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Útdráttur 
Lundinn hefur verið helsta tákn og aðdráttarafl Vestmannaeyja. Hann skiptir því miklu fyrir 

ferðaþjónustuna í Eyjum. Ferðamenn sækjast oftar en ekki eftir sanngildi og vilja upplifa 

lundann í sínum náttúrlegu heimkynnum. Fyrir heimamenn hefur fuglinn einnig sérstaka 

þýðingu, þar sem hann er mikið tengdur menningu staðarins, til að mynda í gegnum 

pysjuveiðar og veiðar á fullorðnum lunda. Með hlýnun sjávar vegna loftslagsbreytinga hefur 

umhverfi lundans raskast, sem hefur áhrif á fuglinn. Lundinn er nú kominn á válista og er 

þar skráður í bráðri hættu. Markmið þessarar rannsóknar er að greina hvernig ferðaþjónustan 

í Vestmannaeyjum er háð lundanum og hvernig aðilar í ferðaþjónustufyrirtækjum þar eru að 

bregðast við þeirri staðreynd að lundinn sé nú talinn í bráðri hættu. Gerð var eigindleg 

rannsókn þar sem átta viðtöl voru tekin við aðila í ferðaþjónustu í Eyjum. Meðal viðmælenda 

voru starfsmenn eða eigendur ferðaþjónustufyrirtækja, fræðimenn og fólk tengt bæjarstjórn. 

Niðurstöður verkefnisins staðfestu að ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum er mjög háð 

lundanum. Þær leiddu einnig í ljós að flest fyrirtæki hefðu ekki gripið til neinna sérstakra 

ráðstafana til að bregðast við því að lundinn væri í bráðri hættu. 



 

Abstract 
The puffin has been a symbol and attraction for Westman Islands. It therefore matters a great 

deal to the tourism industry there, for it relies on the puffin due to tourists that want 

authenticity and want to experience the puffin in their natural habitat. The locals love the 

puffin for it has a big place in their culture, whether it’s the puffling patrol or hunting the 

puffins. Climate change has caused the ocean to become warmer which has a serious impact 

on the puffin’s habitat. Due to this, the puffin is now on Iceland’s conservation red list, as 

“critically endangered”. The purpose of this study is to see how the tourism industry in the 

Westman Islands is dependent on the puffin and how members of the tourism industry there 

are responding to the puffin appearing on Iceland’s red list as critically endangered. For this 

project, a qualitative study was conducted. Eight stakeholders in the tourism industry there 

were interviewed. These were either owners, employers, scientists and politicians. The 

results of the project revealed that the tourism industry in the Westman Islands depends very 

much on the puffin. Findings also showed that most companies were not responding in any 

particular way to the puffin being listed as critically endangered on Iceland’s conservation 

red list.
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1 Inngangur 
Loftslagsbreytingar hafa aukist mikið á síðustu árum og hafa þessar breytingar áhrif um allan 

heim. Eftir iðnbyltinguna, sem hófst upp úr 1750, hefur styrkur koltvísýrings í andrúmslofti 

þrefaldast og losun annarra gróðurhúsalofttegunda margfaldast, sem leiðir til hnattrænnar 

hlýnunar (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Aukin ferðamennska á sinn þátt í þessu, en losun 

koltvísýrings frá flugvélum, bílum og skipum hefur aukist mjög á undanförnum áratugum. 

Talið er að sjórinn gleypi helming af þeim koltvísýringi sem losaður er út í andrúmsloftið af 

mannavöldum (Jón Ólafsson, 1990). Vegna hlýnun jarðar bráðna jöklar hraðar en nokkru 

sinni fyrr og hefur það áhrif á hitastig, seltu, sýrustig og strauma hafsins. Þetta eru 

meginþættir breytinga á sjávarlífríki í kringum Ísland, en allir þessir hlutir haldast í hendur 

og hafa áhrif hver á annan (Johannessen o.fl. 2005).  

Miklar umhverfisbreytingar eru að eiga sér stað, samfara loftslagsbreytingum. Þetta 

hefur róttæk áhrif á lífríkið, ekki síst varðandi breytingar á búsvæði tegunda. Lundinn, sem 

er meginviðfangsefni í þessari rannsókn, er gott dæmi um slíka tegund. Stofni lundans hefur 

farið hrakandi. Með hlýnun sjávar fylgir uppspretta nýrra lífvera á svæðum sem þær voru 

áður óþekktar. Því myndast mun meiri samkeppni þegar kemur að fæðu en flókið samspil er 

í gangi þar sem sandsíli og makríll koma við sögu. Makríllinn er dæmi um þær tegundir en 

sú stofntegund hefur aukist á íslenskri lögsögu (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Helsta fæða 

makrílsins er sandsíli, en það er einnig helsta fæða lundans. Koma makrílsins hefur því leitt 

til samkeppni um fæðu á milli þessara stofna (Kristján Lilliendahl o.fl., 2013). Stofn lunda 

hefur hrunið sem má að öllum líkindum rekja til þess að stofni sandsílis hafi hnignað, ásamt 

því að makríllinn nýtur góðs af sílinu líka. Aðrir þættir geta einnig hafa haft áhrif á hrun 

stofnsins (Sunna Sæmundsdóttir, 2019).  

Lundinn er nú kominn á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands og er þar flokkaður í 

bráðri hættu (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a), en ,,tegund telst vera í bráðri hættu þegar 

eindregnar líkur eru á að hún verði útdauð í náttúrunni í náinni framtíð samkvæmt tilteknum 

forsendum” (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b). Það er þó ekki eingöngu stofn lundans sem 

hefur minnkað, heldur hafa sjófuglastofnar almennt dregist saman vegna breytinga á stofnum 

uppsjávarfiska eins og sandsílis. Þetta hefur verið áberandi á seinustu 10-15 árum (Halldór 

Björnsson o.fl., 2018). 
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Í dag eru lundaminjagripir mest seldu minjagripir Íslands en finna má lundann alls 

staðar í ferðamannabúðum. Ferðamannabúðir á Íslandi eru kallaðar lundabúðir vegna fjölda 

hluta með lunda en þar má finna styttur, boli, bolla, lyklakippur, mjúka „lundabangsa“ og 

jafnvel náttföt með lundanum á. Sumir ganga jafnvel enn skrefinu lengra og eru með lundann 

uppstilltan í lopapeysu eða með víkingahatt til að tengja hann enn meir við íslenska 

menningu (Katrín Anna Lund, Katla Kjartansdóttir og Kristín loftsdóttir 2017).  

Ferðaþjónusta hefur aukist mjög mikið í Vestmannaeyjum að undanförnu. 

Samkvæmt nýjustu tölum voru um 73.374 farþegar fluttir með Herjólfi til og frá 

Vestmannaeyjum í júlí 2019. Þetta er aukning frá árunum á undan (Herjólfur flutti 

rúmlega…, 2019). Lundinn er meðal þess sem dregur fólk til Vestmannaeyja, en eyjamenn 

stæra sig af óspilltri náttúru og öflugu samfélagi (Heimaslóð, á.á.b) og fyrir heimamönnum 

er lundinn sameiningartákn þeirra (Heimaslóð, á.á.a). Fuglinn er samofinn ímynd 

Vestmannaeyja og notast ferðaþjónustufyrirtæki mikið við hann þegar kemur að 

markaðssettningu þeirra. Hótel, veitingastaðir og ferðaþjónustufyrirtæki nota lundann óspart 

í auglýsingum og vörumerkjum sínum til að laða að ferðamenn sem sækjast eftir þeirri 

upplifun að sjá lundann á sínum náttúrlegu slóðum. Ef gestir, sem hafa sett sér væntingar um 

að fá að sjá lundann í sínu upprunalegu umhverfi, geta ekki komist í nálægð við fuglinn 

þegar þeir koma á staðinn, geta þeir orðið fyrir vonbrigðum, sem aftur getur leitt til þess að 

ímynd áfangastaðarins bíði hnekki. Því gæti reynst krefjandi verkefni 

ferðaþjónustufyrirtækja í Vestmannaeyjum að viðhalda þeirri ímynd sem þegar er til staðar, 

þar sem lundinn er nú skráður í bráðri hættu á válista. Tengja má fækkun stofnsins við 

loftslagsbreytingar sem hafa áhrif á hlýnun jarðar og sjávar.   

 

Rannsóknarverkefni okkar er til BS-gráðu í ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild 

Háskóla Íslands og var gerð yfir sumartímann árið 2019. Árið áður höfðu rannsakendur 

unnið að verkefni sem tengdist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þar sem við 

skoðuðum hvalaskoðunarfyrirtæki. Þar talaði leiðsögumaðurinn um að vegna hlýnunar 

sjávar væri makríllinn að stela öllu æti af lundanum sem hefur leitt til þess að stofn hans 

hefur hrunið, þar með kviknaði hugmynd okkar. Markmið rannsóknarinnar er að skoða 

hvernig ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum sé háð lundanum þar og hvernig 

ferðaþjónustufyrirtæki séu að bregðast við því að lundinn sé nú skráður í bráðri hættu á 

válista. Hugtök eins og ferðamannaáhorfið, iðkun ferðamannsins, sanngildi, 

dýralífsferðamennska og dýr með persónutöfra verða útskýrð og notuð til að skapa skilning 
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á hegðun ferðamanna. Hugmyndir um seiglu og samfélagslega ábyrgð verða einnig reifaðar 

til að átta sig á þeim breytingum og aðgerðum sem annað hvort eru nú þegar í gangi eða þörf 

er á. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru tvær: Hvernig eru ferðaþjónustufyrirtæki í 

Vestmannaeyjum háð lundanum og hvort eða hvernig eru þessi fyrirtæki að bregðast við því 

að lundinn sé skráður í bráðri hættu á válista? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir þessum inngangskafla verður fjallað um lundann 

á tímum loftslagsbreytinga þar sem ítarlega verður fjallað um fuglinn sjálfann og lífshætti 

hans ásamt stöðu stofnsins. Svo verða hugtök tekin fyrir í þriðja kafla sem snúast að 

náttúrutengdri ferðaþjónustu og tengsl hennar við staðbundin samfélög. Sá kafli skiptist í 

þrjá undirkafla en fyrsti fjallar um hugmyndir um áhorf, iðkun og sanngildi í ferðamennsku 

og svo næsti um dýralífsferðamennsku. Næsti þar á eftir fjallar um seiglu. Fjórði kafli snýst 

um gögn og aðferðir sem nýttust við rannsóknina en sá kafli skiptist í tvo undirkafla. Sá 

fyrstu snýst um gagnaöflun og val viðmælenda og næsti snýst um hvernig við greindum og 

unnum úr gögnunum sem við öfluðum. Í fimmta kafla koma svo fram niðurstöður en sá kafli 

skiptist í þrjá undirkafla. Fyrsti undirkaflinn snýst að menningu Vestmannaeyja og tengslum 

bæjarins við lundann. Næsti undirkafli snýst um lundann og ferðaþjónustuna í 

Vestmannaeyjum og er sá kafli með undirkafla um samfélagslega ábyrgð. Þriðji undirkaflinn 

snýst svo um hefðir í Vestmannaeyjum en hann skiptist í tvo undirkafla þar sem fyrri fjallar 

um lundabjörgunarsetur og pysjueftirlit en seinni fjallar um lundaveiðar. Að lokum verða 

umræður og lokaorð. 
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2 Lundinn á tímum loftslagsbreytinga 
Lundinn (l. Fratercula arctica) er farfugl af svartfuglaætt og er einn af minni tegundunum í 

þeirri ætt. Hann er kubbslegur og höfuðstór en á sumrin er hann svartur að ofan og hvítur að 

neðan með rauðgula fætur og áberandi gogg sem einkennist af gulum, rauðum og bláum lit 

með gulum húðsepum í goggvikum. Augu lundans eru gulbrún og í kringum þau er rauður 

augnhringur sem umkringist af svörtum hornplötum eins og sjá má á mynd 2.1 (Fuglavefur, 

á.á.). 

