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Útdráttur 

Í Reynisfjöru á suðurlandi hefur fjöldi slysa átt sér stað á síðustu árum og nú síðast árið 2016 

lést kínverskur ferðamaður þegar brimið skellti honum í klettavegg. Í kjölfarið var sett nýtt 

viðvörunarskilti á staðinn til að auka meðvitund gesta fyrir þeim hættum sem leynast í 

fjörunni. Í ritgerðinni verður fjallað um hver öryggisvitund gesta er í fjörunni sem og viðhorf 

þeirra til öryggis og viðvörunarskilta í Reynisfjöru. Gögnum var aflað með spurningalista 

sem og stuttum viðtölum sem fóru fram í fjörunni og voru niðurstöðurnar þær að 

öryggisvitund gesta í fjörunni er að mestu leyti góð. Gestir upplifa sig örugga, telja sig 

meðvitaða um hætturnar í fjörunni og telja þeir sig gera grein fyrir því að fjaran er hættulegur 

staður. Gestir fjörunnar skilja, sjá og lesa viðvörunarskiltin í fjörunni sem eru hjálpleg til að 

gestir öðlist skilning á hættum svæðisins. Hins vegar má gera betur í öryggismálum í fjörunni 

þar sem það eru fáeinir gestir sem hafa litla sem enga öryggisvitund á staðnum og þá getur 

farið illa.   

Lykilorð: Reynisfjara, öryggi, viðvörunarskilti, hættur 

 

 

 

Abstract 

In Reynisfjara, a beach located in the southern area of Iceland have numbers of accidents 

occured in the past years and the most recent case being a chinese tourist who got knocked 

in a rock wall by a wave 2016. After that happened a new warning sign was put up to help 

guests learn about the hazards in the beach. The essay will focus on guest‘s safety awareness 

and their attitude towards safety and warning signs in Reynisfjara. The data was collect by 

survey and short interviews in Reynisfjara and the results showed that guests in Reynisfjara 

are mostly well aware about their safety. They experience themselves safe and are aware of 

the hazards in the area realizing the place is dangerous. The guests also see, understand and 

read the warning sings located in Reynisfjara and they find it helpfull to look at the signs to 

get a better understanding of the hazards in the area. However, there are few guests that are 

not aware about their safety in Reynisfjara and are therefore more likely to be in an accident.   

Keywords: Reynisfjara, safety, warning signs, dangers 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum í verkefninu, Írisi Hrund Halldórsdóttur kærlega fyrir alla 

þá aðstoð sem hún veitti mér á meðan á verkefninu stóð. Íris er ávalt tilbúin að aðstoða við 

hvers kyns vangaveltur og er þægileg í samskiptum. Auk þess vil ég þakka bestu vinum 

mínum, þeim Atla Geir Ragnarssyni og Jóhanni Helga Sveinssyni kærlega fyrir að hafa veitt 

mér félagsskap í ferðalagi mínu í Reynisfjöru. Betri ferðafélaga er ekki hægt að hugsa sér. 

Að lokum langar mig að þakka foreldrum mínum fyrir þá hlýju og þann skilning sem þau 

hafa sýnt mér við gerð verkefnisins og í gegnum háskólanámið í heild sinni.    
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1 Inngangur 

Árið 2007 varð banaslys í Reynisfjöru. Um var að ræða banaslys þar sem áttræð bandarísk 

kona drukknað þegar brimalda náði til hennar og skolaðist konan út í sjó (Hulda 

Hólmkelsdóttir, 2017). Á árunum 2007 til 2017 hafa orðið þrjú banaslys í Reynisfjöru og 

nærliggjandi fjörum þar sem erlendir ferðamenn hafa fallið í valinn. Nú síðast árið 2016 lést 

kínverskur ferðamaður þegar brimið skall á hann af svo miklum þunga að maðurinn slóst í 

bergið og lést (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2016). Á ári hverju er fjöldi fólks í hættu statt í 

fjörunni þar sem þau eru í sjálfheldu að berjast við öldurnar sem skella í fjörunni. Þrátt fyrir 

það láta þeir sem vilja skoða Reynisfjöru það ekki koma í veg fyrir að þeir líti fjöruna augum 

og hefur ferðamönnum fjölgað í fjörunni frá ári til árs (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða 

Þórhallsdóttir, 2018). Þrátt fyrir alla þá atburði sem á undan hafa gengið var Reynisfjara 

þriðji vinsælasti ferðamannastaðurinn í október 2017 á eftir Þingvöllum og Seljarlandsfossi. 

Þegar ferðamenn flykkjast í Reynisfjöru til að virða fyrir sér þau kennileiti sem eru þar 

kvikna spurningar um meðvitund þeirra á áfangastaðnum. Ætli þeir séu með hjartað í 

buxunum að koma á ferðamannastað þar sem þrír hafa látist á rúmlega áratug eða gera þeir 

sér e.t.v ekki grein fyrir því að þeir séu komnir á stað þar sem öryggi þeirra gæti verið ógnað 

og þeir jafnvel látið lífið ef þeir hætta sér of nálægt sjónum. Þar sem slys í fjörunni eru eins 

algeng og raun ber vitni hafa verið sett upp viðvörunarskilti til að leiðbeina gestum um 

hvernig sé æskilegt að hegða sér í Reynisfjöru. Í ljósi þess hve algeng slysin eru í Reynisfjöru 

er eðlilegt að velta fyrir sér hvort gestir hafi í raun skoðað viðvörunarskiltin og hvort þeir 

séu meðvitaðir um öryggi sitt og um þær hættur sem steðja að þeim í fjörunni.  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast betri skilning á hegðun gesta í Reynisfjöru, kanna 

öryggisvitund þeirra gagnvart slysahættum á staðnum og viðhorfi þeirra til viðvörunarskilta.  

Höfundur hefur sett fram rannsóknarspurningu viðfangefninu til grundvallar: 

Hver er öryggisvitund ferðamanna í Reynisfjöru? 

Með öryggisvitund er átt við meðvitund gesta fyrir þeim hættum sem kunna að leynast í 

fjörunni og hve öruggir þeir telja sig sjálfa vera í Reynisfjöru. Auk þess er viðhorf þeirra til 

viðvörunarskilta kannað þar sem spurt er um viðhorf til sýnileika, hve skýr þau eru og hvort 

gestir lesi þau eða ekki.  

Ritgerðin hefst á því að gera grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar sem síðar er 

fylgt eftir með almennum upplýsingum um Reynisfjöru. Því næst verður gert grein fyrir þeim 

aðferðum sem notast var við í rannsókninni og því næst verða niðurstöðurnar kynntar. Í 

kjölfar niðustöðukaflans verða umræður og ályktanir dregnar af því sem fram kom í 

niðurstöðukaflanum og þær settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn verkefnisins. 

Ritgerðinni lýkur með lokaorðum þar sem hugmyndir um frekari rannsóknir koma fram.    
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Ferðamannaáhorfið 

Reynisfjara er vinsæll ferðamannastaður á Suðurlandi sem er iðkaður eins og hver annar 

staður á jörðinni. Til að átta okkur á því sem felst í iðkun ferðamannastaða þarf að skoða 

kenningar Urry um áhorf ferðamanna. Í bók sinni „The Tourist Gaze“ talar Urry (1990) um 

hvernig ferðamennska einkennist af áhorfi eða glápi (e. gaze). Hugtakið gláp eða áhorf var 

fyrst notað af franska heimspekingnum Michel Foucault sem sérhæfði sig í rannsóknum á 

hinum ýmsu hliðum samfélagsins.  

Urry yfirfærði hugtakið á ferðamennsku þar sem hann vill meina í grófum dráttum að neysla 

ferðalaga sé að mestu leyti sjónræn. Áhorfið er mótað af félagslegri og menningarlegri stöðu 

ferðamannsins og ferðamannastaðarins sem hann heimsækir. Urry telur forsendur ferðalaga 

vera þær að ferðamaðurinn hlaupist á brott frá hversdaglegu og ófullnægjandi lífi hans á 

heimaslóðum til að leita eftir einhverju nýju og öðruvísi til að sjá á framandi slóðum. Urry 

(1990) telur ljósmyndir mikilvægar fyrir ferðamannaáhorfið, hvort sem það eru ljósmyndir 

sem að ferðamenn taka sjálfir eða ljósmyndir sem koma fram í fjölmiðlum og í markaðsstarfi 

ferðaþjónustufyrirtækja. Urry vill því meina að ferðamannaáhorfinu væri stjórnað með 

faglegri og sérhæfðri skipulagningu á hverjum áfangastað fyrir sig, til dæmis með 

ljósmyndum á póstkortum eða öðrum hlutum sem fara fram í markaðsstarfi 

ferðamannastaða. Því væri það í raun fyrir fram ákveðið hvernig ljósmyndir ferðamenn taka, 

hvar þær séu teknar og af hverju myndirnar séu teknar. Hann bætir við að í ljósi þess að áhorf 

ferðamanna sé í raun fyrir fram ákveðið verða ferðasögur og ferðabækur oft mjög áþekkar 

þar sem ferðamenn upplifi allir það sama og taki mynd af sömu hlutunum á sömu stöðunum.   

Urry vill þó ekki meina að allt áhorf sé eins heldur er hvert áhorf einstakt fyrir ferðamanninn 

og ferðamannastaðinn sem ferðamaðurinn heimsækir. Aftur á móti eiga allir ferðamenn það 

sameiginlegt að iðka ferðamennsku í gegnum áhorf af einhverju tagi, hvort sem það sé að 

horfa á byggingar, fólk, landslag, viðburði eða hvað sem er sem er frábrugðið því sem 

ferðamaðurinn á að venjast í sínu hversdagslega umhverfi. Það sem stýrir því hvað sé vert 

áhorfs getur verið hvað sem er þar sem ímyndunin er það sem skapar eftirvæntingu til að 

upplifa einhvern ákveðinn stað sjónrænt en bíómyndir og sjónvarpsþættir eru tveir af þeim 

fjölmörgu þáttum sem koma ímyndunaraflinu á flug. Ferðamaðurinn ímyndar sér, þar sem 

hann er í sínu hefðbunda umhverfi, að hann standi frammi fyrir einhverju sem hann hefur 

séð í sjónvarpsþætti eða kvikmynd og það fyllir hann löngun til að ferðast á staðinn og 

upplifa það sem hann sá í sjónvarpinu. Þar af leiðandi eru ferðalög oft fyrir fram skipulögð 

í gegnum áhorfið þar sem valdir eru staðir þar sem ferðamenn geta tekið myndir af frægum 

kennileitum sem þeir hafa séð annars staðar. Gestir Reynisfjöru iðka staðinn sjónrænt og því 

fellur staðurinn og hvernig hann er iðkaður við kenningar Urry um ferðamannaáhorfið. Í 

fjörunni eru kennileiti sem eru e.t.v. frábrugðin því sem gestir fjörunnar eru vanir að sjá á 

heimaslóðum og er ljósmyndun sú iðja í fjörunni sem er hve algengust.  
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2.2 Iðkun ferðamanna 

Kenning Urry um ferðamannaáhorfið og hvernig ferðamannastaðir eru iðkaðir hefur hlotið 

mikla gagnrýni fræðimanna og segja Perkins og Thorns (2001) að áfangastaðir séu 

mismunandi og bjóði því upp á mismunandi upplifanir ferðamanna og að upplifanirnar þurfa 

ekki að vera í gegnum áhorf. Þeir bæta við og segja að Urry leggi of mikla áherslu á áhorfið 

þegar ferðamenn iðki ferðamannastaði og að kenning Urry eigi bara við um Evrópu og 

sérstaklega Bretland, þar sem ferðamennska þar einkennist af áhorfi. Einnig segja þeir að 

samkvæmt kenningu Urry virðast ekki vera til nein önnur tengslamyndun á milli 

ferðamannsins og ferðamannastaðarins nema í gegnum hið sjónræna. Auk þess að gagnrýna 

kenningar Urry halda þeir því fram að upplifun ferðamannsins byggist á þátttöku og iðkun 

ferðamannsins (e. tourist performance). Þátttakan felur í sér líkamlegar athafnir, hugsun og 

áhorf og segja þeir áhorfið aðeins vera einn hluta ferðamennskunnar. Með öðrum orðum er 

upplifun ferðamannsins samblanda af því sem ferðamaðurinn gerir og þangað sem hann 

beinir áhorfi sínu. Þar sem ferðamaðurinn er sífellt í samskiptum við aðra ferðamenn og 

annað fólk á milli þess sem hann stundar áhorfið er áhorfið því ekki það eina sem einkennir 

upplifun ferðamanna á ferðamannastöðum.  

