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Útdráttur 

Köfunarferðamennska er ört vaxandi á heimsvísu og er Ísland engin undantekning. Silfra 

sem er staðsett í þjóðgarðinum á Þingvöllum er einn af vinsælustu köfunarstöðum á Íslandi. 

Í þessari rannsókn er Silfra í sviðsljósinu og skoðað er hversu örugg starfsemin þar er og 

hvaða áskoranir fyrirtækin sem starfa þar þurfa að etja við. Gerð verður grein fyrir því hvað 

felst í hugtakinu köfunarferðamennska og hversu stóran þátt öryggi á í því, einnig verður 

skoðuð tíðni köfunarslysa og af hverju þau gerast. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar 

sem tekin voru fimm viðtöl við ólíka aðila sem koma að köfunarstarfseminni í Silfru. 

Niðurstöður ritgerðarinnar leiða í ljós að aðilar með köfunarstarfsemi á Silfru telja starfsemi 

sína mjög örugga en þó eru ákveðnar áskoranir sem að hagsmunaaðilar og þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum þurfa að vinna að í sameiningu. Það er nokkuð ljóst að öll fyrirtæki sem koma 

að Silfru og köfunarstarfseminni þar eru með öryggisreglurnar á hreinu og virða þær. Þó eru 

þau ekki öll með sömu hugmyndir um hversu örugg Silfra ætti að vera og eru því sammála 

um að þjóðgarðurinn á Þingvöllum ætti að leggja línurnar betur. Því er hægt að segja að 

öryggið í köfunarstarfseminni í Silfru sé mjög gott en þó eru nokkrar áskoranir sem þarf að 

takast á við til að tryggja enn öruggari starfsemi. 

. 

Lykilorð: Köfun, yfirborðsköfun, öryggi, köfunarferðamennska,  

köfurnarferðamennskukerfi, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Silfra, ferðaþjónusta. 

Abstract 

Scuba diving tourism has been growing rapidly on a global scale and Iceland is no exception. 

One of the most popular diving sites in Iceland is located in Þingvellir National Park and is 

called Silfra. This thesis will put Silfra in the spotlight and try to discover how safe the 

operations are at the site and what challenges the operators face. The concept of scuba diving 

tourism will be explained and emphasis put on how safety plays an important role in the 

scuba diving tourism industry, along with statistics from diving accidents and research on 

why those accidents happen. The data for this thesis was collected using a qualitative method 

consisting of five recorded interviews with various people that are involved in the operations 

at Silfra. The results show that according to the people who work in the operations at Silfra 

believe it’s very safe, although there are some challenges that the operators and the Þingvellir 

National Park Authorities need to resolve together. It’s clear that all companies that operate 

at Silfra know the safety regulations by heart and adhere to them. However, not every 

company has the same opinion on how safe Silfra should be and they all agree that the 

National Park needs to be stricter at implementing regulations. In conclusion despite very 

high safety standards and procedures, there are still challenges that need to be resolved to 

ensure even safer operations. 

 

Keywords: Scuba diving, snorkeling, safety, scuba diving tourism, scuba diving tourism 

system, Þingvellir National Park, Silfra, tourism. 
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Önnu Mjöll Guðmundsdóttur, aðjúnkt í 

ferðamálafræði við Háskóla Íslands, fyrir ábendingar og leiðsögn við rannsóknarvinnuna. 

Við viljum einnig þakka viðmælendum okkar sérstaklega fyrir tímann sinn. Þær upplýsingar 

sem þeir veittu okkur og frásagnir af þeirra upplifunum á starfseminni, hjálpuðu til við að 

setja þessa rannsókn saman. Að sama skapi viljum við þakka hvor annarri fyrir áhugaverða 

og skemmtilega samvinnu sem og stuðning við hvor aðra í gegnum ferlið.
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1 Inngangur 

Köfunarferðamennska hefur aukist mjög á heimsvísu (Lucrezi o.fl., 2017) og það á einnig 

við um Silfru á Íslandi. Einn vinsælasti köfunarstaður Íslands er Silfra á Þingvöllum. Mikil 

aukning gesta hefur átt sér stað þar síðustu ár, frá árinu 2014 til ársins 2018 þrefaldaðist 

fjöldi gesta í Silfru úr 19.200 í tæplega 62.000 (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner & 

Ólafur Árnason, 2019). Vorið 2017 urðu tvö banaslys í yfirborðsköfun með stuttu millibili í 

Silfru. Yfirborðsköfun (e. snorkeling) er ólík hefðbundni köfun (e. scuba diving), en hún er 

án öndunarbúnaðar og á sér stað á yfirborðinu (Dimmock, 2007). Eftir þessi slys lokaði 

þjóðgarðurinn Silfru tímabundið og setti fram kröfu um að fyrirtæki þyrftu að fylgja 

ströngum öryggisreglum til að geta haldið starfsemi sinni áfram (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 

2017). Þetta vakti upp áhuga að skoða hvernig öryggismálum er hagað í köfun á Íslandi og 

þá sérstaklega í Silfru, einnig hvaða breytingar hafa átt sér stað í kjölfar þessara slysa. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að viðhorfum og upplifunum aðila sem eiga 

beinan þátt í starfsemi á Silfru. Skoðað er nánar umhverfi köfunarferðamennsku og hversu 

mikilvægt öryggi kafara er innan þess umhverfis. Í kjölfarið er einnig varpað ljósi á þær 

öryggisreglur sem eru til staðar í starfsemi á Silfru sem kemur að köfun (e. scuba diving) og 

yfirborðsköfun (e. snorkeling). Skoðað er hvort að ferðamenn sem að koma til að kafa í 

Silfru fylgi reglum sem að fyrirtækin setja, eða hvort að þeir reyni að komast hjá þeim. Á 

sama tíma er athugað hvort að fyrirtækin geri undanþágur á þeim reglum sem settar eru. 

Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram eru því eftirfarandi: Hversu örugg er 

starfsemin á einum vinsælasta köfunarstað Íslands, Silfru? og hvaða áskoranir eiga fyrirtæki 

sem bjóða upp á köfunarferðamennsku þar við að etja? 

 

Notast var við grundaða kenningu (e. grounded theory) sem byggist á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Gögnum var aflað í formi viðtala og voru þau fimm talsins, fjögur við 

starfsmenn fyrirtækja sem starfa á Silfru og eitt við starfsmann þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Með því var reynt að fá upplýsingar um þær öryggisreglur sem eru bæði á vegum 

þjóðgarðsins og fyrirtækja sem selja ferðir á Silfru. 

 

Þessari ritgerð er skipt niður í sjö kafla. Í kaflanum hér á eftir er farið yfir þann fræðilega 

grundvöll sem liggur fyrir varðandi köfunarferðamennsku. Þeim kafla er skipt niður í þrjá 

undirkafla, sá fyrsti fjallar um hugtakið köfunarferðamennsku og hvað felst í því. Annar 

undirkaflinn snýr að köfunarferðamennskukerfi sem Dimmock og Musa (2015) settu fram 

og þar er útskýrt hvernig hægt er að nota það í köfunarferðamennsku, þetta kerfi hefur ekki 

verið mikið notað en útskýrir engu að síður köfunarferðamennsku í stærra samhengi. Þriðji 

undirkaflinn snýr að öryggi og skiptist einnig niður í tvo undirkafla, sá fyrsti fjallar um 

dauðsföll í köfun á meðan annar undirkaflinn fjallar um helstu ástæður fyrir slysum og 

dauðsföllum í köfun, einnig er fjallað um hættulega köfunarstaði á heimsvísu vegna þess að 

engar upplýsingar eru til staðar um þá öruggustu til þess að geta borið Silfru saman við. Í 

þriðja kaflanum í ritgerðinni er fjallað ítarlega um köfunarstaðinn Silfru og 

köfunarstarfsemina þar, það eru þrír undirkaflar og meðal umfjöllunarefna er hvernig ferð í 

Silfru er framkvæmd, aukning gesta síðustu ára, hvaða öryggisreglur eru á Þingvöllum, 

útskýring á köfunarbúnaði og tegundir köfunar til að fá betri skilning á þeim öryggisreglum 

sem eru til staðar á Silfru og hvaða starfsemi er á svæðinu. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar 
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um þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina sem fjallað er um hér. Þar er farið nánar 

í rannsóknaraðferð, gagnaöflun og val á viðmælendum. Einnig er tekið fram hvernig 

greining og úrvinnsla gagna fór fram. Í fimmta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Þessi kafli inniheldur mismunandi viðfangsefni sem fengust úr 

viðtölunum og snúa meðal annars að aldri, orðspori, þjóðgarðinum á Þingvöllum og öryggi. 

Einnig er fjallað um mismunandi kröfur og reglur fyrir bæði gesti og starfsfólk. Í sjötta kafla 

eru umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í fræðilegt samhengi með kafla 

tvö og þrjú til hliðsjónar. Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorð sett fram með 

mögulegum úrbótum og hugmyndum að frekari rannsóknum. 
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2 Köfunarheimurinn 

Köfunarferðamennska hefur vaxið ört á síðustu árum og er orðin stór partur af 

alþjóðahagkerfinu, en í dag er hún virði margra milljarða (Lucrezi o.fl., 2017). Köfun (e. 

scuba diving) er vinsæl meðal ferðamanna, en var áður talin erfið og ævintýraleg. Í dag er 

köfun mun aðgengilegri fyrir nánast alla sem laðar að mikinn fjölda ferðamanna til 

köfunarstaða. Tækniþróun, bæði á sviði köfunarbúnaðar og samgangna, eru meðal þess sem 

gera fleirum kleift að stunda köfun víðs vegar um heiminn. Þetta hefur allt leitt til þróunar 

köfunarfyrirtækja og þjónustu til kafara. Köfun er nú orðin atvinnugrein og hluti af 

ferðaþjónustu, sem er stór partur af hagkerfi margra þjóða (Musa & Dimmock, 2013). 

 

Talað er um þrjá undirflokka köfunar en þeir eru köfun (e. scuba diving), yfirborðsköfun (e. 

snorkeling) og fríköfun (e. free diving). Yfirborðsköfun (e. snorkeling) þarfnast minni 

búnaðar en í raun þarf aðeins grímu til að sjá, fit til að ýta sér áfram og öndunarpípu til að 

geta andað. Í þessari tegund af köfun er synt á yfirborðinu, andlitið snýr niður og fylgst er 

með því sem er fyrir neðan. Fríköfun (e. free diving) krefst einnig ekki mikils búnaðar en 

þessi tegund hefur oft verið kölluð ,,halda-í-sér-andanum  köfun”. Það felur í sér að kafarinn 

dregur andann djúpt áður en hann dýfir sér á kaf í vatnið þar sem hann syndir um í stuttan 

tíma. Fríkafarar geta þjálfað þá hæfni að vera í kafi í nokkrar mínútur áður en þeir koma upp 

á yfirborðið. Köfun (e. scuba diving) er fyrir þá sem vilja taka skrefið lengra, þar er notaður 

meiri búnaður sem gerir köfurum kleift að anda í vatni. Með þessum öndunarbúnaði geta 

þeir kafað dýpra og verið lengur í vatni. Það sem gerir þessa tegund köfunar frábrugðna 

öðrum er að hún krefst þjálfunar og skírteinis sem sýnir fram á kunnáttu, því þurfa allir 

kafarar að hafa lokið námskeiði og fá réttindi frá viðurkenndri alþjóðastofnun (Dimmock, 

2007). Þær allra stærstu og þekktustu á heimsvísu eru PADI (e. Professional Association of 

Diving Instructors), SSI (e. SCUBA Schools International) og BSAC (e. British Sub Aqua 

Club) (Musa & Dimmock, 2012). 

 

Köfun (e. scuba diving) sem afþreying eða íþrótt hefur vaxið hratt. Til að mynda hefur 

aukning á köfurum hjá PADI (Professional Association of Diving Instructors) 

alþjóðastofnuninni aukist úr 2,5 milljónum í 17,8 á árunum 1988 til 2008 (Musa & 

Dimmock, 2012). Til þess að fá meiri dýpt og skilning á köfun í Silfru þarf að skoða hugtakið 

köfunarferðamennska nánar og átta sig á hverjir eru aðalgerendur og drifkraftar í svokölluðu 

köfunarferðamennskukerfi (Dimmock & Musa, 2015). 