 

 
Mynd 2-1: Lundi á hlið (Jóhann Óli Hilmarsson, á.á.). 

Á veturna verður fuglinn dekkri og skæru litirnir í goggnum daufari. Enginn munur er á karl- 

og kvennfugli í útliti en lundar eru um 500 grömm að þyngd, 26-29 sentímetrar að lengd 

með 47-65 sentímetra langt vænghaf (Fuglavefur, á.á.), en mæling á vænghaf miðast við 

,,bilið milli ystu brodda beggja vængja á fugli” (Íslensk nútímamálsorðabók, á.á.). Lundar 

ná að kafa í sjó niður um 60 metra dýpi þar sem þeir nálgast æti sitt, en ásamt sandsílum þá 

er það loðnan sem lundinn grípur einnig í. Útbreiðsla lunda nær víða yfir Norður-

Atlantshafið eins og Maine fylki í Bandaríkjunum alveg til Bretagne-skaga í Frakklandi og 

Svalbarða í Noregi (Fuglavefur, á.á.) Á mynd 2.2 má sjá útbreiðslu lundans á heimsvísu sem 

er merkt með rauðum lit. 
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Mynd 2-2: Útbreiðsla lunda á heimsvísu (Animal Fact Guide, á.á.). 

Lundar telja um 7 milljónir á heimsvísu eða um 2 milljón varppör. Lundar eru 

einkvænisfuglar, sem þýðir að þeir séu tryggir maka sínum þar til þeir deyja. Þeir makast á 

hverju vori og kallast ungar þeirra pysjur. Karlfuglinn kemur yfirleitt viku á undan 

kvenfuglinum þar sem hann gerir holu þeirra tilbúna. Ef kvenfuglinn er ekki mættur eftir 

ákveðinn tíma þá finnur karlfuglinn sér nýjan kvenfugl til að makast með ævilangt. Ef gamli 

kvenfuglinn mætir þá er þeim nýja hent út.  

Með hlýnun sjávar hefur töluvert dregið úr afkomu pysja þar sem minni fæðu er að 

fá (Fuglavefur, á.á.). Lundinn verpir einu eggi sem er í svipaðri stærð og hænuegg, hvítt með 

brúnleitum yrjum. Eggið klekst út eftir um sex vikur og pysjan dvelur í holunni í sex til sjö 

vikur. Bæði móðirin og faðirinn sjá um afkvæmið. Foreldrarnir sækja fjögur til tuttugu 

sandsíli eða fiskseiði fyrir pysjuna allt að tíu sinnum á dag. Lundinn verður svo kynþroska 

fimm til sex ára gamall og byrjar þá að makast. Lundar lifa að meðaltali í um 25 ár, en elsti 

lundi sem fundinn hefur verið við strendur Íslands var 35 ára og var það í Suðurey 

(Heimaslóð á.á.a).  

Á undanförnum árum hefur meðal varpárangur stofnsins á Íslandi verið langt undir 

þeim mörkum sem þarf til að viðhalda stofninum, en varpárangur vísar til þeirra pysja sem 

komast af í hverri varptíð. Stofn lundans hefur sveiflast allmikið eins og sjá má á mynd 2.3. 

Á árunum 2007–2016 var varpárangur slæmur og versnaði afkoma lundans ár frá ári (Erpur 

Snær Hansen, 2017). Þeir lundar sem dvelja á Íslandi eru hér frá apríl og þar til í október. 

Stærstu byggðir lunda á heimsvísu eru í Vestmannaeyjum. Yfir sumartímann koma meira en 

1,1 milljón lundapör til Vestmannaeyja til að verpa (Heimaslóð, á.á.a). Fuglarnir halda sig 

við bjargbrúnir þar sem þeir verpa í holum sem þeir hafa grafið í svörð eða undir steinum 

ásamt glufum og sækja alltaf á sama stað til að verpa (Fuglavefur, á.á.).  
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Mynd 2-3: Varpárangur lunda (Erpur Snær Hansen, 2017). 

Nýjustu tölur sýna fram á það stofninn hefur styrkst, en helmingi fleiri pysjur er búið að 

finna árið 2019 miðað við árið áður (Helmingi fleiri, 2019). 
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3 Eðli náttúrutengdrar ferðaþjónustu 
Ýmis hugtök ferðamálafræðinnar geta verið hjálpleg til að skilja þýðingu lundans í 

ferðamennsku í Vestmannaeyjum. Nú verða þau helstu stuttlega reifuð. Fyrst verða 

hugmyndir ferðamálafræðinga um áhorf ferðamanna og hvernig hugmyndirnar þróuðust að 

því að ferðamenn fóru úr því að vera bara áhorfendur yfir í að „iðka” umhverfið. Þar næst 

verður fjallað um sanngildi og hvað það er í raun sem ferðamenn sækjast eftir. Umfjöllun 

um dýralífsferðamennsku og hvers konar dýr það eru sem hafa hvað mest aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn verður þar á eftir. Þar á eftir verður hugtakið seigla útskýrt og að lokum endar 

kaflinn á umfjöllun um það hvernig fyrirtæki geta axlað samfélagslega ábyrgð til að sporna 

gegn frekari eyðileggingu af völdum mannsins. 

 

3.1 Áhorf og sanngildi í ferðamennsku 
John Urry var breskur félagsfræðingur og er þekktur fyrir bók sína um ferðamannaáhorfið 

(e. tourist gaze). Þar veitir hann því athygli hvernig útsýnið sem ferðamenn upplifa sé hannað 

þannig að þess sé hægt að neyta með augunum. Í bók sinni The Tourist Gaze (1995) talar 

hann um hvernig ferðaþjónustufyrirtæki geta stýrt áhorfinu með markaðssetningu en einnig 

hvernig sjónræn neysla ferðamanna gerir staðinn að ferðamannastað. Ferðamenn vilja 

komast í frí til að komast frá sínum venjulega hversdagsleika og vilja sjá eitthvað framandi 

sem þeir rekast ekki á í sínu daglega umhverfi. Hann telur einnig að án fjölda ferðamanna 

og neyslu þeirra væru litlar líkur á að áfangastaðurinn komist af (Urry,1995). Ferðamenn 

horfa á umhverfið sem þeir rekast á í ferðalögum sínum, en þetta áhorf er félagslega mótað 

(Urry, 1990). Staðirnir eru því hannaðir og skipulagðir af ferðaþjónustufyrirtækjum í 

samræmi við ímynd ferðamannsins um staðinn og þar með leiðandi er áhorfinu stýrt. 

Staðirnir sem sótt er á eru nokkurs konar sviðsettur raunveruleiki, sem eru hannaðir til að 

uppfylla ímynd ferðamannsins og í þeim tilgangi til að veita upplifun og ánægju. Mikil 

skipulagning liggur á bak við hvernig eigi að beina augum ferðamannanna að tilteknum 

hlutum. Það má t.d. gera í gegnum markaðssetningu og fjölmiðla (Urry, 1990). 
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Vestmannaeyjar er gott dæmi, þar er lundinn notaður á fjölmargan hátt í markaðssetningu 

og ímyndarsköpun en betur verður fjallað um hvernig síðar í þessari rannsókn. 

Urry hefur þurft að þola mikla gagnrýni fyrir þá kenningu að sjónræn upplifun eða 

áhorf sé undirstaða ferðamennsku. Perkins og Thorns (2001) telja hann leggja of mikla 

áherslu á áhorfið og að það sé of einhæft. Horfa þurfi mun meira á „iðkun“ ferðamanna. Þeir 

séu ekki bara áhorfendur heldur tengjast þeir áfangastaðnum líka á virkan hátt með athöfnum 

sínum. Hægt sé að líta svo á að þeir sem ferðast „iðki“ áfangastaðinn. Hugmyndir Urrys um 

áhorfið nái því ekki utan um upplifun ferðamannanna, sem getur verið í mörgum myndum 

(Perkins og Thorns, 2001). Því er mikilvægt að skilja upplifun ferðamanna og skoða betur 

hvernig ferðamenn horfa og hvers vegna. Gagnrýni þeirra sýnir einnig hvernig ferðamennska 

hefur breyst vegna aukinnar tæknivæðingar og því mun auðveldara er fyrir fólk að ferðast. 

Iðkun ferðamanna er því mikilvægur þáttur sem þarf að skoða samhliða áhorfinu. Samkvæmt 

fræðimönnunum tveimur er takmark ferðamanna ekki bara að horfa heldur að komast nær 

því umhverfi sem þeir eru í og að snerta það (Perkins og Thorns, 2001).  

MacCannell (1992) gagnrýnir einnig hugmyndir Urrys um áhorfið og telur að hann 

líti fram hjá muninum á áreiðanlegri og uppsettri upplifun. Ferðamenn geta upplifað eitthvað 

sem áreiðanlegt eða ekta, sem í raun er bara uppsettur raunveruleiki. Hann talar einnig um 

„annað áhorf“ (e. second gaze) en það lýsir sér á þann hátt að ferðamenn séu meðvitaðir að 

um uppsettan raunveruleika sé að ræða og leitast því eftir að sjá eitthvað sem er upprunalegt. 

Fólk beinir því augum sínum á bak við tjöldin. Þetta hafi Urry yfirsést (MacCannell, 1992). 