Perkins og Thorns (2001) halda því fram að þátttaka sé það sem einkennir upplifun 

ferðamanna á ferðalögum nú til dags og nefna þeir ævintýraferðamennsku sem dæmi. 

Ævintýraferðamennska er mikið iðkuð í Nýja Sjálandi þar sem þeir Perkins og Thorns gera 

rannsóknir sínar og þar nota ferðamenn líkama sinn til að iðka og upplifa áfangastaðinn 

frekar en einungis hið sjónræna. Ævintýraferðamenn á Nýja Sjálandi fara til að mynda í 

fallhlífa- og teygjustökk þar sem hið sjónræna er aðeins hluti af upplifuninni. Því ná 

kenningar Urry um áhorfið og að forsenda ferðalaga sé sú að ferðamenn ferðist til að sjá nýja 

og öðruvísi hluti frábrugðna hversdagsleikanum ekki yfir hvernig ferðamennska sé iðkuð í 

Nýja Sjálandi, þar sem ferðamenn koma til landsins í þeim tilgangi að fara í fallhlífa- og 

teygjustökk og iðka áfangastaðinn ekki aðeins sjónrænt heldur einnig með öðrum skynfærum 

og líkama sínum. Í Reynisfjöru iðka gestir fjörunnar á fjölbreyttan hátt, eins og ljósmyndun, 

klettaklifur og sjósund sem teygja anga sína úr hinu hefðbundna ferðamannaáhorfi Urry. 

Ferðamaðurinn er virkur þátttakandi í upplifun sinni af staðnum þar sem upplifunin er ekki 

aðeins í gegnum hið sjónræna heldur einnig í gegnum líkamlegar athafnir hans á staðnum.  

2.3 Seinna ferðamannaáhorfið 

Dean MacCannell (2001) hefur einnig gagnrýnt kenningar Urry um forsendur ferðalaga 

annars vegar og áhorfið hins vegar. MacCannell vill meina að forsenda þess að fólk ferðist 

vegna þess að hversdagslífið sé það ófullnægjandi að fólk verði að komast í burtu til að skoða 

nýja og frábrugðna staði á framandi slóðum sé of einföld og neikvæð en vissulega séu til 

einstaklingar sem falla undir skilgreiningu Urry og ferðist á þeim forsendum sem áður hefur 

verið getið. Hann heldur því fram að það sé stór hópur fólks sem lifir hamingjusömu og 

áhugaverðu hversdagslífi og líkar vel við vinnu sína og heimili en ferðist engu að síður.  

Ólíkt Urry þá telur MacCannell (2001) að þau fyrirbæri sem ferðamenn stýri áhorfi sínu að 

séu ekki fyrir fram ákveðin aðdráttaröfl fyrir ferðamenn heldur hafi þau orðið aðdráttarafl 



5 

þegar ferðamenn beina áhorfi sínu í miklu mæli að fyrirbærunum vegna þess að þau séu 

framandi og frábrugðin því sem ferðamenn eru vanir á þeirra heimaslóðum. Til dæmis hafa 

japönsk hús fengið mikla athygli vestrænna ferðamanna vegna þess hve frábrugðin þau eru 

húsum sem eru á þeirra heimaslóðum. Húsin voru ekki byggð til að laða að ferðamenn heldur 

fyrir fólk til að búa í. MacCannell (2001) heldur því einnig fram að í raun séu tvö 

ferðamannaáhorf. Það fyrra sé það sem Urry talar um sem ferðamannaáhorfið (e. tourist 

gaze) og hefur verið fjallað um hér á undan en það seinna kallar hann seinna 

ferðamannaáhorfið (e. the second gaze). Seinna ferðamannaáhorfið á uppruna sinn hjá 

Jacques Lacan (1981) sem segir að í stað þess að það sé það sem horft (e. gaze) er á sem sé 

viðfangsefnið sé það frekar sá sem horfir sem verður viðfangsefnið. MacCannell tekur 

hugmyndir Lacan og færir þær yfir á ferðamennsku og segir að ferðamannastaðir og 

kennileiti séu ekki það sem aðlaga þarf að ferðamönnum og gera að aðdráttarafli heldur séu 

það ferðamennirnir sjálfir sem verða viðfangsefni áhorfsins. Seinna áhorfið fjallar um að 

ferðamenn séu sífellt meðvitaðir um að það sem þeir beini áhorfi sínu að sé blekking eða 

sýnileg hlið af einhverju stærra og meira þar sem ferðamaðurinn sér aðeins hluta af. Þar af 

leiðandi er ferðamaðurinn meðvitaður um að viðfangsefni áhorfs hans geymi ósýnilega hlið 

sem hann þráir að upplifa. Þar af leiðandi felst seinna ferðamannaáhorfið í því að ferðamenn 

reyna að finna glufur til að komast nær þessu ósýnilega, óvænta og raunverulega sem ekki 

er ætlast til að sé hluti af upplifun hins venjulega ferðamanns. Reynisfjara er 

ferðamannastaður þar sem eðli hans og aðdráttarafl er náttúra Íslands. Þegar ferðamenn 

koma í fjöruna sjá þeir sjóinn, svartan sand og klett úr stuðlabergi. Staðurinn býður upp á 

mikla sjónræna upplifun þar sem lítið er á staðnum nema náttúran. Í stað þess að ferðamenn 

aðeins standi og horfi á náttúrufegurð staðarins hafa þeir brugðið á það ráð að iðka hann með 

öðrum hætti, til dæmis klettaklifri og sjósundi. Fyrir fram er ekki gert ráð fyrir því að 

ferðamenn iðki staðinn með öðrum hætti en sjónrænt og því hafa ferðamenn leitast eftir að 

iðka staðinn með öðrum hætti, mögulega í leit að einhverri ósýnilegri og óvæntri hlið 

staðarins. 

2.4 Öryggi og áhætta 

Í ljósi þess að ferðamenn eru orðnir virkari á ferðalögum sínum og hve mörg slys hafa orðið 

í Reynisfjöru síðast liðin ár er ekki úr vegi að skoða ferðamennsku og öryggi (e. safety). 

Ferðamennska og öryggi tengjast, samkvæmt Costea, Hapenciuc og Stanciu (2017) böndum 

þar sem samkeppnishæfni ferðamannastaða er meðal annars háð öryggi. Öryggi er einn 

mikilvægasti þáttur sem horft er til áður en áfangastaður er ákvarðaður og hafa öryggismál 

mikið að segja um orðspor áfangastaða. Ferðamenn eru því líklegri til að velja áfangastaði 

þar sem öryggi þeirra er sem tryggast. Það hefur í för með sér að ferðamannastaðir sem ekki 

geta veitt ferðamönnum viðunandi öryggi fá til sín færri ferðamenn auk þess sem fjárfestar 

hafa minni áhuga á því að fjárfesta á ferðamannastaðnum. Slík þróun getur leitt til mikillar 

hnignunar staðarins sem hefði í för með sér atvinnuleysi og samdráttar í hagkerfi staðarins. 

Aftur á móti hafa verið tíðar fréttir þess efnis að ferðamenn lendi í kröppum dansi í 

Reynisfjöru. Í ljósi þess hve óöruggur staðurinn virðist vera er ekki úr vegi að velta fyrir sér 

hvers vegna ferðamenn velja sér að heimsækja fjöruna. 

Hér á landi er aukin krafa um bætt öryggi á ferðamannastöðum bæði frá gestum og 

heimamönnum (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007) og með auknum straumi ferðamanna hingað 

til lands hefur ábyrgðin til öryggismála og þörfin til að bæta öryggi ferðamanna á 

ferðamannastöðum aukist samhliða fjöldaþróuninni. Bentley og Page (2001) telja mikilvægt 



6 

að öryggi ferðamanna á áfangastöðum sé tryggt þar sem ferðamenn eru öryggir fyrir 

umhverfinu, náttúrunni og hverju því sem kann að hafa neikvæð áhrif á upplifun þeirra, 

heilsu og vellíðan á áfangastaðnum. Þeir telja enn fremur að hægt sé að koma í veg fyrir slys 

sé vel staðið að öryggismálum og að gestir séu vel upplýstir um þá þætti sem kunna að ógna 

öryggi þeirra á meðan á dvöl þeirra stendur á staðnum. Fyrir ferðamennsku skilgreina 

Bentley og Page (2001) slys sem óvæntan og óheppilegan atburð sem hendir einstakling og 

getur haft neikvæðar líkamlegar og andlegar afleiðingar sem setja svartan blett á upplifun 

hans á ferðamannastaðnum og ferðalögum.  

Þrátt fyrir að öryggi sé mikilvægur þáttur þegar kemur að því að velja áfangastað fyrir 

ferðalag vilja Karl Benediktsson, Katrín Anna Lund og Huijbens (2011) hins vegar meina 

að öryggi sé ekki það sem ferðamenn sækjast endilega í heldur að ferðamennska getur 

einkennst af áhættu. Áhættusækin ferðamennska er sú ferðamennska þar sem áhættan við að 

fara á ákveðna ferðamannastaði verður aðdráttarafl hans en þar sækist ferðamaðurinn í að 

líða vel í framandi aðstæðum þar sem hann hefur e.t.v. ekki fulla stjórn á aðstæðum. Öllum 

ferðalögum fylgir einhver áhætta og því ætti ekki aðeins að horfa á áhættur sem neikvæðan 

hluta ferðamennskunnar heldur að fagna henni við viðeigandi aðstæður. Það sem skiptir 

mestu máli er að ferðamenn séu meðvitaðir og vel upplýstir um þær áhættur sem teknar eru 

með því að fara á ákveðna áfangastaði (Saunders, 2018). Ferðamenn eru mis áhættusæknir 

og því eru ekki allir ferðamenn sem sækjast í hættulausa ferðamannastaði heldur hefur 

áhættuferðamennska orðið áberandi og nefna þau sérstaklega ferðamenn sem komu til 

Íslands í kjölfar eldgosins í Eyjafjallajökli 2010. Einnig er hægt að tala um 

áhættuferðamennsku sem ævintýraferðamennsku (Karl Benediktsson, Katrín Anna Lund og 

Huijbens, 2011).   

2.5 Viðvörunarskilti 

Tilgangur viðvörunarskilta á ferðamannastöðum er að miðla upplýsingum um hvaða hættur 

beri að varst og hvernig hegðun sé æskileg á staðnum (Saunders, 2018). Notkun 

viðvörunarskilta er mjög mikilvæg þegar landverðir, leiðsögumenn eða aðrir sem eru kunnir 

staðháttum njóta ekki við til að leiðbeina gestum áfangastaða um hvernig æskilegast sé að 

iðka ferðamannastaðinn. Uppsetning viðvörunarskilta er lágmarks aðgerð til að tryggja 

öryggi gesta í þjóðgörðum til dæmis og því þarf að standa vel að skipulagningu og 

uppsetningu skiltanna. Þar af leiðandi eru viðvörunarskilti í hlutverki leiðsögumanns eða 

landvarðar á þeim stöðum sem þeirra nýtur ekki við og því eru viðvörunarskiltin þau sem 

eiga samskipti við gesti staðarins og þess vegna er nauðsynlegt að skiltin séu hönnuð og 

staðsett á þann hátt að ferðamenn sjái þau og skilji (Saunders, 2018). Viðvörunarskilti þurfa 

að uppfylla fjóra þætti til að vera til þess fallin að þjóna gestum eins vel og kostur er 

(Saunders, 2018). Skiltin þurfa að vera: 

 Sýnileg. Þar sem þau skera sig úr umhverfinu með því að vera í áberandi litum og í 

réttri hæð svo að gestir komi auga á þau þegar þeir nálgast. Skiltin þurfa auk þess 

að vera nálægt göngustígum svo að gestir komist í nálægð við þau og er æskilegra 

að þau snúi hornrétt á gönguleiðir, frekar en samhliða þeim. 

 

 Móttækileg. Svo gestir geti tekið þær upplýsingar sem eru á skiltinu og tengt þær 

við það umhverfi sem þeir eru í þarf skiltið að vera hnitmiðað með orðum sem 

flestir skilja eins og „Varúð“ eða „Danger“ sem eru prentuð með stóru letri og í 
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áberandi lit. Skiltin skulu vera á fleiri en einu tungumáli og skýringarmyndir af 

þeim hættum sem varað er við eru nauðsynlegar og þurfa að vera einfaldar og 

skýrar. 

 

 Skiljanleg. Viðvörunarorðin sem eru prentuð stórt á skiltin þurfa að vera í 

ákveðnum litum og er rauður og gulur oftast notaður til að tákna varúð. Það er 

einnig hægt að snúa því við með því að hafa svart letur á gulum grunni. Auk þess 

þarf að hafa myndir af mögulegum afleiðingum þar sem gestir geta sett sig í spor 

þess sem er á myndinni og eru einföld skilaboð um hvernig hægt sé að komast hjá 

því að verða fyrir hættunum einnig nauðsynleg. 

