfólks almennt, 

gagnvart náttúru Breiðamerkursands. Fram kemur að sumir telja ákveðna nýtingu fólks á 

svæðinu tilheyra þeirri heildarmynd sem þeir hafa af Breiðamerkursandi. Aðrir leggja ríkari 

áherslu á að fólk sé tilbúið að bakka út með allar sínar athafnir, einnig þær sem talist hafa til 

hefðbundinna nytja um langa hríð. Viðmælendur virðast þó ekki í neinu tilfelli tala á þeim 

nótum að skýra línu eigi að draga á milli fólks og náttúru Breiðamerkursands, heldur lýsir 

umræða þeirra frekar væntingum um náin tengsl. Breiðamerkursandur er viðmælendum 

meðal annars mikilvægur vegna þeirra lífsgæða sem þeir upplifa með því að vera úti í 
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náttúrunni. Þessi lífsgæði upplifa viðmælendur ekki eingöngu í gegnum atvinnustarfsemi á 

svæðinu heldur einnig með annars konar persónulegri dvöl þar í frítíma sínum. Í þessu 

samhengi koma líka fram tengsl við Breiðamerkursand á öðrum kvarða, svo sem samband 

fjölskyldu, ættar eða samfélags við svæðið í gegnum tíðina eða möguleikar komandi 

kynslóða til sambærilegrar upplifunar. Benda niðurstöður þessarar rannsóknar þar með til, 

að þrátt fyrir að á Breiðamerkursandi sé náttúran í lykilhlutverki, hafi menningarleg tengsl 

einnig vægi í hugum viðmælenda. Viðmælendur tengjast svæðinu og vilja rækta það 

samband; samband sem í grunninn er á forsendum náttúrunnar og einkennist af virðingu.  

Hugmyndir viðmælenda og tengsl þeirra við Breiðamerkursand eru einnig á margan hátt í 

takt við þá sýn sem birtist í Evrópusamingi um landslag. Sú arfleifð sem Breiðamerkursandur 

stendur fyrir í hugum viðmælenda, bæði á sviði náttúru og menningar, er viðmælendum 

mikilvæg í mörgum skilningi. Umræða viðmælenda um tengsl við Breiðamerkursand gefur 

til kynna að svæðið skipti máli fyrir sjálfsmynd þeirra og velferð þeirra og annarra. 

Viðmælendur eru meðvitaðir um réttindi og skyldur sem verndun, nýting og áætlanagerðir á 

Breiðamerkursandi fela í sér fyrir þá sjálfa og aðra, bæði á einstaklingsgrundvelli og á 

grundvelli stærri eininga svo sem fyrirtækja, stofnana og stjórnvalda.  

Evrópusamningur um landslag leggur til ýmsar leiðir sem svara að vissu marki væntingum 

viðmælenda til friðlýsingar Breiðamerkursands og náttúruverndar almennt. Mikilvægust er 

þar talin samsvörun á milli væntinga viðmælenda um þátttöku ólíkra aðila við verndun, 

nýtingu og áætlanagerð á Breiðamerkursandi. Möguleikar á þátttöku og virku samráði í 

vinnu við friðlýsingu Breiðamerkursands er forgangsatriði í hugum allra viðmælenda. Þeir 

álíta slíka samvinnu leiða til þess að margvísleg þekking og vitneskja komi fram og nýtist 

við verndun, nýtingu og áætlanagerð. Auðheyrt er einnig að viðmælendur telja almenna 

þátttöku samræmast vönduðum og lýðræðislegum vinnubrögðum Vatnajökulsþjóðgarðs. Í 

Evrópusamningi um landslag er sambærilegum rökum teflt fram og mælst til að starfshættir 

séu innleiddir „með hlutdeild almennings, staðar- og svæðisyfirvalda, og annarra 

hlutaðeigandi aðila“ (Council of Europe, 2000b, 4). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

áherslur Vatnajökulsþjóðgarðs eru á heildina litið í takt við væntingar viðmælenda.  