Hugtakið sanngildi (e. authenticity) felur í sér að það sem er upplifað sé upprunanlegt 

og raunverulegt. Félagsfræðingurinn Goffman (1959) fjallaði um bakhlið og framhlið í 

tengslum við sanngildi og sviðsettan raunveruleika. Hann taldi að bakhliðin væri yfirleitt 

hulin og ef fólk kæmist bakvið huldu hliðina skapaðist tilfinning fyrir sanngildi, en fólk 

upplifi yfirleitt sviðsettan raunveruleika. Í ferðamálafræði hefur MacCannell (1976) notast 

við hugmyndir Goffmans og fjallað um fram- og bakhlið í ferðaþjónustunni út frá 

ferðamönnunum. Hann telur að ferðamennirnir ferðist til að upplifa sanngildi og að 

áfangastaðir ferðamanna séu því sviðsettur raunveruleiki. Framhlið ferðaþjónustunnar sé því 

eingöngu búin til fyrir ferðamennina að upplifa en bakhliðin væri það sem ferðamenn vilji í 

raun upplifa og sjá. Náttúra Íslands hefur lengi verið kynnt sem „óspillt náttúra“. Ferðamenn 

laðast að henni þar sem hún er álitin ósnortin og markaðssett þannig með til dæmis 

ljósmyndum og kynningarbæklingum. Sviðsetningu náttúrunnar upplifa ferðamenn sem 

bakhliðina, þar sem hún er ósnortin fyrir þeim og skapast þar af leiðandi sanngildi í upplifun 
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þeirra. Raunin er hins vegar sú að náttúran er oftast sviðsett á ákveðin hátt, til dæmis með 

því að staðsetja ljósmyndapalla, stíga, girðingar og kamra með tilteknu móti. Mótun 

áfangastaða felur ávallt í sér sviðsetningu þar sem einkenni staðanna eru dregin fram á 

sviðsljósið ásamt auðlindum þeirra (Saarinen, 1998). Á mynd 3.1 má sjá gott dæmi um 

uppsetningu og hvernig áhorfi ferðamanna er stýrt, en þarna er búið að byggja kofa svo fólk 

geti horft út um gluggana og upplifað náttúruna og jafnvel villta lunda í skjóli frá veðri. 

 

 
Mynd 3-1:Ljósmynd tekin innan úr kofanum á Stórhöfða í Vestmannaeyjum (Lang, á.á.) 

3.2 Dýralífsferðamennska 
Dýralífsferðamennska (e. wildlife tourism) eins og fuglaskoðun eða hvalaskoðun felur í sér 

að fólk vilji komast sem næst dýrunum í sínu náttúrulega umhverfi og fylgjast með þeim eða 

jafnvel eiga samskipti við þau, til dæmis með því að klappa eða gefa þeim að borða. 

Ferðamenn upplifa sanngildi í því að sjá dýrin í sínu náttúrulega umhverfi. Svæði sem bjóða 

upp á dýralífsferðamennsku eru samt sem áður oftar en ekki uppsett, til dæmis með 

útsýnispöllum. Þrátt fyrir slíka sviðsetningu upplifa ferðamenn sanngildi og njóta þess að 

deila reynslunni með öðrum ferðamönnum sem sækjast eftir því sama (Curtin, 2005). Þegar 
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áfangastaðir eru búsvæði dýra með persónutöfra verður dýrið að aðdráttarafli fyrir 

ferðamenn (Ducarme o.fl., 2013). 

Oft er talað um að tiltekin dýr séu gædd „persónutöfrum“ (e. charismatic animals). 

Slíkir töfrar hafa enga skýra skilgreiningu en hugtakið nær yfirleitt yfir dýr sem eru sérstök 

í hugum fólks, sæt, krúttleg eða einkennisdýr viðkomandi svæðis – eins og lundinn er fyrir 

Vestmannaeyjar. Lundinn er dæmi um dýr með persónutöfra, en fuglinn er af flestum talinn 

fallegur. En hann er einnig kallaður trúður hafsins vegna hversu klaufalegt göngulag hann 

hefur. Fólk getur því bæði dáðst og hlegið af fuglinum (Jón Már Halldórsson, 2013). 

Slíkt getur verið varasamt fyrir stofn dýrsins af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi eiga 

ferðamenn, sem sækjast í náttúruleg búsvæði dýranna til að upplifa þau í sínu náttúrulega 

umhverfi það til að raska þessum búsvæðum og skerða lífsgæði dýranna. Í öðru lagi má 

nefna að vegna þess að hversu mikið til er af myndum og umfjöllun um slík dýr, meðal 

annars í auglýsingum, áttar fólk sig oft ekki á því að dýrið gæti verið í útrýmingarhættu. 

Þriðja ástæðan eru veiðimenn sem veiða dýrin og selja feldi eða annað af dýrunum á svörtum 

markaði (Smith-Schoenwalder, 2018).  

 

3.3 Seigla 
En hvað með þau byggðarlög þar sem dýralífsferðamennska er stunduð, hvernig bregðast 

þau við umhverfisbreytingum sem geta haft áhrif á forsendur ferðaþjónustunnar, t.d 

loflagsbreytingum. Hugtakið seigla (e. resilience) er hjálplegt hér, en það á rætur sínar að 

rekja til vistfræðinnar og tekur til þess hvernig einstaklingar eða kerfi, t.d. vistkerfi, ná sér 

aftur þótt áföll ríði yfir (Aldrich, 2012). Fræðimenn telja seiglu vera mikilvægt hugtak í þeim 

tilgangi að skoða hvernig hún getur haft áhrif á félagsleg kerfi t.d. í ferðaþjónustu og 

áfangastaði (Prayag, 2018). Í dag má sjá hugtakið í mun fleiri fögum og í þessari rannsókn 

verður talað um hvernig seigla birtist í ferðaþjónustu. Þegar talað er um seiglu í 

ferðaþjónustufyrirtækjum er átt við hvernig þau, ásamt samfélaginu í heild, aðlagast 

breyttum og jafnvel erfiðum aðstæðum.  

         Þar sem aukin áhætta er á óþekktum náttúruhamförum sem geta haft áhrif á 

ferðaþjónustu um allan heim hefur það leitt í ljós mikilvægi þess að fólk geti aðlagast þessum 

breytingum eða jafnvel nýtt sér þær til góðs. Öll ferðaþjónustufyrirtæki og fólk verða fyrir 

þessum áhrifum og skyndilegum breytingum. Er því hugmyndin um seiglu ekki aðeins tengd 
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við breytingar eða hvaða áhrif þær hafa á staðinn, heldur líka stöðugleika 

ferðaþjónustufyrirtækja andspænis þessum breytingum og hvernig það reynir að mæta þeim. 

Þetta getur reynt á getu ferðaþjónustufyrirtækja á þann hátt hvernig það bregst við þessari 

truflun en viðhalda þó grunnþáttum sínum, geta skipulagt sig í kringum truflanirnar eða lært 

að aðlagast þessu nýja umhverfi. Þetta getur einnig leitt til þess að aðlagast þurfi nýjum 

veruleika, en ekki standi lengur til boða að halda í þær gömlu hefðir og því verði svar þeirra 

að breyta sínum lífsháttum í samræmi við veruleikann sem orðinn er (Prayag, 2018). Það er 

því mikilvægt að skipuleggja sig og tryggja jafnframt sveigjanleika og fjölbreytileika sem er 

nauðsynlegt til nýsköpunar. Rannsóknir hafa einnig bent til að skoða þurfi seiglu út frá 

hverjum stað fyrir sig, hvað er það sem einkennir staðinn, hvaða ógnir stafa að honum og 

hvernig ferðaþjónustan ætlar að bregðast við (Luthe og Wyss, 2014).  

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja felur í sér að fyrirtæki taki ábyrgð á áhrifum sínum á 

umhverfið og fólk. Fyrirtæki sem leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð skipuleggja 

starfsemi sína með markvissum hætti þannig að þau séu ekki að skaða umhverfið eða 

samfélagið og stuðli að jákvæðri þróun beggja (Festa, á.á.). Fyrirtæki nota oft samfélagslega 

ábyrgð til að viðhalda ímynd sinni eða gera hana betri eins og í tengslum við seiglu en þá er 

samfélagsleg ábyrgð notuð í þeim tilgangi að koma í veg fyrir eða bregðast við breyttum 

aðstæðum. Ábyrg ferðaþjónusta er verkefni sem Íslandsstofa tekur þátt í sem felur í sér að 

hvetja ferðamenn til að velja Ísland sem áfangastað. Verkefnið felur í sér að fyrirtæki sem 

taka þátt stuðli að sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir (Íslandsstofa á.á.). Ferðaþjónustuaðilar 

geta stuðlað að samfélagslegri ábyrgð á þann hátt með t.d að flokka rusl og einnig nýtt 

tækifæri til að auka fræðslu til viðskiptavina varðandi loftslagsbreytingar (Festa, á.á).  
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4 Gögn og aðferðir 
Við þessa rannsókn var byggt á eigindlegri rannsóknaraðferð, en hún felur í sér að 

rannsakendur öðlist skilning á viðhorfum og aðstæðum fólks og hvernig þau túlkar umhverfi 

sitt. Eigindlegar rannsóknir styðjast við gögn frá textum, orðum og myndum en ekki 

tölfræðilegum eða tölulegum gögnum. Eitt helsta einkenni eigindlegra rannsókna er að þær 

gerast í raunaðstæðum þar sem rannsakandi er á staðnum og myndar tengsl við viðmælendur 

þar sem eigindlegar rannsóknir fela oftar en ekki í sér viðtöl til að afla gagna. Markmið með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er því að afla gagna út frá skoðunum eða viðhorfum fólks 

um eitthvert tiltekið viðfangsefni (Bryman, 2016). 

 Notast var við grundaða kenningu (e. grounded theory) í þessari rannsókn en það er 

algeng nálgun í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Grunduð kenning felur í sér að þróuð sé 

kenning út frá gögnum sem aflað hefur verið án þess að vera með kenningu í huga fyrirfram 

um tiltekið viðfangsefni. Markmið með nálguninni er að uppgötva eða þróa kenningu í sjálfu 

rannsóknarferlinu (Bryman, 2016). 

 

4.1 Gagnaöflun og val viðmælenda 
Við öflun gagna voru tekin átta hálfstöðluð viðtöl við fræðifólk og aðila starfandi í 

ferðaþjónustufyrirtækjum í Vestmannaeyjum. Með hálfstöðluðum viðtölum er notast við 

ákveðinn viðtalsramma en ekki fastmótaðar spurningar, sem gerir það að verkum að viðtölin 

líkjast frekar samræðum. Þegar kemur að eigindlegum rannsóknum þá er oftast notast við 

hálfstöðluð viðtöl þar sem spurningar verða ekki leiðandi og einstaklingurinn geti sagt frá 

sinni upplifun án leiðsagnar frá rannsakenda (Bryman, 2016).  

 Viðtalsrammi okkar var með nokkrum atriðum sem við vildum skoða vel hjá 

viðmælendum í sambandi við markmið verkefnisins. Þau atriði sem við vildum ræða við 

viðmælendur voru: 

• Hvernig eru ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum háð lundanum? 

• Hvernig eru ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum að bregðast við því að lundinn 

sé skráður í bráðri hættu á válista? 
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• Hvort og hvernig er fyrirtækið að stuðla að samfélagslegri ábyrgð? 

• Hvert er viðhorf viðmælenda við lundaveiðar? 

• Hvernig skiptir lundinn viðmælendur máli? 

Þessi atriði voru ekki tekin í neinni sérstakri röð, enda um hálfstöðluð viðtöl að ræða. Við 

leyfðum viðmælendum svolítið að stýra ferðinni og koma því sem þau vildu tala um á 

framfæri, ásamt því að spyrjast frekar út í atriði sem þau höfðu nefnt áður fyrr til að fá betri 

innsýn á þeirra viðhorf og skoðun. 