Í þessum kafla er útskýrt nánar hvað felst í hugtakinu köfunarferðamennska. Því næst er 

skoðað köfunarferðamennskukerfi og líkan þess sem fræðimennirnir Musa og Dimmock 

(2015) settu fram. Þar á eftir er kafað dýpra í öryggismál sem tengjast köfun, skoðuð eru 

dauðsföll í köfun og orsök slysa sem öll varpa ljósi á mikilvægi öryggis í köfun og 

köfunarferðamennsku.   
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2.1 Köfunarferðamennska 

Köfunarferðamennska hefur verið skilgreind sem öll sú þjónusta sem að kafarar þurfa á að 

halda á ferðum sínum, þetta er allt frá grunnþörfum á borð við gistingu og mat að fyrirtækjum 

sem bjóða upp á köfunarferðir og að alþjóðastofnunum. Stærri stofnanir sjá um reglugerðir 

og þjálfun kafara meðal annars. Köfunarferðamennska byggist því mikið á samvinnu milli 

mismunandi aðila, þessi samvinna getur þó verið strembin þar sem að aðilarnir eru svo 

margir. Köfunarferðamennska krefst góðra leiðsögumanna með mikla og víðtæka reynslu, 

en það er þó mikil áskorun því það eru svo margir kafarar með ólíka hæfni og mis mikla 

reynslu sem gerir fyrirtækjum sem bjóða upp á köfunarferðir erfitt fyrir þegar á að 

skipuleggja slíkar ferðir. Það er því erfitt að fullnægja þessum stóra markaði (Dimmock & 

Musa, 2015). 

 

Vaxandi fjöldi ferðamanna og aukin neysla þeirra ásamt auknu virði ferðaþjónustu hefur 

styrkt efnahagskerfið og aukið hagvöxt (Suhel & Bashir, 2018). Mismunandi tegundir 

ferðamennsku búa til mismunandi hagnað. Fjöldaferðamennska, þar sem mikill fjöldi 

ferðamanna gefur litla ávöxtun, býður t.d. upp á fleiri atvinnutækifæri en lægri tekjur á 

meðan að vönduð ferðaþjónusta (e. quality tourism) þar sem að fjöldi ferðamanna er minni 

en ávöxtun er hærri (Sharpley, 2009). Sterkara efnahagslíf stuðlar í kjölfarið að bættum 

lífsgæðum á áfangastað og minnkar arðrán (Wongthong & Harvey, 2014). Stærsti þátturinn 

í köfunarupplifun fyrir ferðamenn er þó hversu gott köfunarumhverfið er. Þetta getur verið 

erfitt þar sem að köfunarfyrirtæki geta ekki stjórnað náttúrunni eða því umhverfi sem kafað 

er í (Dimmock & Musa, 2015). Hægt er að gera ráð fyrir því að veðrið hafi áhrif á starfsemi 

köfunarfyrirtækja á Íslandi þar sem veðrið er oft á tíðum ófyrirsjáanlegt.  

Það er ekki til neitt eitt ákveðið umhverfi í ferðamennsku, hver einasti áfangastaður hefur 

sitt sérkenni og með sína auðlind. Það er litið á auðlindina á mismunandi hátt eftir því hver 

á þátt, því geta verið mörg mismunandi umhverfi á hverjum áfangastað (Sharpley, 2009).  

 

Með tilkomu veraldarvefsins og samfélagsmiðla er auðveldara fyrir kafara að afla sér 

fræðsluefnis tengt köfun. Nú geta kafarar komið sér saman á netinu og deilt upplýsingum 

sín á milli, samfélagsmiðlar hafa einnig orðið mikilvægur þáttur í markaðssetningu fyrir 

köfun sem og að vekja athygli á mismunandi áfangastöðum til köfunar (Dimmock & Musa, 

2015). Að sama skapi hefur þetta leitt til þess að köfunarfyrirtæki þurfi að byggja upp gott 

orðspor meðal kafara á veraldarvefnum. Þetta er orðið mjög mikilvægt í 

köfunarferðamennsku nútímans þar sem að fyrirtæki leggja hart að sér og það þarf að 

endurspeglast í umsögnum viðskiptavina sem þeir skilja eftir á heimasíðum fyrirtækjanna. 

Á sama tíma eru það nýir viðskiptavinir sem að skoða þessar umsagnir og út frá þeim byggja 

upp traust til fyrirtækja. Þetta orðspor á veraldarvefnum getur gert greinarmun á því hvort 

að viðkomandi velji þetta fyrirtæki eða kjósi að leita annað (Rowe, 2014, 2. apríl). 

 

Fjölgun ferðamanna á heimsvísu leiðir til þess að eftirspurn eftir margvíslegri afþreyingu 

eykst, þ.á.m. köfun. Eins og sagt var áður þá hjálpar köfun við að efla hagkerfið, hins vegar 

eru þó líka merki um að köfunarferðamennska hafi aukin neikvæð umhverfisáhrif (Hillmer-

Pegram, 2014). Ferðaþjónusta sækist oftar en ekki eftir notkun náttúruauðlinda til skemmri 

tíma og nýtir sér þær óspart til markaðssetningar sem getur leitt til eyðileggingar (Yazici, 

2011). Til þess að minnka þessi neikvæðu umhverfisáhrif þarf að þróa ákveðið skipulag sem 

stjórnendur geta farið eftir og þannig leiðbeint ferðamönnum á rétta braut (Petroman, 2015). 

Því er ljóst að það þarf að hafa ákveðna stefnu um hvernig köfunarferðamennsku er stýrt 

(Hillmer-Pegram, 2014).  
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Það er mikilvægt að vanda kortlagningu áfangastaða og þá sérstaklega ákveðin aðdráttaröfl 

sem draga ferðamenn til sín. Þessir staðir eiga það oftast sameiginlegt að vera viðkvæmir 

fyrir miklum átroðningi og eru Þingvellir einn þessara staða. Mikilvægt er að setja sér 

markmið og framtíðarsýn höfð að leiðarljósi, en þó er enn mikilvægara að setja saman 

mælikvarða til að sjá hver staðan er þegar aðgerðin hefst og þannig fylgjast með þróun. 

Stefnumótunarvinna er innleiðing sem oft er vanmetin þegar kemur að tíma, mannöflum og 

kostaðar. Því er mikilvægt að hagsmunaaðilar séu samstíga til að stefnan skili sem bestum 

árangri (Ferðamálastofa, 2019). Köfunarferðamennskukerfið getur hjálpað til við að innleiða 

stefnu í köfunarferðamennsku. 

2.2 Köfunarferðamennskukerfið 

Musa og Dimmock (2015) þróuðu svokallað Köfunarferðamennskulíkan til að varpa ljósi á 

sambönd hagsmunaaðila innan köfunarferðamennsku. Til þess að lýsa köfunar-

ferðamennskukerfinu nota þau þetta líkan sem að hjálpar til við að útskýra hlutverk gerenda 

og sambönd á milli þeirra. Einnig undirstrikar það lykilatriði og brýtur niður flókin sambönd 

hagsmunaaðila þegar kemur að þróun ferla í ferðaþjónustu.  Með þessu líkani er hægt að 

leggja ákveðinn grundvöll að nýrri og betri stefnu að köfunarferðamennsku. Tilgangur 

líkansins er að hægt sé að móta góða stefnu í kringum köfunarferðamennsku á þeim stöðum 

þar sem hún er stunduð. 

 

Í Köfunarferðamennskukerfinu eru gerendurnir fjórir talsins og eru þeir útskýrðir á 

myndrænan hátt eins og sjá má á mynd 1; sjávarumhverfið með bláum hring, kafarar með 

grænum hring, köfunarferðamennska með þeim rauða og samfélagið með gula hringnum. 

Eins og sést á myndinni nær sjávarumhverfið yfir alla gerendurna enda er það lykilatriði 

þegar kemur að köfun. Það á þó ekki beint við Silfru en þar er ekki sjávarumhverfi heldur 

ferskvatnsumhverfi. Einn mikilvægasti gerandinn er samfélagið sem snýr að félagslegum 

þáttum eins og menningarauði, reglugerðum og lögum. Einnig er til staðar ákveðin 

auðlindastjórnun sem veitir aðgang að verðmætum sjávarumhverfum eða köfunarstöðum. 

Köfunarferðamennska felur í sér alla þá þjónustu sem að kafarar þurfa á að halda í ferðum 

sínum. Öll þessi þjónusta þarf að höfða til kafaranna sem eru lykillinn að 

köfunarferðamennsku. Mikilvægt er að leggja áherslu á að viðhalda sjávarumhverfinu því 

það er grunnurinn að öllu hinu sem kemur í kjölfarið (Dimmock & Musa, 2015). 

 
Mynd 1: Köfunarferðamennskukerfið (heimild: Dimmock & Musa, 2015) 
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Köfunarferðamennskukerfið er notað til þess að nýta sem best reynslu kafara og á sama tíma 

gera köfunarfyrirtækjum kleift að bjóða upp á köfunarferðir með raunhæfan hagnað í huga, 

varðveita köfunarumhverfið og virða þarfir samfélagsins á köfunarstaðnum. Þetta er 

samhæfing margra mismunandi þátta og getur það verið erfitt. Það þarf að hugsa um þetta 

kerfi með aukin vöxt köfunarferðamennsku í huga, ef það er ekki gert getur eitthvað farið 

úrskeiðis, þá getur átt sér stað vanræksla í mörgum þáttum svo sem öryggis- og stefnumálum. 

Vegna aukins fjölda ferðamanna, samkeppni og tækni dregst athyglin að þeim og gleymir 

öðrum mikilvægum þáttum. Þannig eru oft sömu gerendurnir skildir eftir á jaðrinum eins og 

samfélagslegur stuðningur, stjórnarhættir og löggjöf. Þetta skapar vandamál sem krefst þess 

að allir gerendurnir taki höndum saman og glími við þessar áskoranir sem leggjast á 

köfunarferðamennskukerfið (Lucrezi o.fl., 2017). 

 

2.3 Öryggismál í köfunarferðamennsku 

Öryggi er mikilvægur þáttur ferðaþjónustu, ferðamenn í dag vilja helst ferðast til staða þar 

sem þeir finna fyrir öryggi þó er lítill hluti sem sækir í hættulega staði. Flest allir vilja þó 

vita hvað ferðaþjónustan gerir til þess að tryggja öryggi þeirra og hversu vel hún er undirbúin 

fyrir öryggisvandamál af einhverju tagi (Tarlow, 2014). Hryðjuverk, stríð, farsóttir og 

náttúruhamfarir valda neikvæðum áhrifum og varanlegum afleiðingum í ferðaþjónustu og 

sýnir hversu viðkvæm hún er, bæði á staðbundnum og hnattrænum skala. Öryggi er svo 

mikilvægt í ferðaþjónustu að fjárfestingar í ferðaþjónustu reiða sig á að geta séð fyrir 

öruggum ferðamannastöðum (Brondoni, 2016). Þegar glæpir eru framdir á ferðamönnum 

hefur það ekki aðeins áhrif á hann, heldur á staðbundna samfélagið sjálft, ekki aðeins 

fjárhagslega heldur skapast neikvætt orðspor sem getur varið árum saman (Tarlow, 2014). 

Það er sérstaklega mikilvægt fyrir köfunarfyrirtæki að stuðla að sem besta öryggi fyrir 

viðskiptavini sína þar sem eitt slys getur gert út af við fyrirtækin og skapað neikvætt orðspor 

innan köfunarferðamennsku. Einnig hefur bætt öryggi í köfunarbúnaði gert köfun 

aðgengilegri fyrir hinn almenna ferðamann (Musa & Dimmock, 2013). 

Í þessum kafla verður skoðað og reynt að skilja hvers vegna og hvernig slysin eiga sér stað. 

Til þess að geta varpað ljósi á hvers vegna slysin gerast þarf að skoða fyrri rannsóknir. Þar 

sem ekki hafa verið gerðar rannsóknir á þessu sviði hérlendis voru skoðaðar rannsóknir sem 

gerðar voru erlendis. 

 

2.3.1 Dauðsföll, köfunarslys og orsök þeirra 

DAN eða Divers Alert Network eru stærstu samtökin sem snúa að öryggi í köfun (e scuba 

diving), samtökin gefa frá sér árlegar stöðuskýrslur þar sem að kemur fram m.a. fjöldi 

dauðsfalla af völdum köfunar á heimsvísu sem voru tilkynnt til DAN (Divers Alert Network, 

á.á.). Nýjustu tölur um dauðsföll af völdum köfunar eru frá árinu 2016 en þá létust 169 manns 

við köfun (e. scuba diving) sem er 33% aukning frá árinu á undan. Flest þessara dauðsfalla 

voru í Bandaríkjunum en þar létust 59 manns, þar næst kemur Ástralía þar sem 14 manns 

létust. Ísland er á listanum yfir þessar tölur með eitt dauðsfall. Þessi dauðsföll eru almennt 

ekki rannsökuð af DAN nema að þau gerist í Bandaríkjunum eða Kanada eða að fólkið sem 

að lést séu bandarískir eða kanadískir ríkisborgarar. Þar sem að Bandaríkin og Kanada eru 

einu löndin þar sem dauðsföllin eru rannsökuð þá eiga eftirfarandi upplýsingar aðeins við 

um þau. Þau sem að létust í köfun (e. scuba diving) eru í meirihluta karlmenn eða 78% á 
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meðan 12% dauðsfalla voru konur. Flest allir sem að létust bæði konur og karlar voru milli 

fertugs og sjötugs, algengasti aldursflokkur þeirra látnu var á bilinu 50-59 ára eða 2/3 af 

heildinni. Meirihluti dauðsfalla eða 74% áttu sér stað í sjávarumhverfi, þ.e. í eða við sjó en 

12% í ferskvatni. Í niðurstöðum kemur í ljós að dánartíðni köfunar er einungis 1,8 á móti 

milljón köfunum. Því er hægt að segja að líkurnar á banaslysi séu hlutfallslega litlar 

(Buzzacott & Denoble, 2018). 