Ljóst er að á meðal viðmælenda er bæði þekking og áhugi fyrir að vinna sameiginlega að 

hag svæðisins. Allir einstaklingar með starfsemi á Breiðamerkursandi, sem leitað var til 

vegna þátttöku í þessari rannsókn, tóku mjög jákvætt í slíka umleitan. Ber það einnig vitni 

um áhuga þeirra á viðfangsefninu og gefur tilefni til bjartsýni um þátttöku í frekara samráði. 

Ávinningur af samráði er ótvíræður í hugum viðmælenda, slíkt skili árangri á sviði 

náttúruverndar, leiði til betra starfsumhverfis fyrirtækja og auki ánægju gesta á svæðinu svo 

dæmi séu tekin. Evrópusamningur um landslag metur virka þátttöku lykilatriði í árangri á 

sviði landslagsmála, sem skili betri stjórnarháttum og lýðræðislegri vinnubrögðum. 

Væntingar viðmælenda til aukinnar þekkingar og miðlunar upplýsinga í gegnum virkt 

samráð eru einnig í takt við innihald Evrópusamningsins.  

Viðmælendur binda vonir við að unnið verði að friðlýsingu Breiðamerkursands, þvert á ýmis 

mörk, og að allri umræðu verði lyft upp úr neikvæðum farvegi. Áhersla á náttúru svæðisins 

á að mati viðmælenda að vera í forgrunni en önnur sjónarmið víki. Má leiða að því líkum að 

væntingar af þessu tagi gætu, meðal annars, verið viðmælendum ofarlega í huga í kjölfar 

þeirra deilna sem ríkt hafa á svæðinu. Til viðbótar við væntingar til friðlýsingar 

Breiðamerkursands innan Vatnajökulsþjóðgarðs, koma einnig fram í viðtalsrannsókninni 

áhugaverðar umræður um væntingar til breytinga á viðhorfum í samfélaginu. Vonast 
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viðmælendur eftir aukinni langtíma- og heildarsýn í náttúruvernd, innan stjórnsýslunnar og 

meðal almennings. Í ljósi þess að viðmælendur gefa til kynna áhyggjur af takmörkuðum 

möguleikum Vatnajökulsþjóðgarðs til framkvæmda og inngripa, einkum vegna fjárskorts, 

eru væntingar af þessum toga ef til vill skiljanlegar. Tengist þessi umræða einnig áherslu 

viðmælenda á aukna þekkingu, fræðslu og sjálfbærni á svæðinu.  

Sammerkt er með hugmyndum viðmælenda og stefnu Evrópusamnings um landslag, að hvatt 

er til eflingar sjálfbærrar þróunar. Hvort sem viðmælendur nefna sjálfbærni með beinum 

hætti eða víkja með öðrum leiðum að þrenningunni sem hún myndar, er ljóst að markmið 

sjálfbærrar þróunar eru mörgum hugleikin. Að jafnvægis sé leitað á milli félagslegra þátta, 

atvinnulífs og umhverfis er markmið sem lesa má úr niðurstöðum viðtalsrannsóknar. 

Viðmælendur sjá meðal annars fyrir sér að inntak sjálfbærrar þróunar geti verið gagnlegt 

viðmið vegna verndunar, nýtingar og áætlanagerðar á Breiðamerkursandi; komandi 

kynslóðir eigi að fá að njóta þess ekki síður en þær núverandi.  

Viðtalsrannsóknin varpar ljósi á væntingar um að vel verði staðið að málefnum 

Breiðamerkursands og í því samhengi meðal annars varað við að alfarið verði treyst á 

„heimatilbúnar lausnir“. Evrópusamingur um landslag ætti að geta lagt tvennt til sem svarar 

eftirspurn eftir „lausnum sem reynsla er komin á“. Annars vegar má líta á samninginn sjálfan 

sem slíka lausn og hins vegar felur aðild að honum í sér samráð og samvinnu við önnur 

aðildarríki, meðal annars í formi upplýsingaskipta. Af nokkuð skyldum toga er gagnrýni 

viðmælenda á veika stöðu íslenskrar náttúruverndar og máttleysi þjóðgarða af þeim sökum. 