Notast var við markvisst úrtak (e. purposive sampling) á val viðmælenda en sú aðferð 

felur í sér að viðmælendur séu valdir með hliðsjón af fyrirframgefnum forsendum (Bryman, 

2016). Þær forsendur voru í þessu verkefni að þeir þyrftu að vera starfandi í ferðaþjónustunni 

í Vestmannaeyjum eða að vera fræðimenn um lundann í Vestmannaeyjum ásamt fólki í 

stjórnsýslu bæjarins. En ferðaþjónustufyrirtæki voru hótel, veitingastaðir og söfn sem dæmi. 

Fólkið sem viðtöl voru tekin við voru: 

• Erpur Snær Hansen, doktor í líffræði sem rannsakar sjófugla en þó aðallega lunda og 

er forstöðumaður Náttúrustofu Íslands. 

• Margrét Lilja Magnúsdóttir, líffræðingur og safnstjóri Sea Life Trust. 

• Kristín Jóhannsdóttir, forstöðukona Eldheima og fyrrum markaðsstjóri 

Vestmannaeyja. 

• Adda Jóhanna Sigurðardóttir, eigandi Hótel Vestmannaeyjar. 

• Berglind Sigmarsdóttir, formaður ferðamálasamtaka Vestmannaeyja og eigandi 

veitingastaðanna Gott og Pítsagerðin. 

• Drífa Þöll Arnarsdóttir og Ingi Rafn Eyþórsson, leiðsögumenn hjá 

ferðaþjónustufyrirtækinu Ribsafari. 

• Starfsmenn á veitingastað í Vestmannaeyjum en þeir vildu halda nafnleynd í þessari 

rannsókn. 

• Páll Magnússon, alþingismaður Suðurkjördæmis. 

Viðtölin voru öll tekin í Vestmannaeyjum, á vinnustað viðkomandi, þar sem við töldum að 

viðmælendum myndi líða best í sínu eigin umhverfi og myndu því frekar hafa sjálfsöryggið 

til að segja það sem þeim fyndist. Viðtölin voru hljóðrituð á snjallsíma með vitund 

viðmælenda og leyfi fyrir upptökunni. Það tók þrjár ferðir til Vestmannaeyja til að ná öllum 

viðtölum, en við höfðum samband við viðmælendur annað hvort í gegnum tölvupóst eða 

munnlega þegar komið var til Heimaeyjar. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 28. maí til 15. 

ágúst, 2019. Eitt af viðtölunum kom heldur seint og óvænt en var talið af rannsakendum 
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mikilvægt að viðtalið væri partur af þessari rannsókn. Lengd viðtalanna var á bilinu frá 15 

mínútum upp í eina og hálfa klukkustund. Auk annarra atriða sem nýttust í gagnaöflun voru 

óformleg spjöll við bæði heimamenn, ferðamenn og starfsmenn innan bæjarins ásamt eigin 

upplifun og ályktun. 

 

4.2 Greining og úrvinnsla gagna 
Við afritun viðtalanna voru athugasemdir og hugleiðingar varðandi viðtölin skrifuð niður. 

Öll viðtölin voru prentuð út og kóðuð, en það er mikilvæg aðferðafræði í grundaðri kenningu 

sem felur í sér að skipta niður atriðum úr viðtölunum í flokka eða þemu (Bryman, 2016). 

Þemun sem urðu fyrir valinu voru: 

• Hvernig ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum er háð lundanum. 

• Hvernig ferðaþjónustan og samfélagið í Vestmannaeyjum aðlagast nýjum aðstæðum 

• Hefðir 

• Pysjuveiðar 

• Lundaveiðar 

Þessi atriði voru þau helstu sem upp komu hjá viðmælendum, enda voru það þau sem 

rannsakendur höfðu sjálfir mestan áhuga á. Þessi þemu höfðu greinilega verið í umræðunni 

á milli heimamanna þar sem þau komu öll upp frekar sjálfstætt. Oftar en ekki var nóg að 

spyrja kannski einnar spurningar og þá komu jafnvel upp fleiri atriði sem verðug voru til 

skoðunar.  
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5 Niðurstöður 
Hér eftir verður fjallað um þau þemu sem greind voru í viðtölunum, með dæmum eftir því 

sem við á. Áhugavert var hversu mismunandi skoðun sumir höfðu á vissum málefnum. En 

fyrst verður létt umfjöllun um Vestmannaeyjar. 

 

5.1 Menningarleg tengsl Vestmannaeyja 
Þar sem rannsóknin er framkvæmd í Vestmannaeyjum er vert að fjalla stutt um 

Vestmannaeyjar og útskýra tengsl lundans við svæðið. Menning Vestmannaeyja er í miklum 

tengslum við lundann en hann er einkennisfugl heimamanna og nýtir ferðaþjónustan hann 

sér mjög í markaðssetningu. Ferðaþjónustan hefur aukist mikið í Vestmannaeyjum og 

heimamenn vonast eftir því að vöxtur í greininni haldi áfram, bæði til að meiri atvinna verði 

til staðar og að fleiri fái að njóta góðs af því sem Vestmannaeyjar hafa í boði. Þó nokkrar 

afþreyingar eru í boði þar en má nefna safnið (Heimaslóð, á.á.c) Sea Life Trust sem dæmi 

þar sem má finna björgunarmiðstöð fyrir lunda (Gestastofa Sea Life..., 2019, 5. apríl). Eina 

helsta afþreying og stærsta ferðamannahelgi Vestmannaeyja er fjölskylduhátíðin Þjóðhátíð, 

þar sem hefðin hjá heimamönnum er að setja upp hvít tjöld og bjóða gestum að bragða á 

lunda (Heimaslóð, á.á.d) en vörumerki hátíðarinnar er lundinn (Dalurinn, á.á.). Menning 

Vestmannaeyja er því í sterkum tengslum við lundann en lundaveiðar og pysjuveiðar koma 

þar sterkt inn. Áður en haldið er áfram er vert að nefna að lundaveiðar standa fyrir drápi á 

lundum en pysjuveiðar standa ekki fyrir drápi eins og orðið ber til kynna heldur fyrir því að 

bjarga pysjum en þessar aðgerðir verða útskýrðar betur neðar í þessari rannsókn. 

 

5.2 Lundinn og ferðaþjónustan í 
Vestmannaeyjum 

Við fyrstu heimsókn tóku rannsakendur eftir því hversu áberandi lundinn var nýttur. Það er 

stór stytta af lundanum á höfninni í Heimaey, einnig sást hann sem vörumerki fyrirtækja eða 
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í auglýsingum um bæinn. Þar sem rannsakendur gengu og keyrðu mikið um bæinn tóku þeir 

einnig eftir skiltum og jafnvel bekkjum með lundanum á eins og má sjá mynd 5.1. 

 

 
Mynd 5-1:Leiðarvísir á götum Vestmannaeyja (McMahon, 2016) 

Erpur Snær Hansen fuglafræðingur telur að vegna hlýnunar sjávar hafi sandsílastofninn 

greinilega fært sig meira norður. Þetta leiði til þess að lítið sé um fæðu í kringum 

Vestmannaeyjar. Árið 2003 var tekið eftir mikilli breytingu á sjávarhita, sem leiddi til þess 

að lundinn átti erfitt með að finna fæðu fyrir pysjurnar, sem í kjölfarið olli því að afföllin 

urðu mikil. Það var ekki fyrr en árið 2005 sem það uppgötvaðist að stofninn væri að hrynja. 

Erpur Snær var ráðinn til starfa árið 2007 til að hafa eftirlit með stofninum og starfar hann 

enn við það í dag. Erpur segir ferðaþjónustufyrirtæki vera mjög tengd lundanum og hefur 

fuglinn þar að auki eflt lífsgæði hjá þeim sem búa í Vestmannaeyjum á ýmsan annan hátt: 

  

Lundi hefur sér langa sögu að sækja og er okkur mjög kær hér í Vestmannaeyjum. 

Þetta var það eina sem fólk borðaði í gamla daga en með þessari gríðarlegu mikilli 

aukningu ferðamanna þá held ég að mjög stór hluti hennar sé byggður á lundanum. 

 

Landeyjahöfn opnaði árið 2010 sem leiddi til að samgöngur til og frá Vestmannaeyjum urðu 

mun betri. Með höfninni komu mikil tækifæri fyrir Vestmannaeyjar sem ferðamannastað 

(Adda Jóhanna Sigurðardóttir, eigandi Hótel Vestmannaeyjar, munnleg heimild, 19. júní, 
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2019). Með betri samgöngum hefur ferðamönnum til Vestmannaeyja fjölgað töluvert og 

hefur lundinn vakið mikla athygli hjá ferðamönnum. Rannsakendur tóku fljótt eftir honum 

en í Herjólfi á leið til Vestmannaeyja má sjá allskyns bæklinga um lunda en einnig voru kort 

til boða sem sýndi hvar hægt væri að sjá hann. Ferðamenn leitast eftir því að sjá lunda í 

lifandi náttúru og eru ferðaþjónustufyrirtæki vel meðvituð um að lundinn laði þá að. 

Viðmælendur voru allir sammála því að fyrirtæki væru vissulega mjög háð lundanum og 

þurfa að svara fjölmörgum spurningum varðandi hann. Adda telur Hótel Vestmannaeyjar 

reiða mjög á lundann: 

 

Ég held að fyrir alla eyjamenn sé hann mjög mikilvægur, ég myndi segja að aðal 

aðdráttaraflið til eyja sé lundinn. Ég viðurkenni þó að það var ekki fyrr en ég keypti 

hótelið og hóf þann rekstur að ég áttaði mig á hversu mikilvægur lundinn væri. Við 

notum hann alveg gríðarlega mikið í markaðssetningu hér og eftir að ferðamönnum 

fjölgaði þá finnst okkur fuglinn enn verðmætari. 

 

Allir viðmælendur finna vel fyrir áhuga ferðamanna á lundanum án þess að það sé rannsókn 

á bak við það. Fyrirtæki í Vestmannaeyjum áttuðu sig snemma á því að lundinn selur og því 

má sjá hann tengjast fyrirtækjunum á marga vegu. Hann er til dæmis vörumerki Hótel 

Vestmannaeyjar eins og meðal annars notast þau við fuglinn á heimasíðu sinni eins og má 

sjá á mynd 5.2.   

 

 
Mynd 5-2: Skjáskot af heimasíðu Hótel Vestmannaeyjar (Hótel Vestmannaeyjar, 2019) 
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Adda segir þó að það hafi ekki verið gert beinlínis í því skyni að nýta hann sem aðdráttarafl, 

heldur hafi henni einfaldlega fundist það passa við hótelið. Adda segir að hún hafi sjálf náð 

að upplifa betur mikilvægi hans og fegurð í gegnum ferðamennina. Það sem reynist henni 

dagsdaglegt er eitthvað sem er einstakt fyrir þeim og nefnir hún hversu gott að það sé að fá 

aðra til að minna sig á hversu einstakur hann er (Adda Jóhanna Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 19. júní, 2019). 