 

Í rannsókn sem var gerð í Suður-Kóreu árið 2012-2013, meðal 227 reyndra sem og óreyndra 

kafara, kom í ljós að margir líta fram hjá öryggisreglum alþjóðastofnana. Atvinnukafarar eru 

líklegri til þess að kafa þegar þeir eru veikir, undir áhrifum áfengis og án þess að hita upp 

líkamann. Þeir kafarar sem teljast byrjendur eru líklegri til þess að líta fram hjá þeim 

öryggisreglum sem gilda fyrir upphaf og enda köfunar. Einnig eru þeir líklegri til þess að 

pína sig áfram þegar þeir finna fyrir líkamlegum sársauka. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiða í ljós að til þess að stuðla að öryggi er mikilvægt að fylgja reglum ásamt því að huga 

að hæfni hvers kafara og dýpt hverrar köfunar fyrir sig (Park, Hwang & Cho, 2015). Í breskri 

rannsókn kemur í ljós að um helmingur dauðsfalla af völdum köfunar eru vegna 

undirliggjandi heilsufarsvandamála. Hinn helmingur dauðsfallanna eru vegna kafara sem 

fylgja ekki stöðluðum öryggisreglum sem eru settar fram af alþjóðasamtökum (Wilmshurst, 

1998). Rannsókn í Þýskalandi var gerð til að skoða samband milli íþrótta og mænuskaða. 

Þar kom í ljós að af 1.016 einstaklingum með mænuskaða voru 147 þeirra vegna slysa í 

íþróttum, þar af voru 78 þessara slysa í köfun (e. scuba diving). Í flestum tilfellum var það 

vegna þess að kafararnir fóru vitlaust að þegar þeir stungu sér með höfuðið á undan á 

grunnum stöðum sem þeir höfðu ekki kafað í áður. Að kafa með höfuðið á undan getur leitt 

til höfuðhöggs sem býr til álag á mænuna. Einnig var hluti þessara einstaklinga undir áhrifum 

áfengis sem kemur í veg fyrir rökhugsun (Schmitt & Gerner, 2001).  

 

Þegar kemur að yfirborðsköfun (e. snorkeling) hafa slys og orsök þeirra ekki mikið verið 

rannsökuð, engu að síður er dánartíðnin þar heldur lág á heimsvísu. Þar eru flest dauðsföll 

talin vera af völdum drukknunar en ekki eru nægar upplýsingar til að staðfesta það. Flest 

þessara dauðsfalla er fullorðið fólk en aldursbilið er 14 til 78 ára og meðalaldurinn er 52 ára. 

Því eru miklar líkur á að undirliggjandi heilsufarsvandamál hafi áhrif. Yfirborðsköfun (e. 

snorkeling) getur verið mjög krefjandi og því er ekki ólíklegt að fólk sem er ekki vant geti 

fundið fyrir ofsahræðslu. Sú uppákoma gerir það að verkum að viðkomandi hugsar ekki rétt 

og getur ýtt undir undirliggjandi sjúkdóma svo sem hjartveiki sem getur leitt til dauða. Einnig 

getur ofsahræðsla hjá flogaveikum leitt til flogakasts og það sama á við aðra sjúkdóma sem 

að eru viðkvæmir fyrir köldu eða söltu vatni (Wilks, 2000). 

 

Lítið hefur verið rannsakað hvaða köfunarstaðir eru öruggastir á heimsvísu þó hafa verið 

skiptar skoðanir um hvaða köfunarstaðir eru hættulegastir samkvæmt samantekt Knight 

(2019, 16. ágúst). Þeir allra hættulegustu eru ákveðnir staðir í Norður Ameríku, Ástralíu, 

Grikklandi, Skotlandi, Egyptalandi og Karabískahafinu. Það sem þessir köfunarstaðir hafa 

sameiginlegt er að þeir eru frábrugðnir þeim hefðbundnu og krefjast sérstakrar þjálfunar, 

búnaðar og hæfni. Oftar en ekki er sjórinn eða vatnið djúpt á þessum stöðum sem hækkar 

erfiðleikastig köfunarinnar. Engu að síður er ekkert sem segir að enginn skuli kafa á þessum 

stöðum. Kafarar ættu að öðlast þjálfun og undirbúa sig áður en komið er á þessa staði og 

ekki ofreyna sig, jafnvel ef það þýðir að sleppa því alveg að kafa þar. Með því að kafa 

einungis á þeim stöðum sem eru innan getu hvers kafara verður köfunin öruggari og 

auðveldara að njóta hennar. Ef kafarar vilja kafa dýpra eða innan um hella er mjög mikilvægt 

að fá rétta þjálfun áður en farið er á slíka köfunarstaði. Köfunarslys á þessum stöðum er 
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oftast hægt að fyrirbyggja ef farið er eftir einföldum köfunarreglum, hugað að búnaði og 

hlustað á eigin getu og líkama (Knight, 2019, 16. ágúst). 
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3 Silfra, köfunarstaður á Þingvöllum 

Þingvellir eru heimkynni þekktasta köfunarstaðar á Íslandi, Silfru. Þessi köfunarstaður hefur 

verið mjög vinsæll síðustu ár og aukast vinsældirnar með hverju ári. Því er Silfra orðin stór 

partur af köfunarferðamennsku heimsins bæði í köfun (e. scuba diving) og yfirborðsköfun 

(e. snorkeling) sem farið er nánar í hér að neðan. 

 

Silfra er sprunga eða gjá á norðurhluta Þingvallavatns. Vegna flekaskila sem eiga sér stað á 

milli Evrasíu og Norður-Ameríku flekanna myndast mjög einstakt landslag á Þingvöllum og 

þá sérstaklega í kringum Þingvallavatn. Á hverju ári færast flekarnir í sundur um tæpa tvo 

sentímetra og mynda spennu í landinu. Þessi spenna losast síðan með jarðskjálftum á u.þ.b. 

10 ára fresti. Vegna þessara hreyfinga í landinu opnuðust margar sprungur í kringum 

Þingvallavatn og ein af þeim er Silfra. Síðan þá hefur hún tekið miklum breytingum, steinar 

hafa hrunið niður og myndað þessa einstöku fegurð sem Silfra hefur upp á að bjóða. Silfra 

er þekkt á heimsvísu í köfunarheiminum og er einstök að því leiti að skyggnið í henni nær 

allt að 100 metra í kristaltæru vatni. Ástæðan fyrir því er að vatnið í Silfru er bráðnað 

jökulvatn frá Langjökli sem tekur 30 til 100 ár að ferðast í gegnum jarðlögin (Silfra.org, 

á.á.a). 

 

Það er aðeins á Íslandi þar sem fólk getur staðið á flekamörkum og séð þá sitt hvoru megin 

við sig. Silfra er einnig einstök á þann hátt að einungis þar getur fólk kafað (e. scuba dive) 

eða yfirborðskafað (e. snorkel) á milli þessara fleka. Þó að Silfra innihaldi ískalt jökulvatn 

þá er þetta einstök upplifun alveg sama á hvaða tíma árs er kafað (Silfra.org, á.á.b). Það er 

einmitt þess vegna sem að margir ferðamenn frá öllum heimshornum koma sérstaklega til 

að kafa í Silfru. Því er hægt að gera ráð fyrir því að fá stimpil í köfunarbókina sína frá Silfru 

er eflaust afar eftirsóknarvert í köfunarheiminum. Engu að síður er hægt að gera sér grein 

fyrir því að sprungan Silfra sé ólíklega nákvæmlega á flekamörkunum og því ólíklegt að 

viðskiptavinir geti kafað á milli Norður-Ameríku og Evrasíu flekanna. Þó er ekki hægt að 

finna áreiðanlegar heimildir sem segja að svo sé ekki, því er hægt að gera ráð fyrir því að 

fyrirtæki sem bjóða upp á köfunarferðir nýti sér þessar staðhæfingar til markaðssetningar. 

Sú samvinna sem á sér stað milli þjóðgarðsins á Þingvöllum og fyrirtækja sem starfa í Silfru 

er einstök, þar er unnið í sameiningu að því að tryggja öryggi gesta á sem sjálfbærastan hátt. 

Því er köfun í Silfru algjörlega einstök upplifun og frábært dæmi um samvinnu þjóðgarðs og 

ferðaþjónustufyrirtækja. Þar fá gestir tækifæri til þess að upplifa ótrúlega ferð í einstöku 

umhverfi (Jóhannes Þór Skúlason, 2019, 10. október). 

 

Frá árinu 2014 til ársins 2018 þrefaldaðist fjöldi gesta í Silfru úr 19.200 í tæplega 62.000. 

Þó hefur fjöldi gesta sem sækir í köfun (e. scuba diving) fækkað milli ára vegna slysanna 

2017 og strangari öryggisreglna. Árið 2015 voru þeir með hæsta hlutfallið um 19% en 2017 

lækkaði það í 8% (Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019).  Silfra er allra vinsælust yfir sumarið, 

nánar tiltekið júlí og ágúst. En þó er sjáanlegt að vinsældir Silfru eru að aukast yfir veturinn 

líka. Til að mynda var mars mánuður árið 2017 með svipað marga gesti og í ágúst mánuði 

2015. Sumir mánuðir hafa haldið svipuðum fjölda gesta milli ára þrátt fyrir að tölurnar sýna 

að aukning gesta í Silfru milli ára sé um 10%. Þessi aukning er að mestu leyti vegna 

fyrirtækja sem starfa á Silfru en flestir gestir sem koma þangað eru á vegum þeirra, þó eru 

einstakir gestir sem koma þangað á eigin vegum. Nú eru þar sex ólík fyrirtæki sem koma 
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með ólíka hópa, sumir koma með marga á dag en aðrir eru ekki með jafn mikla starfsemi 

(Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019).  

 

Hér að neðan er fjallað um hefðbundna köfunarferð í Silfru. Því næst eru þær öryggisreglur 

sem eru á Silfru skoðaðar og gerður greinarmunur á ólíkum gerðum búnaðar til að auka 

skilning á þeim öryggisreglum sem eru til staðar í Silfru. Að lokum er farið almennt yfir þær 

áskoranir sem eru í starfsemi á svæðinu. 

3.1 Hefðbundin ferð í Silfru 

Nánast hver einasta ferð í Silfru er skipulögð með hefðbundnum hætti sem er eins og 

einskonar hringur. Á mynd 2 má sjá útlit Silfru með helstu punktum sem útskýra þennan 

hefðbundna hring. 

 
Mynd 2: Yfirlitsmynd af Silfru sem köfunarstað (Andri Rafn Yeoman, Reigner & Ólafur Árnason, 2019) 

Ferðin hefst á sérstöku bílastæði sem Þingvallaþjóðgarður hefur komið upp fyrir fyrirtæki 

sem starfa þar. Þar geta þeir lagt bílum sínum til að taka á móti gestum. Einnig eru þar borð 

og salerni til notkunar. Þetta sama bílastæði er þar sem ferðin endar og ferðamenn kveðja 

Silfru. Hægt er að setja upp ferð í Silfru í ákveðin stig og tímalínu, sjá hér að neðan. 

➢ Aðkoma: Gestir velja annað hvort að ferðast á eigin vegum og nýta sér bílastæði 

þjóðgarðsins eða koma með fyrirtækjum. 
➢ Hópar: Gestir koma saman hjá fyrirtækjum og mynda hópa á bílastæðinu. 
➢ Undirbúningur: Gestir hitta leiðsögumenn sína sem hefja undirbúning ferðar með 

fataskiptum. 
➢ Öryggisatriði: Eftir að undirbúningur hefur átt sér stað og allir hópar tilbúnir fer 

leiðsögumaðurinn yfir þau öryggisatriði sem eru á Silfru ásamt því að kynna gestum 

fyrir Silfru og búnaðinum sem þau munu nota í ferðinni. 
➢ Gengið að Silfru: Þegar hópar eru tilbúnir ganga þeir 150 metra sem eru að 

upphafspunkti þar sem þeir taka númer til að komast ofan í. Hver hópur þarf að bíða 

eftir því að sá næsti fari fram hjá Grynningum (fjólublátt á mynd 2). 
➢ Komið að palli: Þegar hver hópur fer ofan í hefst prófun á búnaði sem fer fram á 

palli sem leiðir fólk síðan í Silfru. 
➢ Farið í Silfru: Þegar hópurinn hefur lokið undirbúning er það tilbúið að stíga ofan í 

vatnið og næsti hópur hefur undirbúning. 
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➢ “Fyrri” Grynningar: Þegar hópurinn er kominn að Grynningum má sá næsti fara 

af stað en þó er oft miðað við “fyrri” Grynningar (gult á mynd 2). 
➢ Uppstig: Gestir halda ferð sinni áfram í gegnum Silfru þangað til þeir koma að 

endapunkti með palli upp úr vatninu. 
➢ Gengið að bílastæði: Þegar gestir koma upp úr Silfru ganga þeir tæpa 400 metra 

göngustíg aftur að bílastæðinu. 
➢ Frágangur: Þegar komið er að bílastæðinu fer hópurinn úr búnaði og tekur saman. 
➢ Brottför: Að loknum frágangi kveðja gestirnir Silfru á sama hátt og þeir komu, á 

eigin vegum eða með fyrirtækjum. 