 

 Í samræmi. Skiltin þurfa að vera í samræmi við þær hættur sem varað er við og 

þurfa því að vera staðsett nærri hættunum svo að gestir hafi tíma til að bregðast við 

þeim. Auk þess er mikilvægt að fagaðilar gefi þau ráð sem koma fram á skiltunum 

og hvernig æskilegt sé að haga sér í nágrenni við hætturnar.  

Þegar þessa fjóra þætti er að finna í viðvörunarskiltum eru samskipti við gesti á þann hátt að 

þeir eru hvattir til að fara með gát um það svæði sem er framundan, þeir eru upplýstir um 

hvað beri að varast, hverjar afleiðingarnar gætu orðið ef gestir haga sér óæskilega og hvernig 

æskilegt sé að haga sér á staðnum (Saunders, 2018).  

Hins vegar er raunin ekki alltaf sú að þessum fjórum þáttum er fylgt eftir og á það oft við 

þegar reynt er að miðla mörgum mismunandi upplýsingum á eitt skilti. Það getur reynst erfitt 

að vara við mörgum hættum á einu skilti sem og að vara við mörgum hættum á mörg skilti 

á sama staðnum. Þegar mörg viðvörunarskilti eru sett á sama staðinn getur verið erfitt fyrir 

akandi vegfarendur að ná að lesa af öllum skiltunum og velja hvaða skilti það sé sem varar 

við hættunum sem eiga við hverju sinni. Þegar varað er við mörgum mismunandi hættum á 

sama skiltinu er hætt við að gestir gleymi einhverjum af þeim hættum sem varað var við 

(Saunders, 2018). Þar af leiðandi er vandasamt að setja upp viðvörunarskilti á 

ferðamannastöðum og þarf að huga að mörgu áður en slíkar aðgerðir eru framkvæmdar. 
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3 Reynisfjara 

Reynisfjara er staðsett í Mýrdalshreppi á suðurlandi Íslands í nágrenni við Vík í Mýrdal. 

Fjaran er undir Reynisfjalli vestanverðu og afmarkast af Dyrhólaey í vestri og 

Reynisdröngum í austri (myndir 2 og 3). 

 

Mynd 1 Kort af Reynisfjöru (Landmælingar Íslands, 2019)  

 

Mynd 2 Staðsetning Reynisfjöru á Íslandi 

Fjaran þykir fögur og þar skreytir tignarlegt stuðlaberg suðurhluta Reynisfjalls og eru því 

sýnilegar á austurhluta strandarinnar. Stuðlabergið myndast úr basísku bergi sem hefur 

storknað og dregist saman í hraunstraumi. Storknað bergið klofnar hvert frá öðru og myndar 

oftast sexhyrnda stuðla hornrétt á hraunstrauminn (Þorleifur Einarsson, 1993). Sandurinn í 

fjörunni er svartur sem vekur athygli ferðamanna í ljósi þess að hann er ólíkur því sem þeir 

eiga að venjast, þar sem ljósar strendur eru mun algengari en svartar. Stuðlabergið þykir 

fallegt og myndar stórar syllur sem ferðamenn klifra gjarnan upp í til að láta taka ljósmyndir 

af sér. Árið 1991 var Reynisfjara á lista hjá bandaríska tímaritinu American Journal yfir tíu 

fallegustu strendur heims sem ekki eru hitabeltisstrendur (National geographic, 2013).  

Síðastliðna tvo áratugi hefur Reynisfjara orðið vinsæll ferðamannastaður og heimsækir fjöldi 

ferðamanna staðinn árlega. Fjöldinn hefur aukist milli ára í samræmi við aukinn 

ferðamannastraum til landsins. Árið 2017 var bifreiðateljara komið fyrir hjá Reynisfjöru til 
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að fá upplýsingar um fjölda gesta sem heimsækja fjöruna. Mælingar hófust í júlí 2017 og 

var fjöldi gesta fyrsta mánuðinn rúmlega 93.000 talsins. Tölur ágústmánaðar og október 

mánaðar 2017 frá Rannsóknamiðstöð ferðamála (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða 

Þórhallsdóttir, 2018) sýna að fjöldi gesta í ágústmánuði voru um 102.000 talsins en í október 

voru þeir um 66.000 talsins. Reynisfjara var þriðji vinsælasti ferðamannastaðurinn sem 

heimsóttur var á landinu í október 2017 af þeim stöðum sem notast við bifreiðateljara til að 

mæla fjölda gesta. Þeir staðir sem voru vinsælli en Reynisfjara í október 2017 voru Þingvellir 

og Seljalandsfoss. Í ágúst 2017 var Reynisfjara ekki eins vinsæl miðað við aðra staði þrátt 

fyrir að gestum hafi fjölgað í fjörunni um 36.000 manns. Ef litið er til heildarfjölda gesta í 

Reynisfjöru í ágúst og október 2017 og hann borinn saman við heildarfjölda erlendra 

komufarþega um Keflavíkurflugvöll í ágúst og október sama ár, kemur í ljós að 36% þeirra 

erlendra ferðamanna sem koma í gegnum Keflavíkurflugvöll heimsækja fjöruna. Hlutfallið 

breyttist ekki á milli mánaða þar sem gestir fjörunnar voru 36% af heildarfjölda komufarþega 

bæði í október og ágúst 2017.  

Á vormánuðum 2017 fór Stjórnstöð ferðamála af stað með verkefni með það að markmiði 

að byggja innviði til að tryggja öryggi ferðamanna á Íslandi (Stjórnstöð ferðamála, 2017). 

Tilurð verkefnisins var að Ísland yrði í stakk búið til að taka á móti miklum straumi 

ferðamanna næstu árin. Í Reynisfjöru var þróuð og hönnuð ölduspá og viðvörunarkerfi þar 

sem reynt er að finna út við hvaða aðstæður brimið í fjörunni er sem hættulegast gestum. 

Ölduspáin gildir fjóra daga fram í tímann og getur reynst ferðamönnum vel þegar skipuleggja 

á ferð í fjöruna. Ölduspáin er frábrugðin öðrum ölduspám vegargerðarinnar þar sem 

ölduspáin í Reynisfjöru er ekki beint ætluð sjófarendum heldur einstaklingum í fjörunni 

(Vegagerðin, 2018). Auk þess hefur verið sett upp vefmyndavél í fjörunni þar sem 

almannavarnir og lögregla geta fylgst með aðstæðum í fjörunni. Ef aðstæður í Reynisfjöru 

eru slæmar hefur lögregla heimild til að vísa fólki frá sjónum og úr fjörunni til að tryggja 

öryggi þeirra sem þar eru. 

Ölduspáin og viðvörunarkerfið eru viðbót við viðvörunarskiltin sem nú þegar eru í fjörunni 

til að tryggja öryggi gesta hennar. Viðvörunarskiltin eru fjögur talsins (myndir 3-6) og var 

það nýjasta sett upp árið 2016 í kjölfar þess að ferðamaður lést í briminu. Viðvörunarskiltið 

varar við hættulegum öldum sem geta tekið fólk með sér út í hafið. Skiltin eru staðsett í 

alfaraleið í fjörunni og sjá gestir skiltin þegar þeir labba í fjöruna. Skiltin snúa hornrétt á 

göngustíginn sem gerir það að verkum að auðveldara er að koma auga á þau heldur en ef 

skiltin væru samsíða göngustígnum. Skiltin á myndum 3 og 4 eru í eðli sínu viðvörunarskilti 

og eru sett niður í þeim tilgangi að vara gesti við þeim hættum sem kunna að leynast í 

fjörunni. Skiltið á mynd 5 hefur hins vegar að geyma fróðleiksmola um kennileiti fjörunnar 

en neðst á skiltinu er varað við hættum sem kunna að leynast í fjörunni. Skiltið á mynd 6 er 

elst þeirra skilta sem eru í fjörunni. Skiltið er staðsett þar sem göngustígurinn endar og þar 

sem fjaran byrjar og er varað við hættu á fjórum tungumálum, ensku, þýsku, spænsku og 

kínversku.  

Anika Truter (2017) gerði meistaraverkefni við Háskóla Íslands sem snéri að stjórnarháttum 

í Reynisfjöru og hvernig hægt væri að beita stjórntækjum til að auka öryggi ferðamanna í 

fjörunni. Hún komst að því að viðvera landvarðar í fjörunni sem og sýnilegri viðvörunarskilti 

væru stjórntæki sem best séu til þess fallin að gæta öryggi gesta á fjörunni. Þar kemur fram 

að ástæða þess að illa gangi að gera ráðstafanir í Reynisfjöru sé m.a. sú að meira en 100 

mismunandi aðilar eru landeigendur í Reynisfjöru. Af lagalegum ástæðum þarf að ráðfæra 

sér við þá alla til að fá leyfi fyrir framkvæmdum og það getur reynst erfitt að hafa upp á þeim 

öllum til að fá framkvæmdir samþykktar.  
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Mynd 3 Viðvörunarskilti 1 

 

 
Mynd 4 Viðvörunarskilti 2 
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Mynd 5 Upplýsinga- og viðvörunarskilti 

 

 
Mynd 6 Viðvörunarskilti 3 
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4 Aðferðafræði 

Í kaflanum verður þeim aðferðum sem beittar voru til gagnaaflanna gerð skil. Við gerð 

rannsóknarinnar var bæði stuðst við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir.  

4.1 Rannsóknarsnið 

Stuðst er við rannsóknarsnið blandaðra aðferða í rannsókninni þar sem megindlegum og 

eigindlegum aðferðum er beitt á sama tíma eða á tveimur tímaþrepum við gagnaöflun. Slíkt 

rannsóknarsnið kallast Innfellingarsnið (e. embedded design), en þá er önnur aðferðin 

ríkjandi í gagnaöfluninni en hin styður við gögnin (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn eru 

megindlegar aðferðir ríkjandi þar sem spurningalistum var dreift og stuðst er við þau gögn 

sem aflað er úr spurningaæistum með eigindlegum aðferðum þar sem stuttum viðtölum við 

þátttakendur var beitt. Megindlegum og eigndlegum aðferðum var beitt samtímis við 

gagnaöflun þar sem þátttakendur fengu spurningalista í hendurnar sem fylgt var eftir með 

stuttu viðtali. 

4.2 Megindlegur hluti gagna og aðferða 

Einkenni megindlegra aðferða er þegar tölfræðilegra eða tölulegra gagna er aflað til að 

komast að niðurstöðu. Oft er notast við afleiðslu en þá er stuðst við fyrir fram ákveðna 

kenningu sem síðan er hrakin eða þróuð áfram. Megindlegar aðferðir við gagnaöflun 

einkennast af tölfræðilegum aðferðum til að kanna tengsl milli tveggja breyta. Breytur eru 

mælitæki sem mæla hinn félagslega veruleika í tölum (Bryman, 2016).   

Rannsóknin er þversniðsrannsókn sem felur í sér að gögnum er aflað á einum tímapunkti og 

getur gagnaöflunin staðið yfir í langan tíma. Aðferðin var valin vegna þess að hún er vel til 

þess fallin að skoða m.a viðhorf og skoðanir. Hún er auk þess vel til þess fallin að afla 

megindlegra gagna um stóran hóp fólks á einum tímapunkti (Bryman, 2016). Til 

gagnaöflunar var notast við einfalt tilviljunarúrtak en það einkennist af því að allir hafa 

jafnan möguleika á að komast í úrtakið (Bryman, 2016), sem í þessari rannsókn voru gestir 

í Reynisfjöru.  

4.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir einstaklingar sem svöruðu spurningalista sem 

rannsakandi lagði fyrir í Reynisfjöru af handahófi. Auk þess voru það einstaklingar sem 

rannsakandi gaf sig á tal við í fjörunni. Alls fengu 62 einstaklingar spurningalistann í 

hendurnar og svöruðu allir einstaklingar spurningalistanum en til viðbótar við þann fjölda 

voru 8 viðmælendur sem veittu stutt viðtal án þess að fá í hendurnar spurningalista. 

Þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa verið í Reynisfjöru þann 3. mars 2019, hvort sem 

um ræðir erlenda ferðamenn eða Íslendinga, þó að Íslendingarnir hafi aðeins verið 6 talsins. 
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Hlutfall karla og kvenna sem tóku þátt í rannsókninni er mjög jafnt þar sem konur voru 

tveimur fleiri en karlar. Af þeim 62 sem tóku þátt í rannsókninni voru 32 þeirra konur eða 

51,6% og 30 þeirra karlar eða 48,4%. Þátttakendur voru af mörgum þjóðernum en alls tóku 

einstaklingar frá 16 ríkjum, sem dreifast um fimm heimsálfur þátt í rannsókninni og voru 

flestir þeirra frá Bandaríkjunum eða 17 talsins sem eru rúmlega 27% þátttakenda. Bretar 

voru næst fjölmennastir í rannsókninni en þeir voru 11 talsins og tæplega 18% þátttakenda 

sem þýðir að Bandaríkjamenn og Bretar eru 45% þátttakenda í rannsókninni. Í töflu 1 má sjá 

aldursskiptingu þátttakenda í rannsókninni. Tæplega 71% þátttakenda í rannsókninni eru á 

bilinu 18 til 37 ára og 29% þátttakenda eru því 38 ára og eldri. Það gefur augaleið að viðhorf 

fólks frá 18- 37 ára er ríkjandi í rannsókninni þar sem hæsta hlutfall þátttakenda eru á því 

aldursbili.   

Tafla 1 Aldursdreifing þátttakenda 

Aldur Fjöldi Hlutfall 

18-25 17 27,4% 

26-37 27 43,5% 

38-47 5 8,1% 

48-57 5 8,1% 

Eldri en 57 8 12,9% 
 

  

 

Þrátt fyrir að tæplega 71% þátttakenda séu á bilinu 18-37 ára er ekki ástæða til að áætla að 

viðhorf svarenda séu mismunandi eftir aldri og skekki því niðurstöður rannsóknarinnar.  

Af þeim 62 sem svöruðu spurningalistanum var aðeins eitt tilfelli þar sem þátttakandi vildi 

ekki svara fjölvalsspurningu og því hefur spurning fjögur 61 svarenda en hinar hafa allar 62 

svarendur. Í spurningu átta eru svarendur beðnir um að nefna þær hættur sem þeir telja sig 

vita af í fjörunni og þar skiluðu tólf auðu eða 19,6%. Það er þó í fimm tilvikum þar sem 

svarendur merkja við „ég veit það ekki“ og því ekki allir sem taka afstöðu til þeirra spurninga 

sem spurðar eru. Það eru því aðeins 45 svarendur sem taka afstöðu til spurningar átta. Þær 

spurningar þar sem allir taka afstöðu til eru átta talsins og þar af eru allar 

bakgrunnsspurningarnar sem og spurningar eitt, fimm og sex, sem snúa að viðhorfi til 

öryggis og viðvörunarskilta.  

4.2.2 Mælitæki 

Lagður var fyrir spurningalisti á ensku fyrir gesti í Reynisfjöru (viðauki A). Til að 

spurningalistinn samsvari rannsókninni hefur rannsakandi þýtt svarmöguleika 

spurningalistans af ensku yfir á íslensku. 

Spurningalistinn var settur saman úr tólf spurningum, þar af sjö spurningum sem allar snéru 

að viðhorfi til öryggis og viðvörunarskilta í Reynisfjöru. Spurningarnar höfðu allar sjö 

svarmöguleika þar sem svarmöguleikar eitt til fimm voru hversu mikið eða hversu lítið 

svarendum fannst spurningin eiga við, frá „mjög mikið“ til „mjög lítið“. Svarmöguleikar sex 

til sjö voru til að fá svör frá öllum þeim sem tóku þátt og því var gefinn kostur á að svara 

„ég veit ekki“ og „ég vil ekki svara“. Þær fimm spurningar á listanum sem ekki snéru að 

viðhorfi til öryggis og viðvörunarskilta voru ýmist fjölvalsspurningar sem og skriflegar 

spurningar. Spurt var um almennar bakgrunnsupplýsingar, þ.e. aldur, kyn og hvaða landi 
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viðkomandi er frá og því fylgt eftir með að spurja hvort viðkomandi hafi áður komið í 

Reynisfjöru.  

4.2.3 Framkvæmd 

Keyrt var frá Reykjavík í Reynisfjöru með spurningalista. Þegar þangað var komið fór 

rannsakandi í hefðbundna þátttökuathugun þar sem engir spurningalistar voru lagðir fyrir 

heldur aðeins athugun á svæðinu og stutt viðtöl. Eftir u.þ.b. klukkustund af athugun voru 

lagðir spurningalistar fyrir gesti í fjörunni auk þess sem stutt viðtöl voru tekin við þá sem 

svöruðu listanum. Gagnaöflun fór fram 3. mars 2019 og hófst úrvinnsla gagna samdægurs 

eða um leið og ferðalaginu lauk, þar sem töluleg gögn voru færð inn í tölvu. Gagnasöfnun 

stóð yfir í rúmar sex klukkustundir frá 11:00 til 17:13.  

4.2.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við lýsandi tölfræði í úrvinnslu gagna. Lýsandi tölfræði er þegar gögn eru sett 

fram til að gera skil á einkennum tölfræðilegra upplýsinga (Bryman, 2016) og er notast við 

tíðnitöflur í niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem sýnt er hve margir svara hverjum 

svarmöguleika. 

4.3 Eigindlegur hluti gagna og aðferða 

Einkenni eigindlegra aðferða er aðleiðsla. Hún byggir á því að gögnum er safnað og þau 

greind og í kjölfarið er sköpuð þekking út frá gögnunum sem aflað var (Bryman, 2016). 

Rannsóknin er byggð á aðleiðslu grundaðrar kenningar en þá er kenning þróuð í samræmi 

við þau gögn sem aflað er í rannsókninni og gögnin notuð til að þróa kenningu sem tengist 

viðfangsefni rannsóknarinnar sem er ólíkt megindlegum aðferðum þar sem kenningin er sett 

fram á undan gagnaöfluninni (Bryman, 2016).  

Við gagnaöflun eigindlegra gagna var notast við stutt viðtöl við gesti í Reynisfjöru þar sem 

spurt var fyrir um hvers vegna þau væru komin í Reynisfjöru og hvernig þeim litist á 

aðstæður almennt í fjörunni. Einnig fengu viðmælendur tækifæri til að tjá sig um 

spurningalistann og gefa nánari skýringar á því hvers vegna þau völdu að svara eins og þau 

gerðu. Það var þó alltaf gert af frumkvæði viðmælenda að tjá sig um einstök svör við 

spurningum spurningalistans. Viðtölin voru ekki hljóðrituð heldur skrifaði höfundur hjá sér 

samantekt á því sem hver viðmælandi hafði að segja sem snéri að viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

Engar fyrir fram ákveðnar forsendur voru fyrir því að viðmælendur voru valdir nema þær að 

þátttakendur voru allir í Reynisfjöru þann 3. mars 2019 og orðnir eldri en 18 ára.  

4.4 Þátttökuathugun 

Þátttökuathugun er aðferð til gagnaöflunar sem lýsir sér þannig að rannsakandi fer á vettvang 

og dvelur þar í lengri eða skemmri tíma og fylgist með því sem fram fer á vettvangi. Hlutverk 

rannsakandans getur verið fjölbreytilegt þegar komið er á vettvang en hann getur verið virkur 
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þátttakandi í því sem fram fer á staðnum eða einangrað sig algerlega og fylgist með sem 

utanaðkomandi aðili. Algengast er að þeir rannsakendur sem beita þátttökuathugun hagi sér 

með þeim hætti að þeir séu á milli algerlegra einangraðra athugunar og þátttakanda sem tekur 

þátt í öllu sem gerist á vettvangi. Þau gögn sem safnað er í þátttökuathugunum geta verið 

bæði megindleg og eigindleg þar sem rannsakandi getur bæði sett gögnin fram í tölfræðilegu 

samhengi eða í formi frásagna. Þátttökuathuganir hafa tíðkast í félagsvísindum um margra 

ára skeið til að skilja betur ólíka menningarheima og eru því algengar í mannfræði og 

áþekkum fræðigreinum (Bernard, 2006).  

Við gerð rannsóknarinnar var notast við þátttökuathugun þar sem höfundur var í duldu 

hlutverki (e. covert role) sem lýsir sér þannig að rannsakandi fer leynt með viðveru sína á 

vettvangi og því eru þátttakendur ekki varir um að með þeim sé fylgst (Bernard, 2006). Það 

var auðvelt fyrir rannsakanda að falla inn í aðstæður á vettvangi sem einkenndust af 

ferðamönnum í úlpum að taka myndir á símana sína og skoða umhverfi Reynisfjöru. Í 

þátttökuathuguninni var bæði megindlegum og eigindlegum gögnum safnað þar sem gögnin 

eru bæði frásagnir og í tölfræðilegu formi. 
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5 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður úr spurningalistum sem og viðtölum gerð skil. Í 

kaflanum verður viðhorf gesta í Reynisfjöru til öryggis og viðvörunarskilta kannað sem og 

öryggisvitund gesta í fjörunni. Það sem þótti áberandi var hve öruggir ferðamenn telja sig 

vera í fjörunni miðað við þau slys sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Niðurstöður verða 

kynntar með lýsandi tölfræði þar sem notast er við tíðnitöflur við framsetningu gagna. 

Niðurstöður úr spurningalistum verða fylgt eftir með niðurstöðum úr viðtölum sem tekin 

voru samhliða spurningakönnuninni. Þar verður fjallað um það sem þátttakendur sögðu í 

stuttum viðtölum fyrir eða eftir að þeir höfðu lokið við að svara spurningalistum. Auk þess 

voru tekin viðtöl við gesti fjörunnar sem ekki svöruðu spurningalistanum. Niðurstöður úr 

þátttökuathugun mun styðja við niðurstöður úr spurningalistum og viðtölum, þar sem 

rannsakandi fylgdist með iðkun gesta í fjörunni.  

5.1 Öryggisvitund gesta og viðhorf þeirra til 

öryggis og viðvörunarskilta 

Gestir Reynisfjöru telja sig örugga í fjörunni. Svo örugga að 58 svarendur af 62 telja sig 

örugga eða mjög örugga í Reynisfjöru þegar spurt er „Hvernig upplifir þú öryggi þitt í 

Reynisfjöru?“ Þrátt fyrir öll þau slys sem hafa orðið á síðastliðnum árum og þann fjölda 

viðvörunarskilta sem eru staðsett í fjörunni telja nær allir gestir sig örugga. Í töflum 2-4 

kemur fram hvernig svör dreifast hjá svarendum sem tóku afstöðu til spurninga sem snúa að 

öryggisvitund og viðhorfi til öryggis.  

Tafla 2 Hvernig upplifir þú öryggi þitt í Reynisfjöru 

Hvernig upplifir þú öryggi þitt í Reynisfjöru? Fjöldi Hlutfall 

Örugg(ur) eða mjög örugg(ur) 58 93,5% 

Óörugg(ur) eða mjög óörugg(ur)   1   1,6% 

Hvorki örugg(ur) né óörugg(ur)   3   4,8% 

 

Eins og taflan gefur til kynna telja gestir í Reynisfjöru sig örugga á staðnum. Afstaða þeirra 

til öryggis er einróma en 93,5% svarenda telja sig örugga eða mjög örugga í fjörunni. Einn 

aðili upplifði sig óöruggan í fjörunni og er það íslensk stelpa í kringum tvítugt. Þrátt fyrir öll 

þau slys sem hafa átt sér stað í fjörunni á síðustu árum er svo afgerandi svarhlutfall 

forvitnilegt. Því er ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort öryggistilfinning gesta í Reynisfjöru 

sé til vegna þess að þeir vita hreinlega ekki af þeim hættum sem leynast í fjörunni og hafi 

því litla öryggisvitund eða hvort þeir telja sig það vel upplýsta um hætturnar á staðnum að 
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þeir þurfa ekkert að óttast og hafi því mikla öryggisvitund. Tafla 3 sýnir svarhlutfall 

þátttakenda þegar þeir eru spurðir „Hve meðvitaður ertu um hætturnar í Reynisfjöru?“ 

   

 

Tafla 3 Hve meðvitaður ertu um hætturnar í Reynisfjöru? 

Hve meðvitaður ert þú um hætturnar í 

Reynisfjöru? 