Viðmælendur virtust meðvitaðir um það að stofninn hafi hnignað og að það væri 

áhyggjuefni ef fuglinn hyrfi. Páll Magnússon telur lundann hafa gríðarmikla þýðingu fyrir 

Ísland og íslendinga í heild, þó allra helst Vestmannaeyinga. Þar er ekki bara stór hluti 

svipmóti náttúrunnar heldur líka snar þáttur í allri menningarsögu eyjanna. Lundinn hefur 

verið stór hluti af lífsbjörg eyjamanna og undirstaða úteyjalífsins sem á svo ríkan þátt í 

menningarsögu Vestmannaeyja (Páll Magnússon, alþingismaður Suðurkjördæmis, munnleg 

heimild, 15. ágúst, 2019):  

 

Þýðing lundans fyrir náttúru, sögu og menningu Vestmannaeyja verður aldrei ofmetin. 

 

Drífa og Ingi starfa hjá fyrirtækinu Ribsafari en ferðir þeirra eru ekki auglýstar sem 

lundaferðir, heldur öðruvísi upplifun á báti sem fer hratt í fallegu landslagi. (Drífa Þöll 

Arnarsdóttir og Ingi Rafn Eyþórsson, starfsmenn hjá Ribsafari, munnleg heimild, 19. júní, 

2019). Á vefsíðu hjá Ribsafari má þó sjá að lundinn fær þar sér umfjöllun og taka þau fram 

að hægt sé að sjá lunda í ferðum sínum (Ribsafari, á.á). Þau eru ekki sammála því að lundinn 

sé enn í bráðri hættu. Þegar þau voru spurð um hvort þau tækju eftir fækkun hans sagði Drífa: 

 

Nei það finnst mér ekki, mér finnst hann hafa komið fyrr núna heldur en seinasta 

sumar, við vorum í miklum vandræðum í fyrra þegar við fórum í þessar lundaferðir, 

en þetta sumar er allt annað. Stofninn hrundi náttúrulega niður því að ætið hvarf, en 

í fyrra var það yfir 5.500 pysjum sem var bjargað og það virðist eins og stofninn sé að 

stækka aftur. 

 

Viðmælendurnir tveir eru sammála um það að stofninn sé að koma til baka og tala um að sjá 

mun í ferðum sínum. Allt sé núna fullt af lunda í klettunum í Vestmannaeyjum. Þau nefna 

að þau séu starfsmenn á plani, þau sjái þetta með eigin augum og telji því tölurnar ekki sýna 

það sem þau sjá (Drífa Þöll Arnarsdóttir og Ingi Rafn Eyþórsson, munnleg heimild, 19. júní, 
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2019). Skiptar skoðanir eru á hvort stofninn sé að stækka aftur. Erpur Snær fuglafræðingur 

er ekki á sama máli: 

 

Það eina sem þið getið tekið mark á eru vísindalegar mælingar, því það eru áreiðanleg 

svör hvort stofn lundans sé að hnigna. Því er mikilvægt að hafa í huga þó að maður 

standi í stærstu byggðunum og hugsi með sér það er nóg af þeim, þá er ekki allt sem 

sýnist. 

 

Því má sjá að viðmælendur eru ekki allir á sama máli hvað varðar stærð stofnsins og stöðu 

hans. En voru þó allir viðmælendur sammála því að lundinn sé mikilvæg auðlind fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa í Vestmannaeyjum. Margrét, sem stýrir pysjueftirlitinu 

sem verður fjallað um betur síðar, segir að í Vestmannaeyjum sé stærsta lundabyggð í 

heiminum og að það einkenni eyjuna. Þar væri hægt að sjá lifandi lunda í villtri náttúru og 

ef Vestmannaeyjar ættu eitt vörumerki þá væri það lundi. Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að 

svara mörgum spurningum um lundann og hvar hægt sé að nálgast fuglana. Auðveldast er 

að sjá lunda á Stórhöfða. Þetta svæði er orðið mjög „heitur reitur“ og ferðamenn sækjast 

mikið þangað. Það vekur líka upp spurningar um hversu mikið svæðið þolir. Af þeim u.þ.b. 

21 þúsund ferðamönnum sem komu til Vestmannaeyja árið 2018 má reikna með því að flestir 

hafi farið á Stórhöfða (Margrét Lilja Magnúsdóttir, safnstjóri Sea Life Trust, munnleg 

heimild, 19. júní, 2019). 

Kristín Jóhannsdóttir er forstöðukona Eldheima og fyrrum markaðsstjóri bæjarins. 

Hún telur lundann vissulega vera mikilvægan fyrir ferðaþjónustu Vestmannaeyja, en bendir 

á að saga Vestmannaeyja væri mun sérstakari en fuglinn. Þar á hún við sögu eldgosa. Hún 

vill reiða meira á þá sögu sem aðdráttarafl, þar sem þetta væri hvergi annars staðar að finna 

í heiminum. Hún talar um að erfitt sé fyrir ferðaþjónustu að reiða sig á lundann. Þetta séu 

dýr sem hagi sér eins og þau vilja: 

 

Eins og með lundann þetta er svolítið „tricky“. Ég reyndi fyrstu árin mín að 

markaðssetja lundapysjutíma, en þá var það bara einhvern tímann seinni partinn í 

ágúst þannig það er svolítið „tricky“ að nota lundann í þetta, því maður veit aldrei 

hvernig hann hagar sér og hvað kemur af honum og hvað kemur ekki (Kristín 

Jóhannsdóttir, forstöðukona Eldheima, munnleg heimild, 28. Júní 2019). 
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Helstu aðdráttaröfl Vestmannaeyja eru því eldfjallasagan og lundinn. Berglind Sigmarsdóttir 

er formaður ferðamálasamtaka Vestmannaeyja ásamt því að eiga og reka tvo vinsæla 

veitingastaði í Vestmannaeyjum, Gott og Pítsagerðin. Hún talar um að þau sem reka 

veitingastaði og gistiheimili séu í því að svara spurningum frá ferðamönnum aðallega um 

lundann (Berglind Sigmarsdóttir, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Lundann má sjá um allar 

Vestmannaeyjar og er hann auglýstur í öllum stærðum og gerðum sem leiðir til þess að fólk 

myndar sér ákveðna ímynd af honum. Í ferðunum hjá fyrirtækinu Ribsafari hefur komið fyrir 

að viðskiptavinir hafa verið vonsviknir þegar þeir sjá lundann loksins, og segja jafnvel ,,er 

hann bara svona lítill?” (Drífa Þöll Arnarsdóttir, munnleg heimild, 28. júní, 2019). 

Út frá þessum viðtölum má sjá að ferðaþjónustuaðilar telja þau fyrirtæki sem starfa í 

ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum vera háð lundanum á margvíslegan hátt, hvort sem það 

sé í markaðssetningu, vörumerki eða sem partur af ferðum. Allir aðilar hafa þurft að standa 

í því að svara spurningum um lundann og hvar hægt sé að sjá hann í sínu náttúrulega 

umhverfi. Á heimleið í Herjólfi heyrðu rannsakendur fátt annað heldur en tal um lundann 

þar sem ferðamenn töluðu um sína upplifun af honum og skoðuðu myndir hjá hvort öðru 

sem þeir hefðu tekið á ferðalaginu um Vestmannaeyjar. Þar sem staða stofn lundans er ekki 

góð er vert að skoða hvernig ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum bregðast við því.  

 

5.2.1 Samfélagsleg ábyrgð 

Viðmælendur voru spurðir hvernig fyrirtæki þeirra væru að bregðast við því að lundinn væri 

í bráðri hættu og hvort þau væru með einhverjar viðbragðsáætlanir ef hann skildi almennt 

deyja út. Allir viðmælendur svöruðu ansi óljóst þegar aðspurð voru hvort einhverskonar 

viðbragðsáætlanir væru til staðar og það virtist á flestum að lítil hugsun væri til 

framtíðarinnar. Þegar viðmælendur voru spurðir hvort fjöldi ferðamanna myndu ennþá 

sækjast til Vestmannaeyja ef enginn lundi væri þá voru þeir nokkuð sannfærðir um að saga 

þeirra myndi ávalt vera aðdráttaafl. Margir viðmælendur töluðu um pysjueftirlitið og 

minnkun á lundaveiðum en sumir töluðu almennt um hvernig fyrirtækið þeirra væri 

umhverfisvænna til að reyna að sporna gegn loftslagsbreytingum. Berglind talar um: 

 

Þetta umhverfissjónarmið, við erum alveg þar. Ekkert plast og við erum að flokka rusl 

og vinna gegn matarsóun, og það helst alveg í hendur við verndun á lundanum finnst 

mér. 
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Einnig tala Drífa og Ingi um það að þeirra fyrirtæki væri með þá umræðu í gangi um hvort 

þau ættu að byrja að bjóða fólki upp á að kolefnisjafna ferðir sínar. Engar aðgerðir hefðu þó 

verið settar af stað. Aðspurð um hvort þau væru með einhverjar vitundarvakningar fyrir 

ferðamenn á ferðum sínum segja þau: 

 

Nei, það gerum við ekki, en ég veit ekki, maður myndi bara halda að það væri nú frekar 

hversdagslegt, að þetta sé sem fólk veit hvað er að gerast í heiminum. 

 

Aðspurðir kannast raunar ekki margir viðmælendur við hugtakið „samfélagsleg ábyrgð“. Þó 

má sjá vissulega breytingu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum í Vestmannaeyjum. 

Umhverfisvænni rekstur helst í hendur við verndun á lundanum og kemur vonandi í veg fyrir 

að loftslagsbreytingar aukist (Berglind, munnleg heimild 19. júní, 2019).   

Árið 2018 höfðu fleiri en 300 fyrirtæki skrifað undir yfirlýsingu um að vera með 

ábyrga ferðaþjónustu má þá nefna Hótel Vestmannaeyjar og Ribsafari en þessi fyrirtæki 

starfa við ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum (Íslandsstofa, á.á.). Önnur leið sem fyrirtæki nota 

til að sýna neytendum að þeim sé ekki sama um umhverfið í kring eru vottanir en þá má 

nefna Vakann sem dæmi. Vakinn er íslenskt gæðakerfi fyrir ferðaþjónustu með það að 

markmiði „að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu á Íslandi ásamt því að 

byggja upp samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja. Vakinn er verkfæri þátttakenda 

til að auka gæði og öryggi, veitir þeim leiðsögn og leggur til margvísleg hjálpargögn og 

gátlista“ (Vakinn, e.d.). Einnig er Hótel Vestmannaeyjar með vottun frá Vakanum en engin 

önnur ferðaþjónusta starfandi í Vestmannaeyjum er með þessa vottun. 