Allt þetta tekur samtals 1,5 - 3,5 klukkustundir og það telur allt frá þeim tíma þegar gestirnir 

koma á Þingvelli og þangað til þeir yfirgefa leiðsögumennina á bílastæðinu. Þetta er heldur 

stórt bil en það er meðal annars vegna kafara sem kjósa stundum að gera tvær kafanir, þá 

hvíla þeir sig eftir fyrstu köfun (e. scuba dive), fá nýjan kút og hressingu áður en þeir fara í 

þá seinni. Einnig getur þetta oltið á því hversu löng biðin er eftir því að komast ofan í Silfru, 

en hún getur orðið allt að 90 mínútur. Þá eru til aðferðir sem geta stytt biðina, eins og kom 

fram áður er oftast miðað við “fyrri” Grynningarnar því það tekur tveimur mínútum styttri 

tíma að koma að þeim og því algengara að miða við þær í hefðbundnum ferðum (Andri Rafn 

Yeoman o.fl., 2019). 

3.2 Öryggismál tengd köfun á Þingvöllum 

Allar kafanir (e. scuba dives) og yfirborðskafanir (e. snorkels) sem eru farnar í Silfru þurfa 

að vera skráðar og greiða þarf ákveðið gestagjald fyrir hvern einstakling sem rennur til 

þjóðgarðsins. Einnig þurfa allir gestir að skrifa undir ábyrgðaryfirlýsingu ásamt því að fylgja 

reglum um umgengni innan þjóðgarðsins (Þingvellir, á.á.b). 

 

Tvö slys áttu sér stað á vorið 2017 í yfirborðsköfun (e. snorkeling) í Silfru. Því var ákveðið 

að loka Silfru tímabundið í mars mánuði eftir að tíunda slysið átti sér stað á átta árum. Þetta 

var bandarískur ferðamaður á sjötugsaldri sem var í yfirborðsköfunarferð með fjölskyldu 

sinni. Hann var dreginn meðvitundarlaus úr Silfru og síðan fluttur með þyrlu til Reykjavíkur 

þar sem hann var úrskurðaður látinn. Umhverfis- og auðlindaráðherra, Björg Ólafsdóttir, 

ákvað í sameiningu við þjóðgarðinn á Þingvöllum að nú væri tímabært að loka Silfru og ekki 

opna fyrr en búið væri að gera úttekt og öruggari starfsemi fyrir ferðamenn. Þrátt fyrir að 

síðustu tvö slysin voru í yfirborðsköfun (e. snorkeling) þá hafa allavegana þrjú slys átt sér 

stað í köfun (e. scuba diving) (Magnús Halldórsson, 2017, 11. mars). Eftir að Silfra opnaði 

á ný eftir slysin 2017 með nýjum og hertari öryggisreglum hefur ferðamönnum sem sækja 

köfun (e. scuba diving) í Silfru fækkað talsvert. Fyrirtækin sem starfa í Silfru þurfa að sjá til 

þess að þessum reglum sé fylgt eftir og skipuleggur Samgöngustofa ákveðið eftirlit í 

samstarfi við þjóðgarðinn (Kristín Sigurðardóttir, 2017, 13. mars). 

 

Þetta eftirlit er í samræmi við Lög um köfun (e. scuba diving) sem gilda fyrir allt Ísland. Þar 

segir að allir þurfi að hafa náð 17 ára aldri til þess að geta stundað áhugaköfun og vera með 

gilt köfunarskírteini frá alþjóðastofnun. Til atvinnuköfunar þurfa einstaklingar að vera með 

gilt skírteini til þess ásamt því að fá skírteini frá Samgöngustofu (Lög um köfun nr. 81/2018). 

 

Siglingastofnun Íslands sér um að setja reglur um köfun í samstarfi við þjóðgarðinn. Árið 

2013 voru settar fram þær reglur að hvorki í yfirborðsköfun (e. snorkeling) né köfun (e. 

scuba diving) mættu einstaklingar vera einir í Silfru og óheimilt er að kafa dýpra en 18 metra. 
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Yfirborðsköfun er þar skilgreind sem ,,allar aðrar athafnir manns sem fara fram á yfirborði 

og/eða undir yfirborði vatns óháð búnaði sem fellur ekki undir köfun” (Fyrirmæli vegna 

köfunar og yfirborðsköfunar í Þjóðgarðinum á Þingvöllum nr. 165/2013, 3. gr.). Þar kemur 

fram að leiðsögumenn skuli ekki hafa fleiri en fjóra kafara (e. scuba divers) eða átta 

yfirborðskafara (e. snorkelers) að hverju sinni og það skuli vera leiðsögumaður fyrir hvorn 

hóp. Allir þátttakendur þurfa að vera klæddir réttum búnaði, þá annað hvort blaut- eða 

þurrbúning, ásamt hettu, hönskum, fitum, grímum og öðrum viðeigandi búnaði. Kafarar 

skulu ávalt vera með viðurkenndan búnað sem uppfyllir íslensk lög ásamt því að kafararnir 

sjálfir séu með skírteini sem uppfyllir Lög um köfun (Fyrirmæli vegna köfunar og 

yfirborðsköfunar í Þjóðgarðinum á Þingvöllum nr. 165/2013). 

 

Til eru tvær tegundir af búningum og eru það blautbúningar og þurrbúningar. Blautbúningar 

hleypa inn vatni og loka það inni, líkaminn sér svo um að hita vatnið upp með líkamshita. 

Það skiptir máli að blautbúningurinn passi vel, annars er hætta á kulnun vegna of mikils 

vatns sem að kemur inn. Eins og nafnið segir þá halda þurrbúningar fólki þurru. Loft leiðir 

hita miklu hægar en vatn, þurrbúningar einangra enn betur með því að fjarlægja allt vatn á 

milli líkama og búnings og setja loft í staðinn (Richardson, 2008). 

 

Eftir slysin 2017 voru þessar reglur hertar og róttækar breytingar gerðar. Meðal þeirra 

breytinga voru að hámarksfjöldi var lækkaður í þrjá kafara og sex yfirborðskafara á hvern 

leiðsögumann. Einnig var komið á þeim reglum að hver kafari skyldi hafa 

þurrbúningaskírteini, þó er leyfilegt að sleppa við skírteinið ef kafarinn hefur skriflega vottun 

frá viðurkenndum köfunarkennurum (e. scuba diving instructor) að hann hafi kafað a.m.k. 

10 sinnum í þurrbúning á síðustu tveimur árum. Í kjölfarið var bannað að kafa í blautbúning 

í Silfru en þó eru þeir leyfilegir í yfirborðs- og fríköfun (Auglýsing um breytingu á 

fyrirmælum vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á Þingvöllum nr. 207/2017). 

3.3 Áskoranir í starfsemi Silfru 

Nýlega var gerð þolmarkagreining fyrir Silfru um köfun (e. scuba diving) og yfirborðsköfun 

(e. snorkeling) í Þingvallarþjóðgarði. Þessi þolmarkagreining fólst í því að meta hver 

ásættanlegur fjöldi gesta í Silfru sé á hverju ári og hvaða aðgerðir þurfi til að tryggja að Silfra 

verði ekki fyrir skaða (Þingvellir, á.á.a). Þar komu fram ýmsar áskoranir sem standa frammi 

fyrir þjóðgarðinum sem og rekstraraðilum á svæðinu og er gerð grein fyrir þeim hér að neðan 

(Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

Rekstraraðilar og fyrirtæki sem að starfa í Silfru sækja köfunarstaðinn oftast á svipuðum eða 

sama tíma dags sem getur leitt til mikils álags vegna fjölda gesta og langar biðraðir geta 

myndast. Þær ástæður sem liggja að baki þessa sömu tíma á Silfru eru m.a. að gestir óska 

eftir þessum tíma, það er best að flytja gesti á þessum tíma og nýting starfsmanna er best. Á 

Íslandi er vetur stóran hluta af árinu þannig það er alltaf reynt að nýta dagsbirtuna sem best 

sama hvaða árstíð er, það eru því ákveðin takmörk sett á stystu mánuðum ársins sem eru 

desember og janúar. Álagstíminn er á milli 09:00 og 15:00 með breytingum milli árstíða 

(Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

 

Það er eðlilegt að biðraðir séu við Silfru þar sem að flest fyrirtækin mæta á svipuðum tíma 

og það þarf að líða ákveðinn tími á milli hópa eða a.m.k. 6 mínútur og þar af leiðandi 

myndast biðraðir. Sú stýring sem hefur verið í gangi í tengslum við aðgengi að Silfru hefur 
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farið þannig fram að fyrstur kemur fyrstur fær, þannig að það eru ákveðnir kostir sem fylgja 

því að mæta snemma. Veturinn 2018-2019 var gerð tímabundin tilraun í aðgangsstýringu 

við Silfru, í henni felst að hópar fá númer og geta því beðið í betri skilyrðum á 

aðstöðusvæðinu frekar en að þurfa bíða úti í kuldanum. Það er svo starfsmaður hjá 

þjóðgarðinum sem sér um að hóparnir fari í réttri röð ofan í Silfru og stýrir hann þannig 

lengd biðraðar, þetta getur verið skref í rétta átt þar sem að biðraðamyndun í ákveðnum 

mánuðum minnkar almennt öryggi gesta. Þau slys sem hafa átt sér stað í Silfru eru í sumum 

tilfellum tengd biðraðamyndun (Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

 

Innviðir við Silfru eru ekki miklir en þó hefur verið einhver innviðauppbygging í formi 

stígagerða og aðstöðusköpun, þetta hefur skilað góðum árangri og minnkað ágang á 

umhverfið. Fyrirtæki og rekstraraðilar á Silfru þurfa að mestu leyti að sjá um aðstöðu fyrir 

gestina sína sjálf, þau nota ökutækin sín sem skiptiklefa og til þess að geyma búnað og þess 

háttar. Það er ekki mikið af tækifærum til þess að stækka svæðið eða fyrir meiri 

innviðauppbyggingu, það er einfaldlega vegna staðsetningar innan þjóðgarðsins. Það sem 

væri hægt að gera er að skoða önnur svæði innan þjóðgarðsins eða utan hans í því ljósi að 

betrumbæta aðstöðu fyrir starfsemina á Silfru (Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

 

Í þolmarkagreiningu komu einnig fram tillögur hvað mætti gera betur. Þar er lagt til að 

aðgangsstýringin verði færð frá Silfru og að bílastæðinu þar sem fyrirtæki og rekstraraðilar 

eru með aðstöðu fyrir starfsemina og hugmyndin er sú sama og á bak við tilraunina sem gerð 

var með númerin veturinn 2018-2019 (Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

 

Innviðir og viðhald þeirra er orðið mjög mikilvægt í ferðamennsku og ferðaþjónustu 

nútímans, þá sérstaklega þegar að ferðamenn eru farnir að ferðast meira á eigin vegum 

(Petrova, Dekhtyar, Klok & Loseva, 2018). Yfirvöld skuldbinda sig til þess að viðhalda 

innviðum í ferðaþjónustu og þannig skapa samfélagsleg gildi með áreiðanlegum, 

umhverfisvænum og öruggu umhverfi fyrir ferðamenn (Kumar, 2013). Þetta er að sama 

skapi mikilvægt fyrir köfunarstarfsemina á Silfru til að tryggja öryggi ferðamanna á svæðinu. 
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4 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn var framkvæmd í formi viðtala og telst til eigindlegrar rannsóknar. Viðtölin 

voru tekin við starfsmenn fyrirtækja sem starfa við köfun (e. scuba diving) og yfirborðsköfun 

(e. snorkeling) í Silfru og einnig við starfsmann þjóðgarðsins á Þingvöllum. Þessi gagnaöflun 

átti sér stað í febrúar 2020 og er byggð á aðferðum grundaðar kenningar. Í þessum kafla er 

farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við þessa rannsókn. Tekið er fram hvers konar 

rannsóknaraðferð var beitt, einnig er skoðað hvers konar úrtak var notað í vali viðmælenda 

ásamt því að skilgreina hvernig úrvinnsla og greining gagna var háttað. 