Fullgilding Evrópusamnings um landslag á Íslandi mun væntanlega hafa í för með sér að 

aukin áhersla á landslag verður staðfest með lögum. Í tilfelli Breiðamerkursands og 

Vatnajökulsþjóðgarðs í heild gætu þess konar lagabreytingar treyst grunninn. Staða 

náttúruverndar ætti einnig að geta styrkst með aukinni vitund á sviði landslagsmála, sem 

samningurinn kveður á um að aðildarríki beri ábyrgð á.  

6.3 Leiðin að fullgildingu  

Vert er að íhuga næstu skref Íslendinga vegna Evrópusamnings um landslag og hvernig 

standa má að innleiðingu hans. Góða raun gaf í Svíþjóð að innleiða samninginn í gegnum 

aðferðafræði sem þegar hafði sannað sig og kennd er við markmið um umhverfisgæði. Grein 

Larsson o.fl. (2011) um innleiðingu samningsins í Svíþjóð, gefur til kynna að undirbúningur 

er mikilvægur. Stór hluti ríkja Evrópu hefur fullgilt samninginn og almenn umræða og 

kynning á honum hér á landi virðist hafa verið á jákvæðum nótum. Fregnir af samþykki 

ríkisstjórnar fyrir fullgildingu samningsins mega því teljast tímabærar. Ákjósanlegt gæti 

verið að kanna hvort einhvers konar tilraunaverkefni kæmu til greina sem liður í 

undirbúningi að fullgildingu Íslendinga.  

Hér verður þeirri hugmynd varpað fram, að nýjasta viðbót Vatnajökulsþjóðgarðs á 

Breiðamerkursandi gæti gegnt hlutverki í lærdómsferli á leiðinni að fullgildingu og 

innleiðingu samningsins. Þær áskoranir sem bíða úrlausnar á Breiðamerkursandi, virðist í 

mörgum tilfellum geta verið árangursríkt að nálgast út frá aðferðum Evrópusamnings um  

landslag. Einhvers konar tilraun, eða tilviksrannsókn, á Breiðamerkursandi gæti ef til vill 

lagt til aukna innsýn í áhrif samningsins í íslensku samhengi og þær leiðir sem færar eru við 

innleiðingu. Líta má á þau tækifæri sem falist geta í þeirri staðreynd að ákvörðun um 
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fullgildingu samningsins er tekin á sama tíma og vinna við gerð stjórnunar- og 

verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand hefst. Gerð stjórnunar- og verndaráætlunar er ekki 

alls óskyld inntaki Evrópusamnings um landslag og byggir að mörgu leyti á sama grunni um 

verndun, nýtingu og áætlanagerð. 

Bæði viðtalsrannsókn og samantekt á upplýsingum um Breiðamerkursand hafa dregið fram 

ákveðin einkenni svæðisins. Breytingar eru einn helsti áhersluþátturinn í þessu samhengi. 

Hvort sem litið er til umræðu viðmælenda eða aðgengilegra gagna um Breiðamerkursand 

eru breytingar áberandi og eru eins og rauður þráður í þeirri umfjöllun um svæðið sem tekin 

hefur verið til athugunar í þessari rannsókn. Þessar breytingar má vel skoða sem breytingar 

á landslagi, bæði á efnislegum þáttum landslags og á þeim sem tengjast huglægu mati. 

Dregin er sú ályktun að líta mætti á breytingar sem ákveðinn útgangspunkt í umræðu um 

verndun Breiðamerkursands. 

Rætur Evrópusamnings um landslag liggja meðal annars í breytingum á landslagi og 

viðbrögðum fólks við þeim (Council of Europe, 2000d; Beresford & Phillips, 2000). Var þá 

fyrst og fremst um að ræða áhyggjur af breytingum á landslagi af mannavöldum (Beresford 

& Phillips, 2000). Breiðamerkursandur er ekki dæmigert svæði fyrir slíkar breytingar heldur 

er þróun hans að miklu leyti tilkomin vegna náttúrufarslegra ferla. Engu að síður er þar um 

miklar og örar breytingar að ræða. Bein inngrip mannfólks hafa ekki sett mark sitt með 

áberandi hætti á Breiðamerkursand, enn sem komið er að minnsta kosti. Evrópusamningur 

um landslag gefur rými fyrir breytingar og lítur á þróun og hreyfingu sem ákveðin einkenni 

á eðli landslags. Samningurinn gæti því lagt til gagnlegar leiðir til að mæta þörfum 

Breiðamerkursands. 