 

5.3 Hefðir 
Allir viðmælendur töluðu mikið um gamlar hefðir sem tengjast hinni gamalgrónu 

lundabyggð eyjanna. Þar sem stofn hans hefur farið minnkandi hafa þessar hefðir breyst 

örlítið með árunum og sérstaklega eftir árið 2003. Lundakjöt, sem áður fyrr var alltaf nóg af, 

er því af skornum skammti í dag og Vestmannaeyingar eiga erfitt með að finna það. 

Samfélagið hefur lært að lifa með þessu, en viðmælendur eru nokkuð sammála um að viðhorf 

til lundans hafi breyst mikið og hann sé orðinn mun verðmætari. Adda segir að henni finnist 
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persónulega enginn söknuður í því að fá ekki lunda í matinn, en hún finnur mikið fyrir því 

frá eldra fólkinu, sem á það til að kaupa hann frá Grímsey. Hún nefnir að viðhorf fólks séu 

að breytast og það vilji ekki að þessi stofn hverfi (Adda Jóhanna Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 19. júní, 2019).  Það má því sjá að viðhorf viðmælenda og upplifun þeirra varðandi 

þessar hefðir, t.d. með pysjueftirlitinu og lundaveiðar sem nánar verður farið út í hér á eftir. 

Með breyttum aðstæðum hefur samfélagið þurft að aðlagast breytingum. 

 

5.3.1 Lundabjörgunarsetur og pysjueftirlit 

Árið 2003 var byrjað verkefni að nafni pysjueftirlit en þá fara einstaklingar og ganga um 

götur Vestmannaeyja og reyna finna pysjur sem hafa slasast eða villst. Í þessu verkefni eru 

pysjurnar vigtaðar og þeim hjálpað að komast aftur út á stjá en þetta er gert í þeim tilgangi 

að geta fylgst með varpi þeirra (Pysjueftirlitið að hefjast..., 2006). Þetta verkefni á þó 

uppruna sinn að rekja til pysjuveiða þar sem krakkar jafnt sem fullorðnir fóru síð-sumars eða 

að hausti til í leit að pysjum sem höfðu villst, til að bjarga. Pysjurnar eiga það til að flögra 

inn í bæinn í stað þess að fljúga út í sjó þar sem þær ruglast á ljósum bæjarins og telja ljósin 

vera sjórinn (Rúv, 1999). Þegar pysjum hefur verið bjargað er annaðhvort farið með þær 

strax niður á fjöru til að sleppa og er það gert með því að fleygja þeim fast í loft svo þær 

komi sem lengst útá sjó eða nái flugtaki í loftinu. Pysjunum er þó haldið stundum í eina nótt 

og sleppt daginn eftir (Heimaslóð, á.á.f). 

Árið 2018 höfðu þau sem starfa við að bjarga pysjum og lundum veitt 5.100 lundum 

aðhlynningu en á árunum 2003 til 2013 voru að meðaltali einungis 30 pysjur fundnar. Á 

undanförnum þremur árum hefur fjöldi pysja farið hækkandi og á þessu ári er reiknað með 

u.þ.b. 10.000 pysjum (Sea Life Trust, á.á). 

Margrét Lilja Magnúsdóttir er yfir lundabjörgunarsetrinu í Vestmannaeyjum og sér 

um aðhlynningu lundans í Sea Life Trust. Margrét segir að björgunarsetrið sé meðal 

viðbragða gagnvart minnkun stofns lundans og að flestir lundar sem koma í 

björgunarmiðstöðina séu í gegnum pysjueftirlitið. Margrét bauð rannsakendum upp á að hitta 

lundana sem voru í björgunarsetrinu en þeir voru tólf talsins. Markmið þeirra er ávalt að 

sleppa þeim en á meðan þau meta þá ekki tilbúna til þess að lifa í náttúrunni er þeim haldið 

lengur í björgunarsetrinu. Það er því mikil samvinna þegar kemur að björgun lundanna þar 

sem allt samfélagið tekur þátt. Margrét segir þó að erfitt sé að berjast gegn móður náttúru og 

stofn lundans haldist sterklega í hendur við það sem gerist í náttúrunni: 
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Stærsta ógnin sem blasir við lundastofninum er hlýnun jarðar. Þetta er hánorrænn 

fugl, hann leitar í að vera í ákveðnu hitastigi og ef það fer að hlýna hérna mun það 

hafa áhrif á líf hans. Sandsílastofninn, sem er helsta fæða lundans, er háður einnig 

þessu hitastigi, en það sem reynist okkur rannsakendum erfitt er að við sjáum ekki 

sandsílastofninn en við sjáum lundann. Þetta er allt saman mjög óútreiknanlegt. Ef 

einhver hlekkur í fæðukeðjunni brestur þá er svo margt brostið, þannig það reynist 

afar erfitt að segja að þetta verði allt í góðu lagi eða ekki. 

 

 
Mynd 5-3: Lundi í björgunarsetrinu (Mynd tekin úr einkasafni). 

Eins og Margrét nefnir er hlýnun jarðar stærsta ógn lundans í dag. Pysjueftirlitið hefur verið 

lengi þekkt í Vestmannaeyjum og margir heimamenn og jafnvel ferðamenn taka þátt þegar 

kemur að því að bjarga pysjum. Árið 1971 var tekið upp á því að merkja pysjurnar til að 

fylgjast með stofninum betur, en það var ekki fyrr en árið 2003 að pysjueftirlitið varð til í 

Sæheimum sem var fiska- og náttúrugripasafn í Vestmannaeyjum. Sæheimar hættu starfsemi 

sinni árið 2019 og hefur sameinast núna Sea Life Trust, þar sem pysjueftirlitið heldur áfram 

(Margrét Lilja Magnúsdóttir, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Þegar lítið er um fæðu geta 

foreldrar pysjanna einfaldlega gefist upp. Pysjurnar fara þá fyrr úr holunum en ella, oft langt 
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undir venjulegri þyngd. Þær villast gjarnan og eru lítt færar um að bjarga sér, þar sem þeim 

hefur ekki verið kennt hvernig þær eigi að komast af. (Margrét Lilja Magnúsdóttir, munnleg 

heimild, 19. júní, 2019). 

 Margrét nefnir að mikil vakning hafi verið meðal samfélagsins í Vestmannaeyjum um 

hlutskipti pysjanna og að bæjarbúar taki nú meiri þátt en áður: 

 

Árið 2010 voru bara 10 pysjur fundnar, en á seinustu þrem árum hefur verið mikil 

aukning en í fyrra komu um 5600 pysjur og árinu undan því voru u.þ.b. 4800 pysjur 

svo það má segja að seinustu þrjú árin sé búin að vera mikil aukning. Sandsílið virðist 

vera komið aftur og ef það heldur sér þá er ég frekar bjartsýn með að stofn lundans 

haldi sér ef ekkert stórkostlegt gerist í náttúrunni. 

 

 
Mynd 5-4: Strákar með pysjur sem þeir hafa bjargað (Mbl, 2016). 

Berglind nefnir að þau í ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum séu að reyna að gera 

ferðaþjónustu úr pysjuveiðum. Þetta sé eitthvað sem allir hefðu gaman af að prófa og upplifa 

(Berglind Sigmarsdóttir, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Adda talar um að pysjuveiðarnar 

séu stór partur af menningu Vestmannaeyinga og segir: 

 

Það er bara svo rosalega skemmtilegur tími og þá fara krakkarnir með foreldrum 

sínum, finna pysjur og sleppa þeim daginn eftir. Þegar ég var lítil vorum við að fá 50-
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100 pysjur á kvöldin en í dag eru börnin glöð að fá eina pysju. Þetta er bara viss partur 

af okkar hefð og má sjá núna að ferðamenn koma hingað og gista á hótelum með 

börnin sín til að fara á pysjuveiðar. Mér finnst þetta allt haldast í hendur. 

 

Viðmælendur sem alist hafa upp í Vestmannaeyjum tala allir af góðri minningu um að fara 

á pysjuveiðar þegar þau voru yngri og finnst því mikilvægt að stofninn haldi sér og deyi ekki 

út þar sem hann skiptir ekki bara ferðaþjónustuna máli heldur einnig fyrir menningu 

Vestmannaeyinga. 

 

5.3.2 Lundaveiðar 

Lundaveiðar er önnur hefð sem heimamenn hafa alist upp við. Lundaveiðar eru nú einungis 

leyfðar 6 daga á ári. Þessar reglur voru ákvörðun bæjarstjórnar en það má einungis veiða í 

soðið en ekki til að selja (Drífa Þöll Arnarsdóttir, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Þær eiga 

sér langa sögu, en áður fyrr var lundinn ein helsta fæða heimamanna. Stundaðar hafa verið 

lundaveiðar í Eyjum frá því að búseta hófst og er þessi hefð ennþá við lýði (Heimaslóð, 

á.á.e). Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja leyfði lundaveiðar í sex daga á seinasta 

ári en það er fjölgun frá þremur dögum sem hefur verið raunin undanfarin ár. Úskýringin er 

sú að talið er að varp lundans hafi gengið betur en undanfarin ár (Georg Eiður Arnarsson, 

2018). Nefna má þó að lundinn er friðaður samkvæmt íslenskum lögum en ráðherra hefur 

leyfi til að aflétta friðuninni á milli 1. september til 10. maí (Lög um vernd, friðun og veiðar 

á villtu fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994). Á mynd 5.5 má sjá gamla ljósmynd af 

heimamönnum með afrek dagsins eftir lundaveiðar. 
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Mynd 5-5: Lundaveiðimenn eftir lundaveiðar (á.á.). 

Lundinn var ekki einungis talinn bragðgóður og auðveld bráð, en einnig voru það veiðarnar 

sjálfar sem heimamenn höfðu gaman af og skipuðu sér sess sem ákveðin íþrótt. Algengast 

er að notast sé við háf þegar kemur að veiðum eins og sjá má á mynd 5.6. Þegar lundinn 

hefur verið klófestur í netið er hann tekinn úr því og snúinn á háls (Erpur Snær Hansens, 

munnleg heimild, 28. Maí, 2019). 

 

 
Mynd 5-6: Maður að veiða lunda með háfi (Egevang, 2017). 
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Áður fyrr voru notaðar aðrar aðferðir eins og net og grefill, en nú er vinsælasta aðferðin að 

veiða með háfi þótt stundum sé einnig notast við skotvopn (Erpur Snær Hansen, munnleg 

heimild, 28. maí, 2019).  

Mjög mismunandi viðhorf eru í Vestmannaeyjum hvað varðar veiðarnar. 

Viðmælendur eru flestallir hlynntir því að áfram sé kvóti á lundaveiðum, þar sem stofninn 

sé í hættu og að nú til dags sé vissulega nóg annað til matar heldur en lundi. Adda er ekki 

hlynnt því að veiða lunda. Telur hún að þetta sé óþarfa hefð sem ekki þurfi að halda í: 

 

Ég sjálf er alin upp við það að borða lunda og tíðkaðist hér áður fyrr að það var ekki 

nóg æti og fólk veiddi sér bara til matar. Sú hefð hélst, því hér eru margar milljónir 

lunda… Mér finnst persónulega enginn söknuður að fá lunda í matinn. Í Grímsey má 

veiða lunda og eldra fólkið, sem er alið upp við þetta, hefur verið að kaupa lundann 

þaðan ef það langar í. Það breytist bara þetta viðhorf. Þig langar bara ekki að þessi 

stofn hverfi, bæði er þetta fallegur fugl og gerir svo mikið fyrir okkur hérna í 

Vestmannaeyjum. 