4.1 Val á rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn telst til eigindlegrar rannsóknar (e. qualitative research). Slíkar rannsóknir 

fara fram í raunverulegum aðstæðum og reyna þannig að skilja veruleikann. Hlutverk 

rannsakanda er að leita skilnings á aðstæðum og áhersla er á að skilja samhengi hlutanna. 

Rannsakandi safnar gögnum gegnum þátttakendur út frá þeirra sjónarhorni og leggur til 

hliðar sínar eigin fyrirframgefnu hugmyndir, því er áherslan á að afla skilnings á þeirri 

merkingu sem fólk leggur í tilveruna (Bryman, 2016). Þetta tiltekna viðfangsefni hefur ekki 

verið rannsakað hér á landi og þá sérstaklega ekki á þessum tiltekna stað, því er mikilvægt 

að skoða og safna saman þeirri þekkingu sem býr á meðal viðmælenda. 

 

Aðferðin sem notast var við þessa rannsókn telst til grundaðar kenningar (e. grounded 

therory) og er hún ein af algengustu aðferðum eigindlegra rannsókna. Sú aðferð byggist á 

því að gagnaöflun og úrvinnsla þeirra myndi náið samband. Rannsakendur hefja úrvinnslu 

gagna áður en gagnaöflun er lokið. Þannig neyðast rannsakendur til þess að fara aftur í 

gagnaöflun og mynda ákveðna hringrás sem endurtekur sig þangað til að komist er að 

niðurstöðum (Bryman, 2016). 

 

Þessi rannsókn er því í formi aðleiðslu þar sem að ákveðið viðfangsefni er tekið til ítarlegrar 

skoðunar og reynt þannig að komast að því hvernig það er til komið. Rannsakandinn er aðal 

verkfærið og byggjast niðurstöðurnar einungis á gögnunum sem hann aflaði. Þessi gögn eru 

heildstæð og lýsandi og unnið er með þau sem slík til þess að koma á kenningu (Bryman, 

2016). 

4.2 Gagnaöflun 

Viðtölin í þessari rannsókn voru í formi hálfstaðlaðra viðtala (e. semi-structured interview) 

þar sem að opinn spurningalisti er gerður sem virkar sem ákveðinn viðtalsrammi. Með því 

er leitast eftir að fá opnari og dýpri svör. Þar hefur rannsakandi sveigjanleika til að grípa 

áhugaverð svör og spyrja nánar út í þau (Bryman, 2016). Þessi spurningalisti var settur 

saman út frá fræðilegu skrifum ritgerðarinnar. Tveir listar voru gerðir, einn fyrir starfsmenn 

fyrirtækja sem starfa á Silfru og hinn fyrir starfsmann þjóðgarðsins, fyrri listinn var skrifaður 
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á bæði íslensku og ensku. Þessa lista er hægt að nálgast í heild sinni í viðauka A og B aftast 

í ritgerðinni. 

 

Viðtölin voru fimm talsins og áttu sér stað á tímabilinu 3. - 10. febrúar 2020 og voru þau á 

bilinu 20 til 40 mínútna löng. Fyrsta og síðasta viðtalið voru tekin í höfuðstöðvum 

viðkomandi fyrirtækja í Reykjavík, annað var á Hakinu á Þingvöllum. Hin tvö viðtölin voru 

tekin á kaffihúsi í Reykjavík. 

 

Viðmælendur fyrir þessa rannsókn voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposive sampling) 

þar sem að fyrirframákveðnar forsendur ráða vali viðmælenda til þess að þeir séu viðeigandi 

rannsókninni (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn skipti máli að viðmælendur kæmu að 

starfsemi köfunar (e. scuba diving) og yfirborðsköfunar (e. snorkeling) í Silfru. Því þurftu 

viðmælendur að vera annað hvort starfsmenn fyrirtækja sem starfa í Silfru eða starfsmaður 

hjá þjóðgarðinum á Þingvöllum. Það eru sex fyrirtæki sem að starfa þar og reynt var að fá 

viðtal við starfsmenn þeirra allra en einungis fengust viðtöl við fjögur þeirra. 

Annar rannsakandi er kafari og þekkir því til annara kafara sem að gátu bent rannsakendum 

á hversu mörg fyrirtæki starfa á Silfru og hvernig best væri að nálgast þau. Viðmælendurnir 

vinna fyrir neðangreind fyrirtæki/stofnun: 

 

Adventure Vikings 

Arctic Adventures 

Dive.is, Sportköfunarskóli Íslands 

Tröll Expeditions 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

 

Til þess að halda trúnaði við viðmælendur var gætt nafnleyndar og eru gögn þeirra birt undir 

viðmælandi 1-5 eftir því í hvaða röð viðtölin voru tekin. 

4.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Strax að loknum viðtölum hófst úrvinnsla gagna með afritun. Viðtölin voru afrituð orðrétt 

sem gerir rannsakendum auðveldara að greina gögnin. Þannig geymast gögn sem auðvelt er 

að gleyma og geta rannsakendur ávallt nálgast svörin með því að lesa afritunina aftur og 

aftur (Bryman, 2016). 

 

Eftir að afrituninni lauk hófust rannsakendur handa við að greina gögnin með kóðun (e. 

coding). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er algengast að notast við kóða eða númer til að 

brjóta niður gögnin í smærri flokka. Í grundaðri kenningu er notast við þrjú skref kóðunar. 

Fyrst er notuð opin kóðun (e. open coding) en þar er heildartextanum skipt í flokka sem gætu 

skipt máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Síðan er notuð öxulkóðun (e. axial coding) til 

að finna lykilhugtök og koma auga á tengingu þeirra á milli. Í lokin er notuð markviss kóðun 

(e. selective coding) til að setja upp alla flokkana saman og mynda heildarniðurstöður 

(Bryman, 2016). 

 

Þegar úrvinnslan hófst með opnu kóðuninni komu í ljós 14 flokkar en þeir eru: 

 

1. Aldur þeirra sem stunda köfun í Silfru 

2. Heilsufarsyfirlýsing 
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3. Heilsufarsvandamál 

4. Reglur um köfun í Silfru 

5. Forkröfur 

6. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

7. Slys í Silfru 

8. Orðspor fyrirtækja 

9. Námskeið / kennsla 

10. Hvað má gera betur 

11. Breytingar 

12. Tungumál  

13. Kunna að synda 

14. Að fylgja reglum 

 

Þegar öxulkóðun var notuð til að finna tengsl milli flokka birtust eftirfarandi þemu: (1) 

Aldurstakmörk, (2) Öryggi, (3) Kröfur og reglur, (4) Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, (5) 

Heilsufarsyfirlýsing og (6) Orðspor fyrirtækja. 

Með markvissu kóðuninni var síðan unnið að niðurstöðum sem birtast í kaflanum hér á eftir. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður sem komu úr greiningu á viðtölum sem voru 

tekin. Þrír af fimm viðmælendum voru erlendir og eru því sumar tilvitnanir sem koma hér 

að neðan þýddar frá ensku yfir á íslensku. Þessi kafli skiptist því niður í fimm undirkafla þar 

sem hver og einn þeirra fjallar ítarlega um megin þemu sem eru: aldurstakmörk, öryggi, 

kröfur og reglur, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, heilsa og orðspor. 

5.1 Kröfur og reglur 

Það er ljóst að stjórnendur allra fyrirtækja sem starfa á Silfru eru með reglur og lög á hreinu 

þegar kemur að köfun á Íslandi og á Þingvöllum. Öll fyrirtæki voru hörð á því að engar 

undantekningar væru gerðar á öryggisreglum og forkröfum til viðskiptavina. Í kjölfar þessa 

kafla er fjallað nánar um þær öryggisreglur og kröfur sem eru til staðar fyrir viðskiptavini, 

starfsfólk og hvernig það hefur áhrif á starfsemi fyrirtækjanna. 

 

5.1.1 Kröfur tengdar köfun 

Ásamt því að kafarar þurfa að fylgja alþjóðlegum reglum og íslenskum lögum um köfun, þá 

þurfa einstaklingar einnig að fylgja reglugerðum þjóðgarðsins á Þingvöllum. Viðmælendur 

bæta við að ofan á þær reglur um köfunarréttindi og skírteini setur þjóðgarðurinn ákveðið 

hámarkshlutfall gesta á hvern leiðsögumann sem er töluvert lægra en annars staðar í 

heiminum. Þrátt fyrir mikinn fjölda af reglum og lögum eru ekki allir sammála um það hvort 

að köfun (e. scuba diving) ætti að vera leyfileg þar. Viðmælandi 4 vill meina að þar ætti 

einungis að vera yfirborðsköfun (e. snorkeling) þar sem að öryggiskröfurnar séu enn ekki 

nógu strangar. 

 

[Köfun] Það er hættulegasta starfsemin á Silfru. [...] Það voru köfunarslys fyrir 

nokkrum árum í Silfru og þeir [þjóðgarðurinn á Þingvöllum] hertu reglurnar fyrir 

viðskiptavini sem vilja kafa. Samt fáum við ennþá mjög óundirbúna og illa þjálfaða 

viðskiptavini til okkar að kafa. [...] Í eitt ár kafaði ég hér þannig ég veit hvernig þetta 

virkar. Og nei, að mínu mati er þetta ekki nógu öruggt, forkröfurnar fyrir köfun í Silfru 

eru of lágar. 

 

Þar að auki eru sum fyrirtæki með lágmarks hæð og þyngd gesta til þess að sjá til þess að 

búningarnir passi viðkomandi. Öll fyrirtæki setja þá kröfu að allir viðskiptavinir þurfa að 

vera hraustir og kunna að synda. Ásamt því að hver viðskiptavinur þarf að skrifa undir 

heilsufars- og ábyrgðaryfirlýsingar. Sum fyrirtæki setja einnig þá kröfu að geta talað ensku 

en þó eru önnur sem telja nóg að viðskiptavinur tali sama tungumál og leiðsögumennirnir 

gera. 
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5.1.2 Heilsufarsyfirlýsing 

Öll fyrirtækin sem að viðmælendur starfa hjá eru með sína útgáfu af heilsufarsyfirlýsingu 

sem allir viðskiptavinir þurfa að skrifa undir til að geta bókað ferð í Silfru. Þessi 

heilsufarsyfirlýsing er ólík eftir fyrirtækjum en engu að síður eru þær mjög svipaðar. Eins 

og viðmælandi 3 segir: ,,Ég hef það á tilfinningunni að öll fyrirtæki séu annað hvort að herma 

eftir hvor öðru eða þau hafa talað saman”. Þessi heilsufarsyfirlýsing er frábrugðin þeim sem 

settar eru fram af alþjóðastofnunum. Algengast er að hafa spurningalista og ef viðkomandi 

er með heilsufarsvandamál þarf hann að fá skriflegt læknisvottorð til að geta kafað. Í Silfru 

er það öðruvísi þar sem yfirlýsingunni er skipt í tvo hluta. Ef viðkomandi er með 

heilsufarsvandamál í seinni hlutanum er nóg að fá skriflegt læknisvottorð, hins vegar ef 

viðkomandi er með heilsufarsvandamál í þeim fyrri er honum ekki leyfilegt að kafa í Silfru 

yfir höfuð. 

 

Viðmælandi 4 segir: ,,Hvert fyrirtæki getur búið til sína eigin heilsufarsyfirlýsingu [...] það 

er engin staðall svo að eitthvað fyrirtæki gæti verið með mjög létta heilsufarsyfirlýsingu ef 

þeir vilja, eina skilyrðið er að vera með heilsufarsyfirlýsingu”. Þó eru starfsmenn 

fyrirtækjanna sammála um að þjóðgarðurinn ætti að setja fram ákveðna staðlaða yfirlýsingu 

sem fyrirtækin ættu að geta fylgt eftir. 

5.1.3 Kröfur til starfsfólks 

Það er ákveðinn staðall sem þarf að fylgja til þess að geta starfað hjá fyrirtækjunum sem 

starfa í Silfru. Fyrirtækin sem að viðmælendur starfa hjá eru öll með þá kröfu að til þess að 

geta starfað sem leiðsögumaður á Silfru þurfa allir leiðsögumenn að vera með lágmark Dive 

Master skírteini frá viðurkenndri alþjóðastofnun sem veitir þeim leyfi til að leiðsegja bæði 

kafara og yfirborðskafara. Sumir setja kröfurnar enn hærra og leita að starfsfólki sem er nú 

þegar með þurrbúningaskírteini. Viðmælandi 5 segi: 

 

Allir þurfa að vera Dive Master eða hærra frá viðurkenndi alþjóðastofnun eins og 

PADI eða jafngilt henni sem við kjósum að þekkja, í raun og veru mikið af þessum 

stóru eins og BSAC, SSI, NAUI, PADI og CMAS. Auk þess set ég mínar eigin kröfur 

og reyni að finna fólk sem er nú þegar með þurrbúningareynslu. Ég reyni að koma 

ekki með fólk sem hefur enga reynslu, og ef þau hafa enga þá kýs ég frekar alveg ný 

útskrifaða Dive Master þá get ég þjálfað þá á minn hátt frá byrjun. 