Fjöldi Hlutfall 

Meðvitaður eða mjög meðvitaður 47 75,8% 

Lítið meðvitaður eða ekki meðvitaður   9 15,0% 

Hvorki meðvitaður né ómeðvitaður   4   6,7% 

 

Tafla 3 gefur skýrt til kynna að gestir fjörunnar telja sig meðvitaða eða mjög meðvitaða um 

hætturnar sem leynast í fjörunni. Tæplega 76% svarenda telja sig meðvitaða eða mjög 

meðvitaða um hætturnar en 15% svarenda telja sig lítið meðvitaða eða ekkert meðvitaða um 

þær og 6,7% telja sig hvorki meðvitaða né ómeðvitaða um hætturnar. Það má túlka töflur 2 

og 3 sem svo að gestir fjörunnar telji sig örugga á staðnum vegna þess hve meðvitaðir þeir 

telja sig vera um hætturnar á staðnum. Það að svo margir svarendur telji sig meðvitaða um 

hættur staðarins hlýtur hins vegar að gefa til kynna að gestum þyki staðurinn hættulegur. Sú 

mikla öryggistilfinning sem ríkir meðal gesta fjörunnar er forvitnileg í ljósi þess hve margir 

hafa lent í sjónum á undanförnum árum. Auk þess sem margir svarenda urðu vitni af því 

þegar alda lenti á tveimur stelpum sem ætluðu að taka mynd af sér of nærri sjónum með 

þeim afleiðingum að þær urðu að berjast við að koma sér á fætur aftur og urðu gegnvotar 

fyrir vikið. Líklegt verður að teljast að stelpurnar sem lentu í öldunni töldu sig mjög 

meðvitaðar eða meðvitaðar um hætturnar sem kunna að leynast í fjörunni en samt sem áður 

lentu þær í kröppum dansi þegar þær fóru of nálægt sjónum. Hins vegar er möguleiki fyrir 

hendi að stelpurnar hafi ekki verið meðvitaðar um hætturnar í fjörunni og þar af leiðandi 

hætt sér of nálægt sjónum, óviðbúnar því að aldan gæti komið svo langt upp í fjöruna.  

Það sem tafla 3 sýnir er viðhorf gesta um eigið öryggi og hversu vel þeir telja sig vita um 

þær hættur sem stafa að þeim í fjörunni. Þrátt fyrir að 47 af þeim 60 sem tóku afstöðu til 

spurningarinnar telji sig meðvitaða eða mjög meðvitaða um hætturnar í fjörunni er ekki þar 

sem sagt að þeir séu í raun meðvitaðir eða mjög meðvitaðir um hætturnar. Úr því að gestir 

telji sig eins örugga á staðnum og raun ber vitni og séu eins meðvitaðir og þeir segjast vera 

um hætturnar sem leynast í fjörunni, skildu þeir telja Reynisfjöru hættulegan eða öruggan 

stað til að vera á (tafla 4)? 

Tafla 4 Telur þú Reynisfjöru hættulegan stað? 

Telur þú Reynisfjöru hættulegan stað? Fjöldi Hlutfall 

Já. Hættulegan eða mjög hættulegan stað 35 56,5% 

Nei. Öruggan eða mjög öruggan stað 17 27,4% 
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Hvorki öruggan né óöruggan stað 10 16,1% 

 

Í ljósi þess hve margir töldu sig meðvitaða um þær hættur sem kunna að leynast í fjörunni, 

þar sem 75,8% töldu sig mjög meðvitaða eða meðvitaða um þær hættur sem væru í fjörunni 

þykir forvitnilegt að sjá að tafla 4 sýnir að rúmlega helmingur taldi staðinn mjög hættulegan 

eða hættulegan. Það þýðir e.t.v. að gestir telji staðinn ekki hættulegan ef þeir telja sig 

meðvitaða um hætturnar sem steðja að þeim og telji sig vita fyrir vikið hvað eigi að varast í 

fjörunni. Auk þess töldu 93,5% svarenda staðinn öruggan sem gæti þýtt að þeir séu að 

vantúlka Reynisfjöru þegar kemur að hættum sem stafar að ferðamönnum og hve algengt 

það sé að ferðamenn lendi í háska í briminu. Það þykir forvitnilegt að sjá hve margir telja 

sig örugga í Reynisfjöru þegar svo margir telja staðinn hættulegan eða mjög hættulegan. 

Margir svarendur gáfu sig á tal við rannsakanda þegar þeir voru að svara spurningunni og 

var ástæðan sú að svarendur sem töldu sig örugga og töldu sig vita hvernig ætti að umgangast 

fjöruna þótti ekki stafa hætta að sér á staðnum. Ástæðan fyrir því að þeir töldu enga hættu 

stafa að þeim var sú að þeir töldu sig vita að fjaran væri hættuleg og væru þess vegna 

meðvitaðir um hvernig ætti að iðka fjöruna á þann hátt að þeir væru öruggir frá þeim hættum 

sem kunna að leynast þar. Þeir töldu sig vita að í raun er staðurinn hættulegur en þeir upplifa 

hann ekki hættulegan vegna þess að þeir telja sig vita í hverju hættan er fólgin. Eins og bresk 

kona kom að orði: „I feel very safe in a dangerous place because I know how to behave“  

eða „Mér líður öruggri á hættulegum stað vegna þess að ég veit hvernig ég á að haga mér“. 

Hún er dæmi um manneskju sem telur sig meðvitaða um hætturnar sem kunna að leynast í 

fjörunni og fer því með gát. Hún tók því alvarlega sem leiðsögumaðurinn sagði í rútunni 

áður en hún kom á staðinn og fór eftir því sem hann sagði. 

Hins vegar voru ekki allir gestir fjörunnar sem iðkuðu staðinn á þennan hátt. Þegar tvær 

stelpur höfði lokið við að svara spurningalistanum sögðu þær að þær hefðu farið úr skóm, 

brett buxurnar upp að hnjám og ákveðið að vaða út í flæðarmálið. Það hefði getað endað 

með því að þær hefðu sogast aftur út í sjó með öldunni. Það gerðist sem betur fer ekki en 

þær vildu upplifa ferðamannastaðinn á þann hátt sem þær vildu og upplifðu fjöruna sem 

öruggan ferðamannastað þrátt fyrir að sniðganga tilmæli viðvörunarskilta. Ein stelpnanna 

sagði orðrétt: „I just came back from almost swimming in the sea, so obviously I don‘t think 

it is a dangerous place“ eða „Ég var að koma aftur eftir að hafa nánast synt í sjónum, svo 

augljóslega tel ég staðinn ekki hættulegan“. Stúlkurnar tvær sýna gott dæmi um það þegar 

gestir ferðamannastaða sniðganga þær ábendingar sem annað hvort koma fram á 

viðvörunarskiltum eða frá leiðsögumönnum á staðnum til að iðka ferðamannastaðinn á þann 

hátt sem þeir vilja og skeyta litlu um eigið öruggi á staðnum. Þær vanmeta hættur fjörunnar 

með því að fara á skjön við ábendingar sem koma fram á viðvörunarskiltum um hvað skuli 

forðast að gera í fjörunni til að gæta að eigin öryggi á staðnum. Það hefði hæglega getað 

farið verr fyrir stelpunum og þær hlotið alvarlega áverka. Að því sögðu er hægt að velta fyrir 

sér skilaboðum viðvörunarskiltanna sem eru í fjörunni og viðhorfi gesta til þeirra. 

Til að sporna við því að gestir lendi í háska í Reynisfjöru eru til staðar viðvörunarskilti sem 

miðla upplýsingum um það sem beri að varast í fjörunni. Til að kanna viðhorf gesta til 

viðvörunarskilta skal líta á töflur 5-8 sem allar snúa að viðhorfi gesta til viðvörunarskilta, 

sýnileika þeirra og skýrleika. 
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Tafla 5 Hversu sýnileg telur þú viðvörunarskiltin í fjörunni vera? 

Hversu sýnileg telur þú viðvörunarskiltin í fjörunni 

vera? 
Fjöldi Hlutfall 

Sýnileg eða mjög sýnileg 53 86,9% 

Illa sýnilega eða ég sá engin viðvörunarskilti   6   9,8% 

Hvorki sýnileg né illa sýnileg   2   3,3% 

 

Viðvörunarskiltin í fjörunni virðast vera mjög greinileg og fara framhjá örfáum gestum 

fjörunna. Skiltin eru hönnuð til að vera sýnileg öllum gestum og ættu að vera staðsett á 

stöðum þar sem allir gestir fjörunnar koma auga á þau. Um 87% svarenda telja skiltin sýnileg 

eða mjög sýnileg. Skiltin hafa verið sett niður við gönguleið sem liggur frá bílastæðinu og 

niður í fjöruna og eru skiltin því staðsett í alfaraleið leið niður í fjöruna. Skiltin eru fjögur 

talsins en tvö þeirra eru stór og áberandi og vara við hættum bæði myndrænt og skriflega. 

Skiltin eru í áberandi litum þar sem grunnlitirnir eru appelsínugulur og gulur. Á skiltunum 

stendur stórum svörtum stöfum „HÆTTA“ og „DANGER“ á öðru en „REYNISFJARA“ á 

hinu. Athygli vakti að varað er við hættulegum öldum á þremur tungumálum en aðeins er 

varað við hættu á kínversku. Þar af leiðandi veit sá sem les kínversku ekki í hverju hættan er 

fólgin. Aftur á móti er einnig varað við hættulegum öldum myndrænt sem hjálpar þeim sem 

ekki skilja tungumálin á skiltunum að skilja við hverju sé verið að vara á skiltunum.  

Á báðum skiltunum er varað við hættulegum öldum. Á appelsínugula skiltinu þar sem 

stendur Reynisfjara, er varað við lífshættulegum öldum skriflega á ensku, þýsku og íslensku 

og myndrænt er varað við því að synda í sjónum, að steinar gætu fallið úr klettunum og að 

það séu hættulegar öldur á staðnum. Á gula skiltinu, sem jafnframt er nýjasta 

viðvörunarskilti fjörunnar er varað við ólagsöldum (e. sneaker waves) sem hafa leikið 

ferðamenn grátt síðustu ár. Á skiltinu er skýringarmynd þar sem sýndur er munurinn á 

ólagsöldum og venjulegum öldum, auk þess sem stærðarmismunur manneskju og öldunar er 

sýndur. Á skiltinu er varað myndrænt við skriðum úr klettunum, hættulegum öldum og að 

synda í sjónum. Skriflega er orðið „Hætta“ á þremur tungumálum, ensku, íslensku og 

kínversku en þar fyrir neðan er gert grein fyrir þvi skriflega á ensku og íslensku hvað það er 

sem þurfi að varast þegar fjaran er iðkuð. Hægra megin á skiltinu er sagt frá ferðamanni sem 

lést í fjörunni og að Reynisfjara sé hættulegasta fjara landsins. Letrið á skiltunum er mest 

allt svart á lit á ljósum grunni, fyrir utan letrið sem segir frá hættu á fjórum tungumálum á 

appelsínugula skiltinu, en það letur er rautt á lit. Skiltin eru unnin af fagfólki og ættu því að 

vera hönnuð á þann hátt að flestir, ef ekki allir gestir sem fara um fjöruna komi auga á þau.  

Skiltin eru vel staðsett og í alfaraleið í fjöruna en þrátt fyrir það telja 10% svarenda skiltin 

vera illa sýnileg sem gefur til kynna að hægt sé að gera betur svo að upplýsingarnar skiltanna 

skili sér til gesta. Það er þó ekki nóg að koma auga á skiltin heldur verða gestir að lesa það 

sem stendur á skiltunum og skilja það sem stendur á þeim til að skiltin þjóni tilgangi sínum 

sem er forvörn gegn slysum og að efla öryggisvitund gesta. Tafla 6 sýnir dreifingu svara við 

því hve vel gestir lásu skiltin áður en þeir fóru niður í fjöruna. 
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Tafla 6 Hversu vel lastu viðvörunnarskiltin áður en þú fórst í fjöruna? 

Hversu vel lastu viðvörunarskiltin áður en þú 

fórst í fjöruna? 

Fjöldi Hlutfall 

Ég las öll skiltin eða ég las öll skiltin vel  36 59,0% 

Ég horfði varla á skiltin eða ég sá engin skilti   5   8,2% 

Ég horfði á skiltin 20 32,8% 

  

Tafla 6 gefur okkur skýra mynd af því að gestir í fjörunni vilja afla sér upplýsinga um þær 

hættur sem kunna að leynast í fjörunni með því að lesa viðvörunarskiltin. Svarendur sem 

lásu öll skiltin eða lásu öll skiltin vel voru 36 eða 59% sem gefur til kynna að gestir fjörunnar 

vilja vita út í hvað þeir halda áður en þeir fara í fjöruna. Aftur á móti eru tæplega 33% 

svarenda sem horfa á skiltin án þess að lesa þau sem gæti verið merki þess að myndirnar á 

skiltunum eru skýrar og vel heppnaðar og því þurfi aðeins að sjá myndirnar til að átta sig á 

því sem beri að varast í fjörunni. Hins vegar kom það fram í þátttökuathuguninni að ástæða 

þess að svo margir gestir eyði litlum tíma í að lesa af viðvörunarskiltum gæti verið sú að þeir 

ferðamenn sem höfðu komið í fjöruna með leiðsögumann með sér, hvort sem það var í rútu 

eða smærri bifreið sögðu að leiðsögumaðurinn hafi sagt þeim frá öllum þeim hættum sem 

kynnu að leynast í fjörunni og því hafi þau aðeins horft á skiltin og ekki fundist þau knúin 

til að lesa það sem kæmi fram á þeim. Leiðsögumaðurinn hafði í raun komið í stað landvarðar 

og eflaust getað veitt betri og ítarlegri upplýsingar um hætturnar og staðinn heldur en skiltin. 