 

Adda nefnir einnig að þó stofninn myndi styrkjast væri það mjög jákvætt en hún myndi þó 

ekki segja að tímabært væri að byrja veiða hann af fullum krafti á ný (Adda Jóhanna 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Allir viðmælendur höfðu það sameiginlegt 

að telja lundaveiðar vera ákveðna hefð í Vestmannaeyjum og eitthvað sem þau halda fast í 

minningu sinni en þau voru öll sammála því að á meðan lundastofninn sé á válista væri kvóti 

á veiðunum nauðsynlegar. Þó nokkrir viðmælendur vilja almennt stöðva lundaveiðar. Þeim 

finnst þetta eiga heima í fortíðinni og í raun sé ekki nauðsyn að veiða hann lengur: 

 

Mér finnst þetta bara algjörlega út í hött. Þetta eru bara breyttir tímar, það er alltaf 

verið að tala um að þetta sé einhver hefð og eitthvað svona, það á bara að breytast 

með breyttum aðstæðum. Við erum að reyna gera ferðaþjónustu úr því að fólk komi í 

ágúst hingað í pysjuveiðar, það er glórulaust að fólk komi í pysjuveiðar til að bjarga 

þeim og hafa þær síðan á boðstólum einnig (Berglind Sigmarsdóttir, munnleg heimild, 

28. júní, 2019). 

 

Margrét og Berglind segjast báðar hafa fundið fyrir sterkum viðhorfum ferðamanna varðandi 

lundaveiðar. Báðir viðmælendur hafa lent í því að ferðamenn gagnrýni veiðarnar harðlega. 
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Margrét hefur meira að segja fengið grátandi ferðamenn til sín á meðan veiðum stendur og 

verið spurð hvort hún gæti stöðvað veiðimennina: 

 

Þetta atvik átti sér stað akkúrat á því tímabili sem veiðar eru leyfðar og er ég á þeirri 

skoðun að við getum ekki bæði sleppt og haldið. Ef við erum að fá fullt af ferðamönnum 

hingað að koma og skoða lunda, þá erum við ekki að fara veiða hann, við verðum að 

velja annaðhvort í mínum huga. 

 

Allir viðmælendur tala mikið um lundaveiðar sem hefð og velta þau fyrir sér hvort það sé 

mikilvægt að viðhalda þessari hefð eða ekki, þar sem viðhorf bæði í samfélaginu og hjá 

ferðamönnum virðist vera að breytast. Mátti heyra á öllum viðmælendum að þeir væru 

sammála því að takmörkun þyrfti að vera til staðar á veiðunum og einnig voru nokkrir sem 

töluðu almennt gegn þeim. Erpur fuglafræðingur telur þetta vera óþarfa hefð og 

lundaveiðarnar séu ekki við hæfi eins og staðan er í dag. Hann nefnir einnig að þó að stofninn 

komi aftur til með að styrkjast sjái hann ekki þörf á því að hefja veiðar á fullum krafti þar 

sem veiðarnar séu ósjálfbærar. Hann nefnir atriði sem áhugavert er að íhuga: 

 

Það er rosalega mikil saga á bak við lundann hérna í Vestmannaeyjum og veiðarnar 

á honum. En það má segja að veiðarnar á honum séu mjög mikil menningararfleifð 

og þetta snúist rosalega mikið um viðhald á hefð, sem mér finnst persónulega 

fyrirsláttur. Segjum svo að stofninn fari aftur upp, á þá að fara drepa aftur 60-70 

þúsund fugla eins og áður út af menningarlegum forsendum? Er þá menningin orðin 

réttlætingin fyrir þessu mikla drápi? 

 

Fyrir sumum er þó mikil eftirsjá í því að lundinn sé ekki eins mikið í boði og áður. Drífa og 

Ingi sögðu um veiðarnar: 

 

Jú, það er dálítið að tapast núna, það er komið dálítið langt síðan að þessi veiðibönn 

komu á. Krakkar í dag eru ekkert að læra að veiða lunda, karlarnir fara núna eiginlega 

bara upp á sportið. Ég vil vernda stofninn en auðvitað söknum við þess að geta fengið 

lunda öðru hvoru. 
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Nokkrir viðmælendur söknuðu þess dálítið að hafa lundann ekki í boði í hvítu tjöldunum á 

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Starfsmenn á veitingastað, sem vildu ekki láta nafns síns getið, 

sögðu aðspurðir um þetta: 

 

Já, þegar maður var lítill þá var hægt að fá lunda í hverju einasta tjaldi á Þjóðhátíð 

en núna er maður bara heppinn ef maður fær einn bita! 

 

Lundinn er leyfður í hvítum tjöldum á Þjóðhátíð en hann er ekki í boði á veitingastöðum í 

Vestmannaeyjum. Drífa og Ingi tala um að það sé litið hornauga á þá staði sem selji lunda 

til ætis ef hann sé veiddur í Vestmannaeyjum (Drífa Þöll Arnarsdóttir og Ingi Rafn 

Eyþórsson, munnleg heimild, 19. júní, 2019). Ef öruggt er að lundinn sem er borðaður í 

Vestmannaeyjum sé ekki veiddur þar, er það ekki litið hornauga. Kristín sagði aðspurð um 

lundaveiðar: 

 

Ég er bara mjög mikið á móti þeim, mér finnst þetta bara algjörlega fáránlegt og bara 

sem betur fer eru menn hér í Vestmannaeyjum nokkurn vegin búnir að taka „sönsum”. 

Það er svona eitt og eitt „frík” sem er að fara norður til að veiða þar því það er enn 

þá verið að veiða lunda fyrir norðan.  

Að það sé ekki hægt að halda þjóðhátíð nema að hafa lunda í tjaldi? Hvaða þvæla er 

það? Ég vil ekki sjá þá inni í tjaldi hjá mér! 

 

Skoðanir á bæði lundaveiðum og hvort að lundinn eigi að vera borðaður yfirhöfuð eru mjög 

skiptar hjá viðmælendum. Aðilar í ferðaþjónustunni hafa nýtt sér lunda minjaveiðar (e. 

trophy hunting) sem afþreyingu til sölu (Puffin Hunting in Iceland, 2019) en minjaveiðar 

fela í sér dráp á tilteknum dýrum þar sem minjarnar eru höfuð, skinn eða annað af dýrinu 

sem verið er að veiða (Cardwine, á.á.). Í þessari afþreyingu er boðið uppá fimm daga ferð 

með tveimur veiðidögum fyrir áhugasama til að veiða lunda (Puffin Hunting in Iceland, 

2019) á 450 þúsund krónur. Mikið af haturspóstum hafa borist til þeirra og hafa þeir verið 

harðlega gagnrýndir af fjölmiðlum um allan heim eins og Telegraph og Mirror (Kristín 

Ólafsdóttir, 2019). 
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6 Umræður og lokaorð 
Ýmislegt í niðurstöðum okkar sýnir glögglega hversu miklu máli lundinn skiptir 

ferðaþjónustuna í Vestmannaeyjum, en markmið rannsóknarinnar var ekki síst að varpa ljósi 

á þetta. Nú verða niðurstöðurnar ræddar í ljósi þeirra fræðilegu hugtaka sem fjallað var um 

hér að framan. Í byrjun Rannsóknar voru settar upp tvær rannsóknar spurningar en sú fyrri 

beindist að hvernig ferðaþjónustufyrirtæki í Vestmannaeyjum væru háð lundanum? 

Rannsakendum varð fljótt ljóst að það sem einkennir Vestmannaeyjar er umfram allt 

lundinn. Hann er ótvírætt mikils virði fyrir ferðaþjónustuna þar og er mikið notaður í 

markaðssetningu til að laða að ferðamenn. Allir viðmælendur voru sammála því að lundinn 

spili stórt hlutverk sem aðdráttarafl þegar kemur að ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum, en eru 

jafnframt meðvitaðir um að stofni hans hafi hrakað.  

Hugmyndir Urrys (1990) um áhorf og hvernig staðir eru vöruvæddir og auglýstir má 

sjá í tengslum við lundann. Fólki er stýrt fyrirfram varðandi hvert það eigi að horfa þegar 

það kemur til Vestmannaeyja. Stórvaxna lundastyttu má sjá við Markarfljót áður en komið 

er að Landeyjahöfn og einnig þegar komið er í höfnina á Heimaey. Rannsakendur tóku eftir 

þegar komið var til Vestmannaeyja hvernig lundinn var notaður á ýmsa vegu í 

markaðssetningu en eins og má sjá á mynd 5.1 er hann notaður á götuskilti. Í tengslum við 

kenningu Urrys um áhorfið er þetta dæmi um hvernig það er miðlað áfram hvert skal horfa, 

það er sífellt verið að sýna lundann í nýjum myndum. Það er þó mikilvægt að horfa til þeirrar 

gagnrýni sem kenningar um áhorf hafa sætt. Ferðamenn upplifa lunda ekki einungis með því 

að horfa á hann. Margt fleira er undirliggjandi. Ferðamenn sækjast í að vera á þeim stöðum 

þar sem lundinn er og fá að „iðka“ áfangastaðinn eins og Perkins og Thorns (2001) vísa í. 

En þessa iðkun má sjá í allskyns myndum í Vestmannaeyjum en þú getur fengið að sjá 

lundann á ýmsan hátt sem leiðir til mismunandi upplifunar. Til að nefna dæmi þá er til boða 

í Vestmannaeyjum að sjá lunda sem hafa verið bjargað í Sea Life Trust safninu þar sem bæði 

fræðsla og upplifun á sér stað á sama tíma.  

Hugmyndir MacCannell (1976) um sanngildið lýsir sér í þeirri mynd að fólk vill fá 

þessa upplifun og taka þátt í umhverfinu en það má meðal annars sjá þessi tengsl hvað varðar 

framhlið og bakhlið ferðaþjónustunnar. Oft á tíðum er það ekki nóg að sjá fuglinn einungis, 

heldur leitast þeir eftir meiri dýpt, þeir vilja sjá hann í sínu náttúrulega umhverfi. Þetta má 
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meðal annars sjá í útsýnis kofanum á Stórhöfða, en það er ekki nóg fyrir suma ferðamenn að 

upplifa eins og ferðaþjónustan vill að þau upplifi heldur vilja þeir komast baksviðs. Þeir gera 

það á þann máta að fara út fyrir þau svæði sem ekki er ætlast til að fólk gangi á. Þarna upplifa 

ferðamenn eins og þeir komist á bakhliðina. Einnig vilja sumir ferðamenn komast á 

bakhliðina með því að taka þátt í hefðum sem finna má í Vestmannaeyjum eins og lunda- og 

pysjuveiðar eða jafnvel að smakka á lundakjöti.  