 

Ásamt því setur Samgöngustofa þær kröfur að viðkomandi þurfi að standast læknispróf og 

fá því skírteini frá Samgöngustofu. Öll fyrirtæki voru með þessar reglur á hreinu og hjálpa 

starfsfólki sínu að sækja um þetta og fá öll þessi leyfi. Eins og viðmælandi 3 segir: ,,Svo 

lengi sem starfsfólk okkar uppfyllir þessi tvö lagalegu skilyrði fær viðkomandi 

öryggisþjálfun frá okkur og lærir að leiðsegja örugga ferð”. 

 

Öll fyrirtæki setja einnig þá kröfu að leiðsögumenn skuli vera með allan öryggisbúnað sem 

þjóðgarðurinn á Þingvöllum setur fram, það inniheldur skæri og endurlífgunargrímu. Einnig 

eru fyrirtæki dugleg að fylgjast með og hika ekki við að kippa leiðsögumönnum úr umferð í 

ákveðin tíma og endurþjálfa ef þeim finnst þeir ekki mæta öryggisreglum fyrirtækisins. 
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5.1.4 Breytingar eftir slys 

Fram kom að slysin í Silfru 2017 höfðu áhrif á starfsemi fyrirtækjanna samkvæmt þeim 

starfsmönnum sem rætt var við, þessi áhrif voru þó mismikil eftir því hvort fyrirtækin buðu 

aðeins upp á yfirborðsköfun (e. snorkeling) eða köfun (e. scuba diving) líka. Breytingarnar 

sem áttu sér stað eftir slysin voru að það tóku við nýjar og strangari öryggisreglur sem leiddi 

af sér fækkun ferðamanna sem sækja köfun (e. scuba diving) í Silfru. Það sem breyttist var 

meðal annars að hámarksfjöldi kafara og yfirborðskafara á hvern leiðsögumann minnkaði 

og svo skylda þurrbúningsskírteina og bann á köfun í blautbúning. Viðmælandi 1 segir: 

 

Það sem að breytist hjá okkur eftir þessar reglur er að það minnkaði, snarminnkaði í 

köfun. Þá fór köfun úr kannski 30% í 5% af því þeir breyttu þessari reglu áður fyrr var 

alveg nóg að vera kafari eða með köfunarréttindi, grunnréttindi, það var alveg nóg til 

að kafa í Silfru en með þessum breytingum þá breytist það í að þú þarft 

þurrbúningareynslu og það eru ekki margir kafarar í heiminum sem eru með 

þurrbúningareynslu. 

 

Fækkun hámarksfjölda kafara á hvern leiðsögumann getur haft áhrif á fyrirtækin á þann hátt 

að nú þurfa þau að taka inn færri kafara. Viðmælandi 1 segir að fækkun hámarksfjölda kafara 

á hvern leiðsögumann hafi haft áhrif á starfsemi þeirra: 

 

Leiðsögumaður sem áður gat tekið að sér átta kafara getur nú aðeins tekið sex kafara 

sem er fækkun um 25%. Þetta er fyrirtæki sem á að reka með hagnaði og þetta gerir 

það miklu erfiðara en þetta er svona og við verðum bara að finna leiðir.  

 

Með strangari öryggisreglum kemur meiri kostnaður til þess að geta tryggt öryggis sem mest, 

eins og viðmælandi 5 segir:  

 

Kröfur til leiðsögumanna urðu hærri, kostnaðurinn varð hærri og út frá sjónarhorni 

fyrirtækisins þá tvöfölduðust útgjöldin en það er það sem öryggi gerir. Við þurfum 

bara að passa upp á það að fjármagn sé nóg til þess að geta verið með það öryggi sem 

viljum vera með.  

 

Þó að það kosti meira að fylgja strangari reglum þá hafa reglurnar jákvæð áhrif á öryggi 

fólks í Silfru, þó gerast slysin sama hvað og er í raun bara tímaspursmál hvenær eins og 

viðmælandi 2 segir:  

 

Ég held að þessi strangari skilyrði hafi í rauninni tekið út rosa marga sem að ætluðu 

að fara að kafa og ýtt þeim yfir í snorklið, mesta hættan er í köfun þó að það hafi dáið 

þarna tveir snorklarar í röð í janúar og febrúar 2017, og við vitum ekkert hvaða 

ástæður liggja þar á bak við að þessir einstaklingar létust en já, ég held að þetta hafi 

í rauninni haft jákvæð áhrif, tekið út þá kafara sem að í rauninni hafa ekki reynslu og 

ýtt þeim yfir í snorklið og þetta er pínu svona eins og hann segir hann 

þjóðgarðsvörðurinn það er svona pínu búið að snúa við tímaglasinu og það kemur 

annað slys, það er bara spurning hvenær það verður og vonum bara að það sé langt í 

það. 

 

Þjóðgarðurinn hefur til taks viðbragðsaðila á svæðinu ef að koma upp hættulegar aðstæður 

og einnig er til neyðaráætlun sem farið er eftir ef kemur til slyss. Viðmælandi 2 segir: 



22 

 

Við erum með neyðaráætlun og svo er líka á staðnum sjúkraflutningamaður allt árið 

alla daga, hann er hérna frá 9-4, og það er þá sem mesti massinn er, það hefur komið 

sér mjög vel, það hafa alveg orðið atvik þarna niður frá [í Silfru], hann hefur eða þau 

hafa farið niður eftir bara til að taka lífsmörk, og svo hafa orðið alvarlegri atvik þar 

sem hefur þurft eitthvað meira, og það er mjög mikið stress í kringum Silfru þannig að 

þegar eitthvað gerist þá fer ákveðið svona ferli í gang. 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum hefur að sjálfsögðu litið á öll slys sem hafa gerst í Silfru 

alvarlegum augum, þau hafa gripið til ýmissa ráða og breytinga til þess að gera betur þegar 

kemur að öryggi. Fyrir slysin 2017 hafði verið banaslys í Silfru fjórum árum áður og þá voru 

einnig gerðar ákveðnar ráðstafanir eins og viðmælandi 2 segir: 

 

Við höfum líka aukið eftirlit. Það var 2013 þá, þá var eitthvað svona eins og breakthrough 

[tímamót]. Þá bara, fólk áttaði sig á að þetta var bara ekkert eðlilegt. Það var maður, 

ungur strákur, sem dó hérna, Íslendingur. Hann dó hérna 29. desember [...] í mars 2013 

var farið í að þrengja reglurnar og búa til meiri [...] það var sett upp bókunarkerfi. Þú 

mátt ekki fara þarna ofan í nema þú bókir þig og þetta snýst kannski ekki allt um 

peningana. Það snýst vissulega um peninga en það snýst líka um að fólk lýsir því yfir að 

það er þarna á eigin ábyrgð. Og tikkar í það box að það geti ekki farið í mál við 

þjóðgarðinn af því að það slasast í köfun eða ættingjar eða eitthvað [...] En við höfum 

bætt verulega í og erum bara alltaf með fólk þarna. Þú veist, það fer einn í hádegismat 

og hinn er eftir. Þetta er bara til að tryggja öryggi og hérna, fylgjast með því að hlutirnir 

séu svona í sæmilegu ástandi. 

5.1.5 Komast undan reglum 

Það er ýmislegt sem að gengur á í starfsemi á Silfru, eitt af því eru viðskiptavinir sem að 

reyna komast undan öryggisreglum sem eru settar fram. Flestir viðmælendur hafa komist í 

kynni við það. Auðvelt er að koma auga á það þegar fólk reynir að ljúga til um getu þeirra í 

að synda og tala ensku. Leiðsögumennirnir eru þjálfaðir til að sjá hvenær fólk getur ekki synt 

og í þeim kringumstæðum er þeim kippt upp úr vatninu jafn óðum. Það eina sem að þeir geta 

ekki vitað er hvort að fólk hafi logið í heilsufarsyfirlýsingunni. Líkt og viðmælandi 4 sagði: 

,,Við erum ekki lögreglan, við megum ekki spyrja um skilríki, við getum ekki neytt fólk til 

að gefa okkur fleiri upplýsingar og verðum því að treysta á undirskriftina þeirra á 

heilsufarsyfirlýsingunni. Ef þau ljúga er það á þeirra ábyrgð”. 

 

Nánast allir viðskiptavinir virða þó öryggisreglurnar og eru heiðarlegir. Þó eru til tilvik þar 

sem að viðkomandi er tilbúin að gera allt til að fá sínu framgengt. Viðmælandi 3 sagði frá 

því þegar einn maður reyndi að troða sér ofan í Silfru. Viðkomandi hafði greitt gjaldið til 

þjóðgarðsins og var með sinn eigin búnað, en samkvæmt reglum Þingvalla má enginn fara 

einn síns liðs í Silfru og því stoppuðu landverðirnir hann. Eftir það gekk hann á milli og 

spurði öll fyrirtæki á staðnum hvort hann gæti fengið að fljóta með en fékk neitun alls staðar. 

Seinna fann landvörður sama mann að yfirborðskafa (e. snorkeling) í Flosagjá í grennd við 

Silfru. Að sama skapi hefur komið fyrir að fólk með heilsufarsvandamál sem komast að því 

að þeim er ekki leyfilegt að fara í Silfru, fari að næsta manni og sleppir því að segja til um 

vandamálin sín til að fá að koma í ferð. Þrátt fyrir allar þær tilraunir sem viðskiptavinir reyna 

að komast hjá reglunum eru engar undantekningar leyfðar, þá sérstaklega ekki í köfun (e. 

scuba diving) eins og viðmælandi 2 segir: 
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Við stoppum alveg fólk sem er ekki með þurrbúningaskírteini og ætlar að koma hérna, 

segist vera ægilega klárt að kafa en það fær ekki að fara ofan í nema það geti 

framvísað skírteini. Það er mjög einfalt, við ætlum ekki að bjóða hættunni heim. Okkur 

langar ekki að standa í þessu. 

 

Stjórnendur fyrirtækja eru einstaklega harðir á reglum sínum og gera engar undantekningar. 

Í mörgum tilfellum ákveða fyrirtæki að leyfa ekki einstaklinga með í ferð vegna þess hve 

ósanngjarnt það er að setja slíka ábyrgð á leiðsögumennina ef eitthvað skyldi gerast. Þeir eru 

framlínan og þurfa að takast á við öll vandamál sem gætu gerst á meðan ferðinni stendur. 

Að sama skapi vita fyrirtækin að meiri tekjur kæmu inn með fleiri bókunum en þeirra reynsla 

einfaldlega sýnir að það er ekki þess virði, eins og viðmælandi 3 segir: ,,Stundum þarf að 

taka ákvörðun hvort þú viljir græða pening eða vera harður á öryggi”. 

5.2 Aldurstakmark 

Aldurstakmark er þáttur sem hefur verið umdeildur í starfsemi á Silfru, á gráu svæði væri 

hægt að segja. Það voru skiptar skoðanir um það hvort það ætti að setja hámarksaldur í ferðir 

á Silfru. Eins og kom fram áður eru reglugerðir og lög sem segja til um lágmarksaldur fyrir 

bæði köfun (e. scuba diving) og yfirborðsköfun (e. snorkeling). Allir viðmælendurnir sögðu 

að köfun og yfirborðsköfun í Silfru krefst undirskriftar heilsufarsyfirlýsingar sem er ákveðin 

læknisyfirlýsing sem þarf að standast til þess geta kafað. Lágmarksaldur til þess að geta tekið 

þátt í yfirborðsköfun er 12 ára og er það regla sem ekki er hægt að víkja frá, það kom á óvart 

að það er aðeins eitt fyrirtæki sem er með takmörk á hámarksaldri en þar er 69 ára hæsti 

mögulegi aldur. Þetta fyrirtæki er mjög strangt á hámarksaldur og fær fólk ekki að fara ef 

það er deginum eldra en 69 ára. Starfsmenn fjögurra fyrirtækja af fimm sem viðtölin voru 

tekin við sögðu að þau væru með það skilyrði að ef að viðskiptavinur er 60 ára og eldri þá 

þarf læknisvottorð en eitt er með 65 ára og eldri.  Viðmælandi 4 segir: ,,Þetta er atriði sem 

að allir deila um, þurfum við að setja aldurstakmörk í Silfru, eins og staðan er núna þá eru 

allir sammála um að það þurfi læknisvottorð ef viðkomandi er yfir 60 ára”. 

 

Það hafa komið upp tilfelli þar sem viðskiptavinir ljúga um aldur sinn til þess að geta kafað. 