Þá hefur leiðsögumaðurinn e.t.v. verið ástæða þess að svo margir töldu sig eins meðvitaða 

um hættur fjörunnar og raun ber vitni. Leiðsögumennirnir voru í fjörunni á sama tíma og 

gestirnir og reyndu að leiðbeina þeim í umgengni um fjöruna með því að segja þeim að hörfa 

frá sjónum þegar gestirnir voru komnir of nálægt öldunum að hans mati. Þá benti frönsk 

stelpa, sem gaf sig á tal við rannsakanda á að hægt væri auka öryggistilfinningu gesta ef það 

væri landvörður á svæðinu. Landvörðurinn væri starfandi í turni eða í kofa í fjörunni svo 

hægt væri að bregðast fljótt og rétt við þegar slysin gerast. Auk þess gætu gestir rætt við 

landvörðinn ef það er eitthvað sem þeir eru óvissir með í umgengni í fjörunni og gætu 

landverðir því verið mikilvægir aðilar til að sporna við alvarlegum slysum sem og 

minniháttar óheppilegum atvikum í fjörunni. 

Til að reyna að koma í veg fyrir óhöpp hafa leiðsögumenn verið eins og einhvers konar 

landverðir í fjörunni og skipt sér af mun fleiri gestum en þeim sem eru á ferðalagi undir 

þeirra leiðsögn. Leiðsögumaður sem gaf sig á tal við rannsakanda sagði að það væri 

mikilvægt að upplýsingarnar kæmust til skila og að gestir áttuðu sig á hve hættuleg fjaran er 

í raun og veru. Hann bætir við að hann óttist viðbrögð stjórnvalda, þar sem hann segir að á 

meðan slysin halda áfram að gerast á svæðinu svo reglulega muni stjórnvöld sjá sig knúin til 

að bregðast við með einhverjum hætti til að sýna fram á að eitthvað hafi verið gert til að 

sporna við slysum á svæðinu. Hann óttast að þessar aðgerðir muni frekar hafa neikvæð áhrif 

á upplifun ferðamanna í fjörunni heldur en jákvæð. Aðspurður hvaða leiðir það eru sem hann 

telji að stjórnvöld muni beita segist hann hræddur um að þær hafi lítið vægi og nefnir dæmi 

um að keðja eða kaðall þvert á fjöruna hafi ekkert með það að segja hvort gestir fari of nálægt 

sjónum eða ekki. Kaðallinn væri bæði tilgangslaus og gífurleg sjónmengun í fjörunni. 

Þangað sem gestir ætla sér að fara þangað munu þeir fara hvort sem það sé kaðall í fjörunni 

eða ekki. „Það sem ferðamenn gera til að ná hinni fullkomnu mynd af einhverjum ákveðnum 
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stað verður að teljast magnað“ og vísar hann til þess að þrátt fyrir hindranir á för ferðamanns 

sem ætli að taka myndir af einhverjum ákveðnum stað þá finnur viðkomandi leið framhjá 

hindrununum. Hann heldur áfram og segir að hindranir eins og reglur, viðvörunarskilti og 

kaðlar til að halda fólki innan afmarkaðra svæða séu gagnslausar ætli ferðamaðurinn að ná 

hinni fullkomnu ljósmynd eða iðka staðinn á þann hátt sem hann hafði hugnast. Þar með sagt 

eru upplýsingaflæði og meðvitund fyrir hættunum lykillinn til að koma í veg fyrir slys í 

fjörunni að hans mati. 

Bílstjóri sem hafði unnið við að keyra erlenda ferðamenn í fjöruna tekur í sama streng og 

leiðsögumaðurinn og segir að sífellt upplýsingarstreymi sé lykillinn að því að fólk komist 

lifandi úr fjörunni. Hann segir að leiðsögumenn séu mikilvægir í þeim efnum og lýsir ferðum 

í fjöruna á þann hátt að leiðsögumaðurinn brýnir fyrir ferðamönnum hverjar hætturnar séu í 

fjörunni rétt áður en rútan kemur á leiðarenda. Þegar ferðamennirnir eru komnir úr rútunni 

og eru á leið í fjöruna stöðvar leiðsögumaðurinn hópinn fyrir framan viðvörunarskilti og 

endurtekur sömu hluti og sagðir höfðu verið í rútunni fimm mínútum áður. Hann bætir við 

að líklega hafi tungumálaörðuleikar eitthvað með það að segja að fólk fari ekki eftir settum 

reglum, þar sem fólk frá Asíulöndum virðist eiga í mestu erfiðleikum með að skilja það sem 

leiðsögumaðurinn segir og það þarf sífellt að vera að minna þá á æskilega iðkun fjörunnar.  

Úr því að tungumálaörðuleikar hafa sett strik í reikninginn í samskiptum gesta og 

leiðsögumanna er ekki úr vegi að kanna hvernig gestum hafi tekist til við að skilja það sem 

kemur fram á viðvörunarskiltunum (tafla 7).  

Tafla 7 Skildir þú viðvörunarskiltin? 

Skildir þú viðvörunarskiltin? Fjöldi Hlutfall 

Ég skildi flest eða allt sem stóð á skiltunum 55 90,2% 

Ég skildi aðeins lítinn hluta af því sem stóð á skiltunum    5   8,2% 

Ég skildi ekki það sem stóð á skiltunum   1   1,6% 

 

Tafla 7 sýnir að gestir fjörunnar ættu að vera vel í stakk búnir til að iðka fjöruna á öruggan 

hátt þar sem 90,2% svarenda skildu flest eða allt sem stóð á skiltunum. Aðeins 8,2% svarenda 

skildu lítið af því sem stóð á skiltunum og aðeins einn svarandi skildi ekkert sem stóð á 

skiltunum. Skiltin eru á þýsku, íslensku, ensku og kínversku. Ef litið er til hlutfalls þeirra 

sem skilja allt eða næstum allt sem fram kemur á skiltunum ættu 90,2% gesta að geta lesið 

og skilið skilaboðin á skiltunum áður en haldið er í fjöruna. Skiltin eru augljóslega skýr þar 

sem skilaboðunum er miðlað hnitmiðað bæði skriflega og myndrænt. Hins vegar voru fimm 

svarendur sem sögðust aðeins skilja brot af því sem kom fram á skiltunum. Skiltin eru aðeins 

að hluta til á kínversku og ekki á frönsku og því má gera ráð fyrir því að gestir sem hafa 

kínversku eða frönsku sem móðurmál hafi ekki skilið það sem stendur á skiltunum.  

Þar sem gestir eru meðvitaðir um þær hættur sem leynast í fjörunni og hafa séð, lesið og 

skilið öll viðvörunarskiltin er hægt að leiða hugann að því hvort viðvörunarskiltin þjóni 

tilgangi sínum sem er að vara við hættum sem eru í fjörunni. Þá eru skiltin í samræmi við 

umhverfið sem þau eru í og vara við þeim hættum sem eiga við tiltekið umhverfi. Tafla 8 
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sýnir hvernig gestir telja viðvörunarskiltin samræma umhverfi sínu og hvort þau vari við 

þeim hættum sem eru í fjörunni. 

Tafla 8 Telur þú viðvörunarskiltin vara við öllum þeim hættum sem eru í Reynisfjöru? 

Telur þú viðvörunarskiltin vara við öllum þeim 

hættum sem eru í Reynisfjöru? 

 

Fjöldi Hlutfall 

Skiltin vara við flestum eða öllum hættum fjörunnar 50 83,3% 

Þau vara aðeins við fáum eða engum hættum fjörunnar   8 13,3% 

Skiltin vara hvorki við öllum né engum hættum   2   3,3% 

 

Gestir telja skiltin samræma umhverfi sínu að mestu leyti vel þar sem rúmlega 83% telja 

viðvörunarskiltin vara við flestum eða öllum þeim hættum sem ferðamenn telja að leynist í 

fjörunni. Það að viðvörunarskilti samræmi umhverfi sínu merkir að þær upplýsingar sem 

koma fram á skiltunum vari við þeim hættum sem kunna að ógna gestum á staðnum. Aftur 

á móti eru rúmlega 13% gesta sem telja viðvörunarskiltin ekki samræmast umhverfi sínu og 

vari við fáum eða engum hættum. Það er býsna hátt hlutfall gesta sem telja skiltin annað 

hvort vara við einhverjum öðrum hættum sem ekki eru í Reynisfjöru eða að skiltin vari 

aðeins við broti af þeim hættum sem raunverulega eru í fjörunni. Það er erfitt að gera sér 

grein fyrir því hvaða hættur það séu sem viðvörunarskiltin vara ekki við þar sem þau vara 

við því að synda í sjónum, hættulegum öldum og grjótskriðum úr klettunum. Skiltin eru 

unnin af fagaðilum sem gera grein fyrir þeim hættum sem þeir telja að stafi að gestum 

fjörunnar og því forvitnilegt að vita hvaða hættur það séu sem 13% svarenda telji að vanti á 

skiltin. Klettaklifur gesta í fjörunni er iðkun sem rannsakandi tók eftir í þátttökuathugun og 

því gæti verið að þátttakendum finnist viðvörun við klettaklifri vanta á viðvörunarskiltin. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að skrifa niður þær hættur sem þeir væru 

meðvitaðir um að kynnu að leynast í fjörunni. Það gerðist í öllum tilfellum að þátttakendur 

skrifuðu „waves“ eða „sneaky waves“ sem þýðir að allir þeir sem voru meðvitaðir um 

einhverjar hættur í fjörunni voru meðvitaðir um að öldurnar og útsogið sem þeim fylgdi 

kynni að vera hættulegt og því mikilvægt að halda sig í hæfilegri fjarlægð. Næst algengasta 

svarið við spurningunni var „rock fall“ eða grjótfall og var þá verið að gefa í skyn að steinar 

gætu losnað úr klettinum í austanverðri fjörunni og fallið ofan á gesti sem þar væru að taka 

myndir eða dást af stuðlaberginu. Einnig var algengt að þátttakendur nefndu „sea 

temperature“ eða hitastig hafsins. Þá var voru gestir að meina að sjórinn væri mun kaldari 

en þau gerðu sér grein fyrir og því ekki æskilegt að fara út í sjó og einnig að ef svo færi að 

sjórinn kæmist í gesti að þá væri mun erfiðara að hreyfa sig í köldum sjó heldur en heitum. 

Aðrar hættur sem voru nefndar eru að klifra í klettum og detta, vindurinn og festast á milli 

steina eða inni í helli þegar flóð skellur á og komast því hvergi þar sem sjórinn hefur gert 

innlyksa svo fátt eitt sé nefnt. Það voru tólf þátttakendur sem skiluðu auðu í spurningunni 

og fimm sem sögðust ekki vita um neinar hættur. Því voru gild svör 45 talsins. 

Í lok spurningalistans er spurt hvort þátttakendur hafi komið í fjöruna áður og þar svara 56 

neitandi en sex þátttakendur hafa áður komið í fjöruna. Í hópi þeirra sex sem áður hafa komið 

í fjöruna er ein þýsk kona en restina skipa fimm Íslendingar, þar af eru tveir þeirra 

leiðsögumenn sem síðar gáfu sig á tal við rannsakanda um aðgengi og öryggi í fjörunni sem 
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fjallað verðum um í kafla eigindlegra niðurstaðna. Þar sem 56 þátttakendur hafi verið í 

Reynisfjöru í fyrsta skipti gæti það bent til þess að Reynisfjara sé ferðamannastaður sem 

ferðamenn heimsæki til að upplifa aðeins einu sinni. 

5.1.1 Samantekt niðurstaðna úr spurningalista 

Þegar gögnin hafa verið skoðuð úr megindlegum hluta rannsóknarinnar er með sanni hægt 

að segja að viðhorf gesta í Reynisfjöru til öryggis og viðvörunarskilta sé nokkuð afgerandi. 

Gestir telja sig örugga á staðnum þrátt fyrir að aðeins rúmlega helmingur telji fjöruna sem 

slíka vera öruggan stað, sem gæti verið hægt að skýra með því að lang flestir telja sig 

meðvitaða um þær hættur sem gætu leynst á staðnum. Gestir töldu viðvörunarskiltin að 

mestu leyti sýnileg, skýr og skiljanleg fyrir gesti fjörunnar og aukið öryggisvitund þeirra. 