Það er erfitt að flokka hóp ferðamanna þar sem þeir eru ekki einsleitir en fyrir sumum 

má segja að borða lundakjöt sé glæpur en hjá þeim næsta er áhorf og iðkunin við að borða 

hann einnig athyglisverð. Það má því draga fram þá ályktun að það að smakka lundakjöt sé 

ákveðið form iðkunar og áhorfs, með því að taka þátt og fá að vera partur af þessari hefð í 

Vestmannaeyjum eru þeir einnig að upplifa sanngildi í ferðalagi sínu. Einnig ber þá að hafa 

í huga í tengslum við hugmynd MacCannells (1992) um framhlið og bakhlið hvort þetta sé 

mögulega bara sviðsettur raunveruleiki. Við það að borða lundakjöt getur ferðamaðurinn 

talið sig vera kominn baksviðs en það býr miklu meira á bakvið sem hann sér ekki eins og 

til dæmis drápið á fuglinum. Bera má saman lundann við hvali, þar sem hvalir eru notaðir 

jafn sem lunda í ferðaþjónustu og einnig veiddir. Í tengslum við Dýralífsferðamennskuna þá 

þykir rannsakendum undarlegt að áfangastaðir bjóði ferðamönnum að upplifa dýr í sínu 

náttúrulega umhverfi en hafa hann einnig á boðstólum.  Á þeim stöðum sem hægr er að horfa 

á dýrið og svo borða sendir tvöföld skilaboð til ferðamanna.  Alveg eins og ferðamenn iðka 

með því að komast í umhverfi dýranna og sjá þá í ferðum, þá gera þeir það einnig með því 

að borða og veiða. 

Allir viðmælendur töluðu mikið um hefðir og hvort halda þurfi í þær eða breyta þeim 

en það er nokkuð greinilegt að það er búið að stofna ýmislegt í kringum þessar hefðir. Sú 

hefð að krakkar bjargi pysjum sem villast inn í bæinn er gömul en nú í dag er búið að gera 

miklu meira í kringum þetta, lundabjörgunarsetur og formlegt pysjueftirlit. Því er athugavert 

að velta því fyrir sér hvort um sviðsetningu sé að ræða, er ferðamennskan hluti af því sem 

baki liggur.  

 

Annað meginmarkmið rannsóknarinnar var að finna út hvort ferðaþjónustufyrirtæki hefðu 

brugðist á einhvern hátt við fækkun lundans á undanförnum árum og þá hvernig. 

Viðhorf ferðaþjónustufyrirtækja hefur töluvert breyst og mikil vakning hefur orðið 

eftir að stofninn fór að minnka, en allir viðmælendur töluðu um hversu mikil tækifæri 

lundinn hefur gert fyrir þau í Vestmannaeyjum. Lundinn hefur langa sögu að sækja í 
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Vestmannaeyjum og er nokkuð ljóst að hann hefur tilfinningalegt gildi fyrir bæði samfélagið 

og ferðaþjónustufyrirtæki. Það má því draga þá ályktun í tengslum við hugtakið seigla, að ef 

lundinn myndi alfarið deyja út yrði hann áfram nýttur í markaðssetningu á menningarlegum 

forsendum þar sem hann er svo sterkt aðdráttarafl. En dæmi má nefna um bæði víkinga og 

geirfugla sem eru útdauðir en þó heimsækir fólk áfangastaði sem kenna sig við þá. Enn er 

þó verulegur skortur seiglu í ferðaþjónustufyrirtækjum í Vestmannaeyjum því það var 

nokkuð ljóst að þau eru ekki að gera neinar ráðstafanir ef lundinn myndi hverfa alfarið. Það 

mátti sjá á öllum viðmælendum að það væri ekki spurning um að eyjan yrði ennþá 

ferðamannastaður þó svo að lundinn myndi deyja út en eins og Kristín nefnir að það er svo 

miklu meira en bara lundi, þau hafa einstaka eldgosasögu sem ávallt væri hægt að nýta sem 

aðdráttarafl. Gossaga Vestmannaeyja er verðmæt ásamt lundanum og því var rannsakendum 

fljótt ljóst að ferðamenn myndu áfram sækjast til bæjarins með hvarfi lundans. 

Lundaveiðar hafa verið takmarkaðar en þær voru vinsælar áður fyrr. Með fækkun 

fuglsins hefur viðhorf ferðaþjónustufyrirtækja og samfélagsins í heild sinni breyst. Bæði 

samfélagið og ferðaþjónustufyrirtæki hafa þurft að aðlagast breyttum aðstæðum og hafa nú 

veitingastaðir í Vestmannaeyjum alfarið hætt með lunda á matseðli en er þó leyfilegt að selja 

hann í heimahús ef hann er ekki veiddur í Vestmannaeyjum en má þó ekki finna neinn 

veitingastað sem hefur hann á matseðli nú í dag. Það má því segja að bjóða ekki upp á lunda 

á matseðli séu ferðaþjónustufyriræki að sýna gott fordæmi fyrir aðra veitingastaði utan 

Vestmannaeyjar. 

Nokkuð ljóst er að lundaveiðar eru snar þáttur í menningarsögu Vestmannaeyja og í 

raun felast menningarverðmæti að stunda veiðarnar áfram og viðhalda kunnáttunni. Það er 

þó erfitt að segja að  ástand stofnsins sé af völdum lundaveiða en vissulega er það ekki að 

stuðla að uppbyggingu hans, því er spurning hvort að almennt eigi að banna lundaveiðar og 

leyfa fuglinum að njóta vafans. Viðbrögð ferðaþjónustufyrirtækja við hvarfi lundans eru ekki 

mikil, enn sem komið er að minnsta kosti. Má segja að breytt viðhorf varðandi lundaveiðar 

sé merki um slík viðbrögð. Í tengslum við Samfélagslega ábygð voru skiptar skoðanir 

viðmælenda varðandi það á hvaða hátt þeir gætu axlað hana. 

 Hjá öllum viðmælendum kom pysjueftirlitið oftast upp þegar aðspurð voru hvort 

þau væru að taka þátt í samfélagslegri ábyrgð og einnig talað um hversu skemmtilegur tími 

þetta væri. Nú í dag safnast bæjarbúar saman og leita af pysjum en einnig eru ferðamenn að 

koma til eyjunnar og taka þátt. Sumir viðmælenda töluðu um hvernig reynt hefði verið að 

markaðssetja langa hefð pysjuveiða fyrir ferðamönnum en eins og Kristín nefnir þá er það 
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örlítið strembið verkefni þar sem lundinn er óútreiknanlegur og hagar sér ekki alltaf eftir 

,,klukkunni”. Því er erfitt að segja að pysjuveiðarnar séu á ákveðnum tíma þar sem sá tími 

getur breyst á milli ára. Áhugavert væri að sjá hvort ferðaþjónustufyrirtækjum muni takast 

að markaðssetja þennan tíma og leyfa ferðamönnum að njóta sanngildisins í að upplifa hluti 

sem heimamenn hafa nánast eingöngu upplifað til þessa. Þar sem stofninn er viðkvæmur þá 

er hægt að velta fram hvort fræðsla á lundaveiðum sé nauðsynleg eða er þá hætta á að 

upplifun ferðamannsins breytist. Það sem er að herja stofninn mest eru breyttar aðstæður í 

lífríkinu af völdum loftslagsbreytinga og því undir okkur mönnunum komið að reyna koma 

í veg fyrir að þær aukist.  

 

Með eigindlegri rannsóknarvinnu eins og þessari er gott að nýtast við viðtöl, enda gefa þau 

góða innsýn í viðhorf fólks og skoðanir. Viðtöl tekin við fólk sem er valið með markvissu 

úrtaki gefur rannsakendum góða innsýn í huga þeirra sem hafa hagsmuna að gæta í þessum 

málum. Úrtak okkar hefði mátt vera stærra til að fá fram fleiri viðhorf og fá marktækari 

niðurstöður. Gott hefði verið að taka einnig viðtöl við fólk sem hafði ekki beina hagsmuni 

að gæta, til að mynda heimamenn sem starfa ekki í ferðaþjónustunni.  

Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn aftur eftir fimm ár og sjá hvort breyting 

hafi orðið á stofni lundans, hvort viðhorf til lundaveiða hafi breyst og hvort 

ferðaþjónustufyrirtæki verði þá farin að gera eitthvað meira en það sem þau gera nú þegar 

til að vernda stofninn. Mikilvægt væri þó að taka viðtöl við fleiri aðila í ferðaþjónustunni 

ásamt því að fá viðhorf frá heimamönnum og ferðamönnum. Ferðaþjónustan í 

Vestmannaeyjum er svo sannarlega ekki þau einu sem eru háð lundanum þar sem fuglinn 

skiptir máli fyrir ímynd Íslands eins og sjá má á öllum „lundabúðunum”. 

Að kanna lundaveiðar nánar og hvernig þær hafa áhrif á ferðaþjónustuna væri 

spennandi verkefni. Eins og fram hefur komið áður eru margir ferðamenn hneykslaðir yfir 

því að lundaveiðar hafi verið yfir höfuð stundaðar, en á sama tíma er þetta oftar en ekki 

fólkið sem sækist eftir því að smakka á lundanum. Töluverð kaldhæðni er í því. Með skiptum 

skoðunum heimamanna væri áhugavert að sjá hvar meirihlutinn stendur. Það er erfitt að meta 

um það þegar fólk talar um að „allir“ á eyjunni sakni lundaveiða en á sama tíma talar annað 

fólk um að „allir” séu á móti lundaveiðum. Dæmi má taka um ferðaþjónustufyrirtæki sem 

bjóða uppá minjaveiðar og eru þá að höfða til ákveðins markhóps en hefur á sama tíma 

neikvæð áhrif á markhópinn sem dýralífsferðamenn flokkast undir.  
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Með breyttum aðstæðum á stofni lundans hafa heimamenn þurft að aðlagast því og 

hafa minnkað veiðar. Þar sem stofn lundans hefur farið minnkandi undanfarin ár er mikil 

óvissa og hræðsla varðandi afkomu lundans en þó litlar viðbragðsáætlanir. Heimamenn 

Vestmannaeyja telja sterka tengingu við lundann í menningu sinni. Þótt lundinn hafi verið 

til að byrja með veiddur til matar þá hefur það breyst. Í dag er hann einnig veiddur á 

menningarlegum forsendum en má sjá með fækkun stofn hans hefur það minnkað töluvert 

og heimamenn að aðlagast því að það eigi ekki að veiða lundann lengur.  

Ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum er bara peð í hinu stóra tafli loftslagsbreytinga og 

það sem er að herja stofninn mest eru breyttar aðstæður í lífríkinu og því undir okkur 

mönnunum komið að reyna koma í veg fyrir að þær aukist. Það er því ábyrgð okkar allra að 

láta gott af okkur leiða, hvort sem það er flokkun á rusli eða jafnvel fræðsla til ferðafólks um 

þær breytingar sem eru að verða á vistkerfi sjávarins. 
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