Eins og viðmælandi 1 segir: 

 

Þá er það þannig að ef þú ert 60 ára og eldri þá þarftu læknisvottorð, það skiptir ekki 

máli þótt þú sért í fullkomnasta formi þá þarftu læknisvottorð. Það er fólk sem að 

svindlar stundum og segir að það sé 59 ára og við erum ekkert að skoða vegabréf hjá 

þeim, ef að fólk lýgur og veit að það laug þá erum við ekki ábyrg fyrir neinu sem kemur 

fyrir það og við nefnum það alltaf, ég er ekki að biðja þig um að ljúga þetta er fyrir 

þitt öryggi. 

 

Viðmælandi 4 starfar hjá fyrirtækinu sem er það eina með hámarksaldur og segir hann að 

þau hafi í raun ekki tapað neinum meiriháttar viðskiptum við að hafa hámarksaldur en 

öryggisstigið hefur hækkað mjög í kjölfarið. 

 

Þó svo að það séu ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að geta kafað í Silfru er 

ekki sjálfgefið að það gangi eftir. Fyrirtækin geta neitað viðskiptavinum um köfun (e. scuba 

diving) og yfirborðsköfun (e. snorkeling) í Silfru með þeim ef þeim finnst að þeir geti ekki 
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tryggt öryggi til fulls. Viðmælandi 3 segir: ,,Ég var með 12 ára krakka um daginn sem var í 

raun bara allt of lítill til þess að passa í einhvern galla því miður, þótt hann falli undir 

skilyrðin þá get ég ekki tryggt öryggi hans”. 

 

Viðmælandi 4 bætir við: 

 

Við sem fagmenn í köfun höfum ákveðna ábyrgð þar sem við förum umfram okkar eigin 

reglur þegar það á við, leiðsögumennirnir mínir eiga síðustu orðin um það hver fer í 

vatnið, fyrirtækið neyðir þá aldrei. Ef þeim finnst að einhver sé ekki hæfur til þess að 

fara, þótt þeir uppfylli öll skilyrðin þá getur leiðsögumaðurinn sagt nei, þetta er ekki 

öruggt fyrir þig. 

 

5.3 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum viðkemur starfsemi Silfru að einhverju leyti en flest allir 

viðmælendur voru á því máli að þjóðgarðurinn ætti að taka meiri þátt í laga- og reglugerð í 

starfsemi á Silfru eins og viðmælandi 4 segir: ,,Reglurnar eru til staðar en þau 

[þjóðgarðurinn] þurfa að taka meiri þátt í að fylgjast með að þeim sé framfylgt”. 

 

Viðmælendum finnst flestum mikilvægt að það sé stöðluð heilsufarsyfirlýsing fyrir öll 

fyrirtæki sem að eru með starfsemi á Silfru, en það er hægara sagt en gert. Viðmælandi 5 

segir: 

 

Ég held að vandamálið sé að þjóðgarðurinn vill að við höfum þessar reglur en þeir 

vilja ekki gefa út staðlaða heilsufarsyfirlýsingu, þetta þarf að vera gefið út af þeim 

vegna þess að þau stjórna og reka svæðið. Þannig að þangað til að það gerist reyna 

öll fyrirtækin að vera eins lík og hægt er. 

 

Það er ekki auðvelt fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum að setja lög fyrir Silfru. Fyrirmæli sem 

eru í gildi fyrir köfun (e. scuba diving) og yfirborðsköfun (e. snorkeling) í þjóðgarðinum 

voru sett fyrir af Samgöngustofu en ekki þjóðgarðinum sjálfum. Viðmælandi 5 segir: 

 

Þjóðgarðurinn er ekki lögaðili svo það er mjög erfitt fyrir þau að setja niður reglur 

og kröfur niður á blað, þetta er langt ferli svo þau þurfa samþykki fyrirtækjanna til að 

gera það. Þau geta gert okkur erfitt fyrir svo það er í okkar hag að vinna með þeim og 

fylgja þessum reglum. Þetta er það sem er áhugavert við Silfru, það verður ekkert að 

lögum fljótt, svo að þær reglur og kröfur sem við fylgjum núna eru bara samkomulag. 

 

Það er Samgöngustofa sem að gefur út leyfi fyrir því að mega kafa í Silfru, þjóðgarðurinn 

hefur engin tól til þess að banna neinum að kafa í Silfru. Eins og starfsmaður þjóðgarðsins 

segir: 

 

Ef að fólk er með öll tilskilin leyfi frá Samgöngustofu til dæmis varðandi bara guidea 

[leiðsögumenn] að þeir séu með leyfi til að fara með fólk í vatn og allt þetta, þá getum 

við ekkert sagt nei þið megið ekki koma og starfa við Silfru, við höfum engin vopn í 

því. [...] fólk er bara með einhvern pappír frá Samgöngustofu þá getum við sagt bara 

já gjörðu svo vel þú mátt ekki/ þú mátt fara þarna ofan í og taka gestina þína með þér 
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svo lengi sem þú uppfyllir þessi skilyrði sem Samgöngustofa setur og ert með 

tryggingar líka. [...] það eru ekki við sem að setjum þessar kröfur það eru einhverjir 

aðrir aðilar, opinberir aðilar. 

Þingvallanefnd setti fram nokkrar reglur árið 2013, í þessum reglum fékk þjóðgarðurinn 

örlítið vald. Starfsmaður þjóðgarðsins segir: 

Þá kemur fram að við ítrekuð brot megi vísa fólki frá, það er að segja það má setja 

fyrirtæki í bann í ákveðin tíma til dæmis, það er svolítið högg að fá ekki að koma þegar 

þetta er innkoman þín, þessu ákvæði hefur verið beitt, ekki oft samt en fyrirtæki hafa 

verið beðin um að mæta ekki á svæðið út af ákveðnum hlutum sem að hafa komið upp, 

það er í rauninni eina verkfærið okkar, þetta er samt frekar veikt og það þarf mikið að 

ganga á áður en að kemur til þess að fyrirtækjum sé meinaður aðgangur að Silfru, 

gríðarlegir hagsmunir þarna , rosa mikið undir og malar alveg gull. 

Þrátt fyrir að viðmælendur hafi talið að þjóðgarðurinn ætti að taka meiri þátt í reglum og 

lagagerðum þá hefur hann þó verið að gera það í auknum mæli, eftir slysin 2017 þá voru 

settar strangari reglur um starfsemi í Silfru og var það þjóðgarðurinn sem ákvað og setti 

þessar reglur eins og kemur fram í viðtali við aðila á vegum Þjóðgarðsins að: 

Það voru allir aðilarnir boðaðir á fund niður í ráðuneyti og það voru svona 

ákveðnar hugmyndir sem að voru settar fram af okkur [þjóðgarðinum]. En ég held að 

þjóðgarðurinn hafi nánast sagt bara “heyrðu við ætlum að hafa þetta svona”. Þeir 

[aðilar sem starfa á Silfru] voru vissulega boðaðir til fundar svo þeir fengu alveg að 

segja sitt sko. En það var allavegana mín upplifun af því að sitja þarna, að 

þjóðgarðurinn ákvað hvernig hann ætlaði að hafa þetta. Það er meira undir heldur 

en peningar, það er líf og það er líka geðheilsa starfsfólks. Það er svolítið meira 

virði heldur en einhverjir peningar. 

 

5.4 Orðspor 

Orðspor er mjög mikilvægt þegar að kemur að starfsemi fyrirtækja, það þarf bara eitt atvik 

til þess að eyðileggja orðspor fyrirtækis. Viðmælendur voru því sammála að það sé 

mikilvægt veita sem bestu þjónustu og fylgja öllum tilsettum reglum til þess að varðveita 

orðspor eins og viðmælandi 1 nefnir: 

 

Við gerum engar undanþágur, við getum ekki gert það, þetta eru reglur sem að við 

setjum sjálf og við erum að brjóta þær, það er mjög auðvelt að rústa orðspori sínu, 

eitt svona tilvik eða þú veist þetta er allt í lagi, þetta verður fínt og eitthvað gerist og 

það er þér að kenna, þú ert að rústa 20 ára orðspori. 

 

Það er því mikilvægt að reyna tryggja öryggi hvers og eins sem mest. Ef það verður slys, 

sama hvernig slysið gerist þá mun það hafa slæm áhrif á það fyrirtæki sem að viðkomandi 

fór í ferð hjá, eins og viðmælandi 4 segir: 
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Ég ætla að vera pínu harðlyndur en látinn ferðamaður er slæmur fyrir viðskipti það 

er bara þannig, það er leiðinlegt fyrir manneskjuna en líka bara slæmt fyrir viðskipti 

svo að við viljum vera fullviss um að engin lendi í slysi aftur, þetta er mjög slæmt fyrir 

viðskipti svo með því að vera öruggari þá er það betra fyrir fyrirtækið. Sumt fólk 

hugsar um aðra hluti, hefur öðruvísi hugarfar, sumum fyrirtækjum er bara sama, það 

er mikilvægara fyrir þau að græða pening, okkur finnst öryggi mikilvægara. 

 

5.5 Öruggasti köfunarstaður í heimi 

Viðmælendur eru allir sammála um að Silfra sé mjög öruggur köfunarstaður á heimsvísu, 

einnig kom í ljós að allir eru meðvitaðir um hversu mikilvægt öryggi er og leggja þau mikla 

áherslu á það. Nokkrir af viðmælendunum sögðu að Silfra væri jafnvel öruggasti 

köfunarstaður í heimi. Viðmælandi 5 ber Silfru saman við aðra köfunarstaði úti í heimi: 

 

Ég held að þetta sér öruggasti köfunarstaður í heimi fyrir bæði köfun og 

yfirborðsköfun. Ég hugsa það sé meira öryggi til staðar á Silfru en ég hef séð annars 

staðar í heiminum þar sem ég hef unnið. Ég vann í Rauða Hafinu þar sem við vorum 

að draga milli 20 og 30 manns á einum kút. Þar er sól og hlýtt, enginn er stressaður. 

Svo kemur fólk hingað þar sem þú ert með sex á móti einum, stuðning á þurru landi 

og upphitaða bíla. [...] Þetta er mjög öruggur staður og samt verða slys. 

 

Hann bætir síðar við að köfun (e. scuba diving) í Silfru sé líklegast einn öruggasta starfsemi 

á Íslandi: ,,Ef við myndum skoða tölfræði yfir slys sem gerast á Íslandi kæmi fljótt í ljós að 

fleiri slys hafa átt sér stað í snjósleðaferðum og jöklaferðum en í Silfru”. 

Fram kom að í neyðartilvikum eru á Silfru allt að fjögur hjartastuðtæki og átta 

súrefnisflöskur ásamt því að sjúkraflutningamaður er í að hámarki 10 mínútna fjarlægð. 

Leiðsögumenn sem að starfa á Silfru eru einstaklega reyndir og fagmannlegir ásamt því að 

vera þjálfaðir í því að bregðast við í neyðartilvikum. Þrátt fyrir það bendir viðmælandi 1 á 

það að slys eru óumflýjanleg: 

 

Slys gerast fyrr eða síðar. Alveg sama hvað við gerum, slys mun gerast aftur, en við 

erum að reyna fyrirbyggja, vera tilbúin að bregðast við slysum og hugsa fram í tímann 

hvað við getum gert. Besta leiðin er að fyrirbyggja slys en með 60 þúsund manns ári, 

það er kraftaverk að það gerist ekki neitt alvarlegt á hverju ári. Það hefur ekki verið 

neitt alvarlegt slys síðan 2017 sem er meira en 100 þúsund manns sem hafa farið í 

gegnum Silfru. 

 

Fram kom að fyrirtækin sem starfa á Silfru eru vissulega í samkeppni og hafa ólíkar forkröfur 

í ferðum sínum. Það sama á við um öryggisreglur, ekki eru öll fyrirtæki eins opin fyrir því 

að vinna saman að öryggisþjálfun og reyna að halda sumum hlutum út af fyrir sig. Önnur 

líta á vettvang Silfru sem eina stóra starfsemi þar sem allir vinna saman að því að halda 

köfunarstaðnum og viðskiptavinum í öruggum höndum. Eins og viðmælandi 5 segir: 

 

Ég býst við því að sum fyrirtæki eru einfaldlega meira út af fyrir sig, við erum það 

ekki. [...] Ég er hlynntur því að starfsfólkið á Silfru eigi að vinna sem eitt teymi, ef þú 

þarft hjálp eða sérð einhvern sem á í erfiðleikum þá hjálpumst við að. Fyrirtækin á 
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skrifstofunni [hér á viðmælandi við starfsmenn í skrifstofum, þ.e. ekki á Silfru] mega 

síðan vera óvinir mín vegna en á Silfru þurfa allir að vinna saman. 