Evrópusamningur um landslag leggur áherslu á heildir í vinnu með landslag. Á grundvelli 

samningsins er leitast við að nálgast landslag sem heild í stað þess að draga mörk út frá 

stjórnsýslueiningum eða eignarhaldi. Í viðtalsrannsókninni kemur þessi afstaða einnig 

ítrekað fram. Viðmælendum er tíðrætt um tilfinningu fyrir þeirri heild sem 

Breiðamerkursandur myndar, þvert á margvísleg mörk. Kallað er eftir heildarsýn vegna 

friðlýsingar Breiðamerkursands. Verndun einstakra minja er álitin lakari kostur en verndun 

svæðisins í heild því um „kafla í sömu bók“ sé að ræða. Samantekt á upplýsingum um 

landfræði svæðisins gefur einnig til kynna tengsl og samhengi þeirra þátta sem segja má að 

myndi landslag Breiðamerkursands. Þá er einnig mikilvæg sú heild sem felst í tilfinningu 

einstaklinga fyrir sterkum tengslum við svæðið, svo sem í gegnum dvöl á svæðinu eða sögu 

tengsla mannlífs og náttúru í heimabyggð þeirra. Breiðamerkursandur mátast þannig vel við 

umræðu Evrópusamnings um landslag, sem leggur áherslu á gildi heildarinnar: Að landslag 

sé einmitt sú heild sem allir þættir í umhverfi okkar mynda. Í mikilvægi þessarar heildar má 

segja að gildi landslags endurspeglist, gildi sem sagt er meira en samanlagt gildi stakra þátta 

sem það samanstendur af (Council of Europe, 2001a).  

Ekki síst í ljósi gildis og einkenna Breiðamerkursands, sem niðurstöður þessarar rannsóknar 

draga fram, virðist Evrópusamningur um landslag geta verið ákjósanleg leið til að mæta 

áskorunum sem felast í friðlýsingu svæðisins. Samningurinn er talinn geta lagt til ákveðin 

verkfæri til að nálgast það viðfangsefni sem verndun Breiðamerkursands er. 

Evrópusamningur um landslag virðist geta veitt grundvöll til að mæta verndun 

Breiðamerkursands út frá forsendum, sem bæði samantekt á upplýsingum um landfræði 

svæðisins og niðurstöður viðtalsrannsóknar, sýna að hafi mikið gildi. Á móti má draga þá 
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ályktun að Breiðamerkursandur geti verið kjörinn vettvangur fyrir Íslendinga að feta sig í átt 

að innleiðingu Evrópusamnings um landslag.
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7 Lokaorð 

Lagt var af stað með þessa rannsókn með það að markmiði að leita skilnings á þeim 

áskorunum sem felast í friðlýsingu Breiðamerkursands og hlutverki landslags í því 

sambandi. Evrópusamningur um landslag var nýttur sem ákveðinn útgangspunktur og lagði, 

ásamt stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, grunn að þeirri nálgun sem beitt 

var í verkefninu. Kannað hefur verið hvaða áhrif Evrópusamningur um landslag gæti haft á 

vinnu við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að Evrópusamningur um landslag leggi til gagnlegar leiðir 

við verndun, nýtingu og áætlanagerð á Breiðamerkursandi. 