Auk þess telja gestir að viðvörunarskiltin vari við þeim hættum sem raunverulega steðji að 

þeim í fjörunni. Almennt gátu þátttakendur nefnt hættur sem þeir töldu sig meðvitaða um og 

voru algengustu svörin ólagsöldur, grjótskriður úr klettum með slæmum afleiðingum og 

festast inni í hellum eða á milli steina og sjós vegna flóðs í fjörunni. Aðeins einn erlendur 

ferðamaður hafði komið í fjöruna áður og því voru allir erlendir þátttakendur 

rannsóknarinnar nema einn í fjörunni í fyrsta skipti.  

5.2 Iðkun ferðamanna í Reynisfjöru 

Flestir þátttakendur sögðust haga sér eftir settum reglum og staðsettu sig frekar fjær heldur 

en nær sjónum þegar þeir voru að iðka fjöruna. Aftur á móti eru einstök tilfelli þar sem 

einstaklingar kjósa að haga sér ekki eftir ábendingum frá leiðsögumönnum og 

viðvörunarskiltum og kann það að hafa í för með sér slæmar afleiðingar fyrir einstaklinginn 

sem e.t.v. týnir lífi sínu eða slasast alvarlega. Ferðamenn iðka Reynisfjöru á frábrugðin hátt 

og hefur verið gert grein fyrir því hér að ofan að algengt sé að ferðamenn hætta sér of nálægt 

sjónum með þeim afleiðingum að lenda í honum. Auk þess eiga gestir það til að iðka fjöruna 

með því að klifra í klettum og taka ljósmyndir.  

5.2.1 Ljósmyndun 

Þar sem ljósmyndir er stór hluti af því að ferðast, vilja gestir oft gleyma sér í því að ná 

fallegum ljósmyndum og hugsa því minna um að vara sig á öldunum sem vilja oft ná ansi 

langt upp í fjöruna. Það gerðist sex sinnum að gestir í fjörunni var knésettur af öldum þegar 

viðkomandi hætti sér of langt út að sjónum á þeim tíma sem rannsakandi var í fjörunni. Í 

flestum tilfellum var það til að ná ljósmynd með sjóinn og sólina í bakgrunni. Sjórinn skellur 

þá aftan á hnésbótum gestanna sem falla niður á hnén og í kjölfarið kemur önnur alda yfir 

viðkomandi sem síðan stendur upp og reynir að berjast við útsogið frá öldunum rennandi 

blautur. Það vakti athygli að sjá hegðun annarra gesta þegar slíkt hendir. Þeir gestir sem eru 

í nálægð við atvikið hlupu sjálfir í skjól til að bjarga eigin skinni en margir snéru við til að 

aðstoða einstaklinginn sem hafði lent í óhappinu. Eftir að þeir sem höfðu lent í óhappinu 

voru komir úr fjörunni leið ekki að löngu þar til gestir fjörunnar voru aftur komnir á sama 

stað og atvikið átti sér stað og jafnvel lengra út að sjónum. Það voru hins vegar ekki aðeins 

þeir sem vildu láta taka myndir af sér sem hættu sér nálægt sjónum heldur einnig 

landslagsljósmyndarar sem voru oft komnir mjög nálægt sjónum eða höfðu stillt þrífætinum 

upp á milli steina í nágrenni við stað þar sem brimið skellur á klettana. Viðvörunarskiltin 
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gera ekki grein fyrir því hve nálægt sjónum gestir megi fara áður en öryggi þeirra sé ógnað 

og því getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvenær gestir eru komnir of nálægt sjónum. 

Þrír landslagsljósmyndarar, sem allir voru að taka myndir fyrir tímarit gáfu sig á tal við 

rannsakanda og voru þeir frá Þýskalandi, New York og Noregi. Aðspurðir hvað það væri 

sem þeir væru að mynda og hvers vegna þeir væru í Reynisfjöru voru þeir sammála um að 

drangarnir í austri væru það sem verðugast væri að taka ljósmyndir af sem og stuðlaberginu 

(mynd 7). Hins vegar var mannmergðin slík við stuðlabergið að erfitt var að ná góðum 

ljósmyndum af því. Landslagsljósmyndararnir höfðu allir séð myndir af fjörunni á 

samfélagsmiðlinum Instagram, sjónvarpsþættinum Game of Thrones og höfðu tveir þeirra 

séð fjöruna í öðrum landslagstímaritum og þótt mikið til hennar koma. Þegar þeir voru 

spurðir hvort þeir óttuðust að lenda í sjónum svöruðu þeir að þeir væru meðvitaðir um að 

sjórinn væri hættulegur og þeir væru því stutt á sama stað til að ná ljósmyndunum og duglegir 

að hreyfa sig um stað til að gleyma sér ekki við myndavélina.  

5.2.2 Klettaklifur 

Í austanverðri fjörunni eru glæsilegir stuðlabergshellar og stuðlabergsveggur þar sem gestir 

fjörunnar fjölmenna til að taka myndir af sjálfum sér eða ferðafélögum við eða uppi á 

stuðlum bjargsins. Til að ná flottum ljósmyndum hafa gestir tekið á það ráð að klifra upp í 

bergið og setjast niður á syllu þar sem síðar er tekin ljósmynd. Ferðafélagar skiptast gjarnan 

á að framkvæma þessa iðju þar til allir hafa fengið mynd af sér uppi á klettinum. Það er 

ekkert viðvörunarskilti við klettinn sem bannar klifur í honum (mynd 7) og því ekki óeðlilegt 

að gestir fjörunnar notfæri sér klettinn til að ná góðum ljósmyndum. Aftur á móti vara 

viðvörunarskilti við því að grjót geti fallið úr bjarginu ofan á gesti sem standa þar fyrir neðan 

og auk þess er hæð bjargsins sú að ef einhver dytti niður yrðu afleiðingarnar mögulega 

slæmar. Viðvörunarskiltin benda einnig á að börn skuli vera í fylgd með fullorðnum og að 

foreldrar beri ábyrgð á börnum sínum. Í bjarginu var mjög algengt að ung pör sem voru á 

ferðalagi með börnin sín vildu fá krakkana sína til að klifra upp í bjargið á meðan þau stæðu 

niðri til að ná ljósmynd af afkvæmum sínum uppi í stuðlaberginu. Svo dæmi sé tekið fylgdi 

rannsakandi pari frá Póllandi sem hafði í för með sér tvo unga stráka. Þau stoppuðu til að 

skoða viðvörunarskiltin áður en þau héldu í fjöruna og benti móðirin á hvað strákarnir mættu 

ekki gera og hvað ætti að varast í fjörunni. Þegar niður í fjöruna var komið fór pabbinn á 

undan og leiddi hópinn að stuðlaberginu og hvatti strákana til að klifra upp í bjargið svo 

hægt væri að taka mynd af þeim. Strákarnir klifruðu hjálparlaust upp og þegar þeir voru 

komnir upp á syllu sem þótti fýsileg til að taka flotta mynd, tóku foreldrarnir upp sinnhvorn 

símann og tóku myndir af strákunum. Strákarnir voru loks kallaðir niður aftur af foreldrum 

sínum og þar með klifruðu þeir niður aftur hjálparlaust. Í þessu tilfelli voru foreldrarnir til 

staðar ef eitthvað hefði komið fyrir strákana en voru ekki að beita sér fyrir því að aðstoða þá 

upp og niður bjargið sem hefðir minnkað líkurnar á því að þeir hefðu dottið niður og meitt 

sig. Annað dæmi um börn að klifra í klettinum er enskur skólahópur sem var hér á landi í 

jarðfræðiferð. Krakkarnir voru 14 og 15 ára og vildi kennarinn taka ljósmynd af öllum 

hópnum með stuðlabergið í bakgrunni. Þegar krakkarnir stilltu sér upp fyrir myndina voru 

nokkrir sem fóru mun hærra upp í bergið en nauðsynlegt var svo að allir sæust á myndinni. 

Kennarinn brást við því með að skipa börnunum að koma niður aftur þar sem þetta væri 

hættulegt fyrir þau sem klifruðu of hátt og líka fyrir þau sem voru fyrir neðan vegna þess að 

umgagnurinn ofar í berginu gæti orðið til þess að steinar gætu dottið ofan á þau sem niðri 

voru. 
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Mynd 7 Klettaklifur í stuðlabergi 

Viðhorf ábyrgðamanna til klettaklifurs í þessum atvikum eru gerólík. Foreldrarnir hvetja ung 

börn sín til að klifra í stuðlaberginu annars vegar og kennari tekur illa í að unglingar klifri í 

klettinum hins vegar. Munurinn gæti legið í því að kennarinn virðist vera meðvitaður um 

þær hættur sem klettaklifur hefur í för með sér þrátt fyrir að á staðnum sé ekkert 

viðvörunarskilti til að vekja athygli á þeirri vá sem fylgir klifrinu. Auk þess eru börnin í 

umsjón kennara á meðan á ferðinni stendur þar sem forráðamenn þeirra eru í heimalandinu. 

Kennarinn getur ekki tekið áhættuna um það að leyfa klettaklifur ef það er foreldrum 

barnsins þvert um geð og það er því í hans umsjón að börnin komist heil á húfi aftur til 

Englands. Pólska parið aftur á móti eru forráðamenn drengjanna og ef þau veita blessun sína 

yfir klifur drengjanna þá er lítið sem hægt er að segja við því þar sem það er ekkert í fjörunni 

sem segir að klifur í berginu sé óheimilt. 
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6 Umræður og ályktanir 

Til að svara rannsóknarspurningunni „Hver er öryggisvitund ferðamanna í Reynisfjöru?“ í 

samræmi við fræðilegan bakgrunn verkefnisins þarf að skoða gesti Reynisfjöru og hvernig 

þeir iðka staðinn út frá hugmyndum Urry (1990), MacCannell (2001) og Perkins og Thorns 

(2001). Urry leggur grunninn að ferðamannaáhorfinu og heldur því fram að 

ferðamannastaðir séu iðkaðir sjónrænt og á það vel við í Reynisfjöru. Ferðamannaáhorfið 

rímar vel við Reynisfjöru þar sem fjaran er að mestu leyti iðkuð á þann hátt að gestir hennar 

standa og horfa á sjóinn, drangana í austri eða stuðlabergið sem myndar fallegt mynstur á 

klettaveggina í fjörunni og taka myndir. Uppstillingar til ljósmyndunar er á þá leið að 

myndatökumaðurinn tekur annað hvort mynd af sér sjálfum eða sér sjálfum og ferðafélaga 

sínum með eitthvað af ofangreindum kennileitum í bakgrunn. Einnig skiptast ferðafélagar á 

að taka myndir hver af öðrum eða að þeir taka landslagsmyndir þar sem aðeins náttúran fær 

að njóta sín. Iðkun af þessu tagi er dæmi um hvernig Urry útskýrir ferðamannaáhorf. Þar 

sem gestir ferðamannastaða taka myndir af ákveðnum kennileitum sem þeir hafa ýmist séð 

áður eða sjá að aðrir eru að taka myndir af. Algengt var meðal gesta að þeir höfðu séð fjöruna 

á samfélagsmiðlinum „Instagram“ og í sjónvarpsþáttunum „Game of thrones“. Gestir 

fjörunar hafa þá séð fjöruna áður á myndum og í sjónvarpi og fengið löngun til að fara sjálft 

á staðinn og upplifa hann. Þar af leiðandi hefur ferðamaðurinn ímyndað sér staðinn áður en 

hann kemur á hann og með því að fara í Reynisfjöru getur hann séð og tekið myndir af 

kennileitum sem hann hefur áður séð. Aftur á móti hafa gestir e.t.v. aðeins séð myndir af 

fjörunni og því getur reynst erfitt fyrir einstaklinga að gera sér grein fyrir því að á staðnum 

leynast margar hættur. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir því að öryggisvitund ferðamanna 

sem koma í fjöruna sé mikil.  

Gagnrýni Perkins og Thorns (2001) á kenningar Urry segir að Urry einblíni of mikið á að 

tengsl ferðamanna við áfangastaði séu sjónræn og bæta þeir við að líkamleg þátttaka sé 

undirstaða upplifunar á ferðamannastöðum. Þó að Reynisfjara sé að lang mestu leyti iðkuð 

á sjónrænan hátt eru mörg dæmi þess að líkamlegar athafnir ferðamanna sé undirstaða 

upplifunar. Til dæmis er klettaklifur stundað í miklum mæli í fjörunni þar sem gestir hennar 

klifra upp í stuðlabergið. Oftar en ekki er það til þess að taka ljósmynd af sér hátt uppi í 

berginu og er þá ljósmyndin orðin staðfesting þeirra líkamlegu athafna sem ferðamaðurinn 

hefur iðkað á staðnum sem og staðfesting á líkamlegu afreki að hafa komist svo hátt upp í 

bergið. Auk þess að klifra í klettinum voru fáeinir gestir sem stunduðu sjósund eða óðu í 

sjónum. Þeir gestir sem iðka Reynisfjöru á slíkan hátt sniðganga algerlega ábendingar 

viðvörunarskiltanna í fjörunni. Viðvörunarskiltin vara við því að synda í sjónum og að fara 

of nálægt honum og gefur iðkun sem þessi í skyn að öryggisvitund þeirra sem iðka fjöruna 

á þennan hátt sé af skornum skammti. Aftur á móti eru þeir ferðamenn sem iðka staðinn með 

líkamlegum athöfnum að leitast eftir því að upplifa staðinn á annan hátt en sjónrænan og því 

gefur sjósundið til kynna að ferðamenn vilji tengjast staðnum með líkamlegum athöfnum 

hvort sem það sé mælt gegn því eða ekki.  

Þegar ferðamenn iðka Reynisfjöru með því að synda í sjónum þrátt fyrir að viðvörunarskilti 

og leiðsögumenn telji það óæskilegt er hægt að leiða hugan að seinna áhorfi MacCannell 

(2001). Þegar ferðamenn eru meðvitaðir um að það sem þeir sjái hefur einhverja aðra 
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ósýnilega hlið kemur e.t.v. upp löngun þar sem þeir vilja upplifa það sem er handan þess 

sýnilega. Það er ekki nóg að horfa á stuðlabergið heldur þarf að klifra upp í það og sjá hvað 

sé uppi á klettinum og í stað þess að horfa á sjóinn fara ferðamenn úr skóm og sokkum og 

vaða í honum. Það er því ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvort ferðamenn sem iðka 

ferðamannastaði á slíkan hátt séu tilbúnir að leggja eigið öryggi til hliðar til að upplifa 

staðinn á þann hátt sem þeir vilja. Það að ferðamenn séu tilbúnir til að taka áhættu í fjörunni 

með því að synda í sjónum eða klifra í klettum til að upplifun þeirra á staðnum verði eftir 

þeirra höfði er athyglisvert þar sem Costea, Hapenciuc og Stanciu (2017) halda því fram að 

öryggi sé helsta forsenda þess að ferðamenn velji sér áfangastaði. Þeir sem synda í sjónum í 

Reynisfjöru eru að vísu hlutfallslega lítið brot af þeim gestum sem koma í fjöruna og iðka 

flestir ferðamenn fjöruna án þess að klifra í klettum eða synda í sjónum. Aftur á móti segja 

Costa, Hapenciuc og Stanciu (2017) að ferðamenn eru líklegri til að velja sér áfangastaði þar 

sem þeir eru sem öruggastir. Það að Reynisfjara hafi verið þriðji vinsælasti áfangastaður 

ferðamanna í október 2017 gefur til kynna að öryggisvitund þeirra sé lítil í ljósi þeirra 

hræðilegu atburða sem hafa átt sér stað í fjörunni síðan 2007 eða að ferðamenn séu tilbúnir 

til að leggja öryggi sitt til hliðar til þess eins að skoða fjöruna. Svör gesta við 

spurningakönnun gefur til kynna að þeir upplifi sig örugga á svæðinu og að þeir telji sig 

meðvitaða um hvaða hættur kunni að leynast í fjörunni. Þær hættur sem gestir gátu nefnt að 

væru í fjörunni segir til um að þeir séu meðvitaðir um að öldurnar séu hættulegar sem og 

skriður úr klettunum. Hins vegar voru 17 sem tóku ekki afstöðu til spurningarinnar og gátu 

því ekki nefnt neinar hættur í fjörunni sem gefur til kynna að margir gesta fjörunnar séu í 

raun ekki eins meðvitaðir um hættur fjörunnar og þeir telji sig vera. 

Viðvörunarskilti fjörunnar vara gesti bæði við öldunum sem og skriðum í klettinum. 

Viðvörunarskiltin eru fjögur talsins og vildu flestir gestir fjörunnar meina að þau væru vel 

sýnileg, skýr og í samræmi við fjöruna. Til að viðvörunarskilti þjóni tilgangi sínum sem 

besta þurfa þau að vera sýnileg, móttækileg, skiljanleg og í samræmi við áfangastaðinn. 

Einnig þurfa skiltin að hafa viðeigandi litasamsetningu og á fleiri en einu tungumáli 

(Saunders, 2018). Í Reynisfjöru hafa verið sett upp fjögur viðvörunarskilti sem öll eru 

staðsett í alfaraleið við göngustíg sem liggur frá bílastæðinu og niður í fjöruna. Eitt skiltana 

er þó meira hugsað sem upplýsingaskilti en það inniheldur fróðleiksmola um fjöruna og 

nágrenni þess en þó er varað við öldunum sem og því að synda í sjónum neðst á skiltinu. 

Viðvörunarskiltin þrjú eru öll með gulan eða appelsínugulan bakgrunn og svart eða rautt 

letur. Þau eru hornrétt á göngustíginn svo gestir taki eftir þeim áður en þeir koma að þeim. 

Elsta viðvörunarskilti fjörunnar er gulur hringur þar sem orðið „DANGER!“ er ritað á fjórum 

tungumálum með svörtu letri. Þar kemur ekki fram hverjar hætturnar eru og hvernig eigi að 

varast þeim og því veitir skiltið gestum fjörunnar litla þjónustu þegar kemur að öryggisvitund 

þeirra á staðnum. Í fjörunni eru stærri og vandaðari skilti sem falla vel að þeim þáttum sem 

skilti þurfa að uppfylla skv. Saunders (2018) til að veita gestum áfangastaða bestu mögulegu 

þjónustu til að efla öryggisvitund þeirra. Skiltin hafa gulan og appelsínugulan grunn og eru 

hornrétt á göngustíginn. Á skiltunum er varað við þeim hættum sem kunna að leynast á 

staðnum og hvernig best sé að koma í veg fyrir að verða fyrir hættunum. Upplýsingarnar eru 

ritaðar með svörtu og rauðu letri þar sem upphrópanir eins og „Danger“ eru í stærra letri en 

útskýringarnar. Auk þess eru skýringamyndir á skiltunum sem sýna hætturnar í fjörunni og 

hvað sé óæskilegt að gera á áfangastaðnum. Ef til þess kemur að verði slys í fjörunni er sími 

neyðarlínunnar einnig á skiltunum. Skiltin eru sýnileg, móttækileg, skiljanleg og í samræmi 

við föruna. Á þeim kemur fram hverjar hættunarnar séu, hvernig best sé að koma í veg fyrir 

að verða fyrir hættunum, hverjar afleiðingarnar gætu orðið ef gestir fara ekki eftir 

leiðbeiningum og hvað gestir geta gert ef slys verður í Reynisfjöru. Svör gesta við 
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spurningalistanum styðja það og telja gestir að skiltin séu skýr, sýnileg og vari við þeim 

hættum sem eru í fjörunni. Auk þess segjast gestir lesa það sem kemur fram á skiltunum. 

Þrátt fyrir að skiltin séu vel til þess fallin að þjóna gestum til að efla öryggisvitund þeirra 

verða slys og óhöpp í Reynisfjöru þar sem gestir fjörunnar hætta sér of nálægt sjónum. 

Öryggisvitund gesta í Reynisfjöru virðist heilt yfir vera góð þar sem mikill meirihluti 

upplifði sig örugga og taldi sig vita hverjar hættunar á staðnum væru. Auk þess gátu 50 

þátttakendur af 62 nefnt a.m.k. eina hættu í fjörunni og lásu flestir það sem stóð á 

viðvörunarskiltunum. Hins vegar eru fáeinir gestir sem virðast hafa litla vitund um hvað ógni 

öryggi þeirra á staðnum og lendi því í kröppum dansi. Til að fækka óhöppum hjá þeim sem 

eru illa meðvitaðir um öryggi sitt á staðnum er ekki úr vegi að spyrja hvort það þurfi að grípa 

til frekari aðgerða til að standa betur að öryggismálum í fjörunni.  

Í ljósi þess að uppsetning viðvörunarskilta er lágmarks aðgerð til að tryggja öryggi gesta 

skiptir í raun ekki máli hve vel gerð og útfærð skiltin eru, þau verða enn lágmarks 

öryggisaðgerð á ferðamannastöðum og munu landverðir alltaf vera betur til þess fallnir að 

þjónusta gesti við að efla öryggisvitund þeirra (Saunders, 2018). Í Reynisfjöru er enginn 

starfandi leiðsögumaður heldur aðeins viðvörunarskilti. Það þýðir að landeigendur og 

stjórnvöld veiti ferðamönnum lágmarks þjónustu við að efla öryggisvitund þeirra. Bentley 

og Page (2001) telja að hægt sé að koma í veg fyrir slys sé vel staðið að öryggismálum og 

að gestir séu vel upplýstir um þá þætti sem kunna að ógna öryggi þeirra á meðan á dvöl 

þeirra stendur á staðnum. Í fjörunni hafa orðið dauðsföll og því ekki úr vegi að velta því fyrir 

sér hvort að landeigendur og stjórnvöld hækki þjónustustigið í fjörunni og geri betur í 

öryggismálum áfangastaðarins. Ráðning landvarðar í fjöruna kom fram í viðtali við franska 

stúlku sem taldi að landvörður mundi auka öryggisvitund gesta í fjörunni. Eins og staðan er 

í fjörunni í dag hefur verið sett upp vefmyndavél og ölduspá í mastur við fjöruna og getur 

lögreglan fylgst með gangi mála í fjörunni í gegnum myndavélina og gripið inn í ef þess 

gerist þörf. Viðbragðstími lögreglunnar yrði mun lengri en viðbragðstími landvarðar á 

staðnum og því er landvörðurinn betur til þess fallinn að afstýra slysum í fjörunni. Aftur á 

móti er kostnaðarsamt að ráða landvörð í fjöruna allan ársins hring en ef sá kostnaður kemur 

í veg fyrir frekari dauðsföll í Reynisfjöru telur rannsakandi rétt að ráða landvörð á staðinn.           
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7 Lokaorð 

Dvöl rannsakanda i Reynisfjöru var forvitnileg, fræðandi og skemmtileg. Í fjörunni haga 

gestir sér að lang mestu leyti eftir reglum og eru það því fáir sem setja svartan blett á fjöruna 

með óæskilegri hegðun sem hefur það í för með sér að fjaran sé álitin slysahætta og að 

öryggismál þurfi að taka föstum tökum. Auk þess að setja svartan blett á fjöruna setja tíð 

slys á ferðamannastöðum svartan blett á ferðamenn og hegðun þeirra á ferðalögum um 

landið. Í Reynisfjöru voru ekki sett upp viðvörunarskilti fyrr en árið 2016 þar sem ferðamenn 

eru upplýstir með hvað eigi að varast í fjörunni. Nýjasta skiltið var sett upp eftir að banaslys 

hafði átt sér stað með von um að nýja skiltið gæti komið í veg fyrir frekari slys. Öryggismál 

Reynisfjöru hafa verið umfangsmikil í fjölmiðlum og er hún sem háværust þegar fréttamiðlar 

sýna ferðamenn í kröppum dansi að berjast við að koma sér úr öldunum og upp á þurrt land. 

Stjórnvöld hafa gripið til þeirra aðgerða að koma ölduspá og vefmyndavél fyrir í mastri í 

fjörunni þar sem ferðamenn geta séð á vef Vegagerðarinnar hversu hættulegar öldurnar eru. 

Vefmyndavélin er hugsuð fyrir lögreglu sem getur gripið inn í og vísað fólki úr fjörunni ef 

ölduhæð og veður eru mannskæð. Hins vegar er það ekki í stefnu stjórnvalda að ráða 

landvörð í fjöruna. Starfandi landvörður í fjörunni er metnaðarfullt skref til að bæta 

öryggismál í Reynisfjöru og koma því í veg fyrir frekari slys. Engin banaslys hafa orðið í 

fjörunni á þessu ári og er vonandi að það haldist þannig. Öryggi ferðamanna verður að 

tryggja á staðnum og er deginum ljósara að það er hægt að gera mun betur í þeim efnum í 

Reynisfjöru. Ráðning landvarðar er eitthvað sem hægt væri að þróa áfram með því að ráða 

hann e.t.v. í einn mánuð yfir sumartímann og sjá til hvernig til tókst eftir mánuðinn og taka 

ákvörðun um framhaldið eftir það. Frekari rannsóknir í Reynisfjöru gætu snúið að því að 

kanna hvað fólk sem hefur lent í slysi í Reynisfjöru og lifað það af hefur að segja um fjöruna 

og hvort það geri sér grein fyrir því að þau hafi mögulega sniðgengið reglur vísvitandi og 

orðið illa fyrir því. Auk þess væri forvitnilegt að kanna viðhorf landeigenda eða gesta til 

landvarðar í fjörunni og hvaða breytingar það gæti haft í för með sér. 
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