Á því tímabili sem verkefnið var unnið var mikil og hröð þróun í málefnum 

Breiðamerkursands, nánast sama til hvaða sviðs var litið. Öll þessi kvika gerir svæðið að 

sérlega spennandi og mikilvægu viðfangsefni rannsókna en fela jafnframt í sér nokkra 

áskorun. Ófyrirséð úrlausnarefni komu reglulega upp í rannsókninni sem kölluðu á ákveðinn 

sveigjanleika. Örar breytingar leiða meðal annars til þess að upplýsingar um svæðið úreldast 

fljótt. Einnig höfðu breytingar á þáttum eins og eignarhaldi og friðlýsingarmörkum áhrif á 

afmörkun rannsóknarsvæðis. Tekin var ákvörðun um að fylgja leiðbeiningum 

Evrópusamnings um landslag og rannsaka landslag Breiðamerkursands þvert á manngerð 

mörk. Í ljósi stöðugra breytinga á Breiðamerkursandi er litið svo á að kostur hefði verið að 

vinna verkefnið í meiri nálægð við svæðið en sú var ekki raunin nema í takmarkaðan tíma. 

Fjarlægð höfundar frá rannsóknarsvæðinu dró úr möguleikum til vettvangsferða um svæðið 

og var jafnframt ákveðinn þröskuldur í aðgengi að upplýsingum og samskiptum við 

einstaklinga og stofnanir sem búa yfir fróðleik um svæðið.  

Tækifæri til rannsókna á Breiðamerkursandi virðast nánast óþrjótandi. Upphaflega átti 

viðtalsrannsókn þessa verkefnis að ná bæði til einstaklinga sem tengjast Breiðamerkursandi 

í gegnum atvinnustarfsemi, og fulltrúa félagasamtaka sem tengjast svæðinu í gegnum 

athafnir þar. Fulltrúar félagasamtaka sem til var leitað gáfu ekki kost á sér til þátttöku í 

rannsókninni. Eru þessir aðilar aðeins eitt dæmi um fjölmarga hagaðila sem full ástæða væri 

til að leita eftir sjónarmiðum frá vegna friðlýsingar Breiðamerkursands. Umfang þessa 

verkefnis leyfði aðeins takmarkaðan fjölda viðmælenda en frekari rannsókna er þörf, eigi að 

uppfylla ákvæði Evrópusamnings um landslag. Að sama skapi reyndist ekki unnt að bera 

landslagsvernd Evrópusamningsins saman við önnur form landslagsverndar. Liggur beint 

við að gera slíka rannsókn til að fá betri yfirsýn yfir eiginleika landslagsverndar úr ólíkum 

áttum. Ákveðið forgangsatriði mætti telja samanburð við landslagsvernd IUCN sem nú þegar 

hefur öðlast gildi í íslensku samhengi.  

Friðlýsing Breiðamerkursands er mikilvægur áfangi, sem frekar ætti að líta á sem upphafsreit 

en lokapunkt. Niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að þörf sé á skýrri stefnu fyrir 

svæðið, þar sem unnið er heildrænt að verndun náttúru þess og vöktun gefið viðeigandi vægi. 

Að gefa landslagi rými í friðlýsingu Breiðamerkursands veitir tækifæri til að meta fjölbreytt 

gildi svæðisins, meðal annars gildi fegurðar. Mörgum spurningum er ósvarað en vonandi 

höfum við færst feti nær því að þekkja þær áskoranir sem felast í verndun Breiðamerkursands 

og þá möguleika sem verndun á grundvelli landslags getur boðið upp á. 
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Sveinbjörn Steinþórsson: Jöklarannsóknafélag Íslands 

Tómas Ellert Tómasson: Sveitarfélagið Hornafjörður, umhverfis- og tæknisvið 

Vala Garðarsdóttir: Menningarmiðstöð Hornafjarðar 
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Viðauki B - Viðtalsrammi 

Getur þú sagt mér frá tengslum þínum við Breiðamerkursand?  

Hvað finnst þér einkenna Breiðamerkursand?  

Hvað finnst þér lýsa Breiðamerkursandi í hnotskurn?  

Hvað ætti að þínu mati að vera helsta leiðarljósið í skipulagi og stýringu svæðisins? 

Hvernig horfir við þér að svæðið verði hluti af Vatnajökulsþjóðgarði? 

Telur þú að ákveðin svæði eða þættir á Breiðamerkursandi ættu að hafa forgang þegar kemur 

að stýringu og verndun? 

Hvernig sérð þú framtíð Breiðamerkursands fyrir þér?  

Hvernig telur þú að málum væri best háttað á Breiðamerkursandi?  

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 