 

Þó voru allir viðmælendur sammála því að öryggisreglurnar á Silfru geta ávallt verið betri 

og mikilvægt sé að endurskoða þær reglulega. Einnig er sjáanlegt að allir sem að sjá um 

öryggi í starfseminni eru reyndir kafarar með mikla þekkingu, því geta fyrirtæki ekki bent á 

neinn sem er ekki með nægar öryggisreglur og getur stafað hætta af. 
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6 Umræður 

Niðurstöður hafa leitt það í ljós að samkvæmt viðmælendum er Silfra mjög öruggur 

köfunarstaður á heimsvísu. Það er samspil ólíkra þátta sem stuðlar að þessu öryggi á borð 

við hæfni starfsfólks, þekking, reglugerðir og traust. 

 

Á Íslandi þarf ekki að örvænta um hæfni leiðsögumanna köfunarfyrirtækja sem starfa á Silfru 

en þar eru allir a.m.k. Dive masterar (e. Dive masters). Þar sem að yfirborðsköfun (e. 

snorkeling) er mun vinsælli heldur en köfun (e. scuba diving) þá eru leiðsögumennirnir í 

raun ,,of” hæfir. Að sama skapi eru leiðsögumenn með færri gesti í ferðum sínum á Silfru en 

á öðrum stöðum úti í heimi. Á árinu 2018 komu yfir 60.000 gestir í Silfru án alvarlegra slysa 

sem gefur til kynna að öryggisreglurnar séu að skila sér (Andri Rafn Yeoman o.fl., 2019). 

Líkt og Dimmock og Musa (2015) segja þá krefst köfunarferðamennska þess að hafa góða 

leiðsögumenn sem eru með viðamikla reynslu. Þetta er grundvöllur að því að veita 

ferðamönnum öryggi á köfunarstaðnum sem er mjög mikilvægur þáttur í 

köfunarferðamennsku. 

 

Í Silfru er engin hámarksaldur í köfun eða yfirborðsköfun en þó þarf læknisvottorð ef 

viðkomandi er yfir 60 ára, en hjá einu fyrirtæki er það 65 ára og eldri. Það gæti verið tilefni 

til þess að setja reglur um hámarksaldur í köfun hér landi og einnig lækkunar á þeim aldri 

sem þarf læknisvottorð til þess að kafa. Í nýjustu stöðuskýrslu frá DAN (e. Divers Alert 

Network) komu fram tölur um dauðsföll í köfun (e. scuba diving) frá 2016 sem eru jafnframt 

þær nýjustu sem hægt er að nálgast. Þar kemur fram að stærsti hluti þeirra sem að létust voru 

á aldursbilinu 50-59 ára. Þetta eru þó aðeins tölur frá Bandaríkjunum og Kanada þar sem að 

dauðsföll hafa ekki verið rannsökuð annars staðar formlega. Að sama skapi var síðasta 

dauðsfall í Silfru einstaklingur á sjötugsaldri sem styður þessa kenningu. 

 

Í Silfru þrefaldaðist fjöldi gesta í Silfru á árunum 2014-2018 (Andri Rafn Yeoman o.fl., 

2019) en það er í samræmi við köfunarferðamennsku í heiminum. Köfun sem afþreying eða 

íþrótt hefur vaxið hratt og á árunum 1988-2008 hefur fjöldi kafara hjá PADI fjölgað rúmlega 

sjöfalt (Musa & Dimmock, 2012). Þó á það ekki við um kafara sem sækja í Silfru. Köfurum 

(e. scuba divers) hefur fækkað talsvert og má það rekja til strangari reglna sem settar voru 

eftir slysin 2017, einn viðmælandi nefnir að köfun hafi farið úr 30% yfir í 5%. Annar 

viðmælandi nefnir að köfun sé hættulegasta starfsemin í Silfru og að öryggiskröfur sem 

gerðar eru til kafara séu of lágar og ætti því einungis að vera stunduð yfirborðsköfun (e. 

snorkeling) í Silfru. Því eru skiptar skoðanir á því hvort að öryggisreglurnar ættu að vera 

strangari. Þrátt fyrir góða samvinnu að öryggi eru starfsmenn fyrirtækja engu að síður 

sammála um að þjóðgarðurinn á Þingvöllum þurfi að taka meira af skarið. Starfsmenn 

þjóðgarðsins eru á svæðinu en fyrirtækin væru til í að sjá enn hertari reglur og staðlaðar 

reglur á borð við heilsufarsyfirlýsingu. Þá eru margir sammála um að þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum ætti að útbúa þar til gert skjal. Það myndi koma í veg fyrir það að hvert fyrirtæki 

væri með sína eigin útgáfu og mynda samræmi á svæðinu. 
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Það er algengt í Silfru að viðskiptavinir reyni að komast undan reglum sem þar eru. 

Þjóðgarðsverðir og leiðsögumenn hafa ítrekað stoppað kafara sem uppfylla ekki skilyrði um 

köfun, þeir telja sig vera nógu reynda til að geta fengið undanþágu. Þó virða flest allir 

öryggisreglur og eru heiðarlegir. Reglur um köfun í Silfru eru það strangar að það er í raun 

engin leið að komast hjá þeim, eins og komið hefur fram þá þarf þurrbúningaskírteini til þess 

að kafa, og þeir sem eru ekki með það er einfaldlega vísað frá. Að sama skapi eru fyrirtæki 

sem starfa á Silfru hörð á sínum reglum og gera engar undantekningar því að orðspor þeirra 

er í húfi. Starfsmenn fyrirtækisins sem eru á svæðinu treysta því að gestir þeirra séu 

heiðarlegir og ljúgi ekki að þeim á heilsufarsyfirlýsingunni. 

Í breskri rannsókn sem gerð var kom í ljós að helmingur dauðsfalla í köfun (e. scuba diving) 

eru vegna þess að kafarar eru ekki að fylgja öryggisreglum sem settar eru fyrir (Wilmshurst, 

1998). Atvinnukafarar eru líklegri til þess að kafa þegar þeir eru veikir, undir áhrifum áfengis 

eða án þess að hita upp, þeir gera það vegna þess að þeir telja sig vera nógu vana til þess að 

geta kafað í þessum aðstæðum (Park, Hwang & Cho, 2015). Leiðsögumenn og stjórnendur 

fyrirtækjanna eru meðvitaðir um þetta og því fá leiðsögumenn völd til að meta hverja 

aðstöðu fyrir sig, eins og einn viðmælandi nefndi þá eru það leiðsögumennirnir sem hafa 

alltaf síðasta orðið um það hver fær að koma í köfun, ef að þeim finnst viðkomandi ekki 

hæfur til þess að kafa þá er þeim neitað. 

 

Einn viðmælandi bar Silfru saman við aðra köfunarstaði í heiminum og sagði Silfra væri 

hvað öruggust því þar voru takmörk á því hversu marga leiðsögumaður mætti taka með í 

ferð á meðan talan var mjög há úti í heimi. Að sama skapi bætir hann við að það séu ekki 

margir köfunarstaðir sem setja jafn háar kröfur til köfunar og í Silfru. Það er lítið vitað um 

það hvaða köfunarstaðir eru öruggastir á heimsvísu en hvaða staðir eru hættulegastir hefur 

verið kannað að einhverju leyti. Þeir staðir sem hafa verið taldir hvað hættulegastir hafa það 

sameiginlegt að þeir eru ekki hefðbundnir köfunarstaðir heldur krefjast þeir sérstakrar 

þjálfunar, búnaðar og hæfni. Það er oftast hægt að fyrirbyggja köfunarslys á þessum 

hættulegu stöðum með því að fylgja öryggisreglum, vera með réttan búnað og hlusta á sína 

eigin getu (Knight, 2019, 16. ágúst). Viðmælendur voru allir á sama orði um það að Silfra 

væri mjög ofarlega á lista yfir örugga köfunarstaði en þó eru slys óumflýjanleg, einn 

viðmælandi sagði að sama hvað er gert þá munu slysin gerast aftur en það er alltaf reynt að 

fyrirbyggja að þau gerist. 
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7 Lokaorð 

Í upphafi voru lagðar fram rannsóknarspurningarnar: 

 

•  Hversu örugg er starfsemin á einum vinsælasta köfunarstað Íslands, Silfru? 

•  Hvaða áskoranir eiga fyrirtæki sem bjóða upp á köfunarferðamennsku þar við að 

etja? 

Í þessari rannsókn var leitast eftir því að varpa ljósi á stöðu öryggismála á köfunarstaðinum 

Silfru og hvaða áskoranir er þar að finna fyrir fyrirtækin sem að þar starfa. 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni:  Hversu örugg er starfsemin á einum vinsælasta 

köfunarstað Íslands, Silfru?  Þá er öryggi gríðarlega mikilvægt í starfseminni á Silfru, það 

er ekki hægt að stunda köfun án þess að huga að öryggi. Það vill engin fara að kafa ef það er 

ekki öruggt, líkurnar á banaslysi í köfun (e. scuba diving) eru hlutfallslega mjög litlar eða 

1,8 á móti milljónum köfununum. Að sama skapi eru gestir eflaust ólíklegri að bóka sér 

köfunarferð með fyrirtæki sem hefur slæmt orðspor vegna slysa og að vera ekki nógu hörð 

á öryggisreglum. Að mati viðmælenda er Silfra mjög öruggur köfunarstaður á heimsvísu, 

margir viðmælendanna hafa starfað víðsvegar um heiminn og hafa því reynslu af starfsemi 

annara köfunarstaða. Öryggisstigið á Silfru hefur einnig aukist til muna eftir að strangari 

reglugerðir voru teknar í notkun eftir slysin 2017, viðbragðsaðilar eru ávallt á svæðinu ef 

slys skyldi gerast og er til sérstök neyðaráætlun fyrir Silfru ef til slyss skyldi koma. 

 

Önnur rannsóknarspurningin er:  Hvaða áskoranir eiga fyrirtæki sem bjóða upp á 

köfunarferðamennsku þar við að etja? Til þess að svara henni þá kom fram í niðurstöðum 

að það eru ýmsar áskoranir sem köfunarfyrirtækin þurfa glíma við. Meðal áskorana er 

aldurstakmark, það er aðeins sett fram regla um lágmarksaldur í ferðir en ekki hámarksaldur. 

Þetta hefur verið mikið á milli tannana á starfsmönnum fyrirtækjanna sem að starfa þar vegna 

þess að það er ekki samræmi um hámarksaldur, ef einhver er of gamall samkvæmt 

heilsufarsyfirlýsingu eins fyrirtækis þá getur sá viðskiptavinur farið í ferð hjá öðru fyrirtæki 

sem er með hærri hámarksaldur. Þetta getur skapað neikvætt andrúmsloft á milli fyrirtækja 

sem að starfa á þessu litla svæði og því mikilvægt fyrir þjóðgarðinn að grípa inn í og setja 

reglur sem gilda fyrir öll fyrirtækin, samræma reglur svo allir séu á jöfnum grundvelli. Önnur 

áskorun eru viðskiptavinir sem að reyna að komast fram hjá reglum, það er algengt að 

viðskiptavinir ljúgi til um aldur til þess að komast í ferðir. Hjá þeim fyrirtækjum sem að 

viðmælendur starfa hjá eru allir með þá reglu að ef viðskiptavinur er 60 ára eða eldri þá þarf 

læknisvottorð, það hafa verið aðilar sem að ljúga og segja að þeir séu yngri, það er ekki í 

verkahring starfsmanna að skoða skírteini eða vegabréf hjá viðskiptavinum til að ganga úr 

skugga um að þeir séu að gefa fram réttan aldur. Það er engum í hag að ljúga, ef að 

viðskiptavinur lýgur til um aldur þá taka fyrirtækin enga ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir, þess 

vegna nefna starfsmenn fyrirtækjanna að það sé fyrir þeirra öryggi að gefa upp réttar 

upplýsingar. Strangari öryggisreglur í kjölfar slysanna 2017 er einnig áskorun sem fyrirtækin 

hafa þurft að kljást við, helsta afleiðing hertari reglna fyrir fyrirtækin eru minni tekjur og 

hærri öryggiskostnaður, leiðsögumenn fyrirtækjanna geta tekið að sér færri viðskiptavini í 

einu sem er töluverð fækkun frá því sem áður var. Flest allir viðmælendur voru þó ánægðir 

með þessar breytingar þar sem að öryggisstigið hækkaði töluvert og það er það sem þau vilja. 
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Ekki eru til formlegar rannsóknir um köfun á Íslandi og að sama skapi er mjög lítið til um 

öryggi í köfun á akademískum grundvelli. Nánast ekkert er til um örugga köfunarstaði á 

heimsvísu og hvað það er sem gerir köfunarstaði öruggari en aðra. Því er þetta viðfangsefni 

áhugavert og verðugt að skoða og rannsaka nánar. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til þess að Silfra sé mjög öruggur köfunarstaður miðað við aðra köfunarstaði á heimsvísu, 

þó er sett spurningarmerki við það þar sem að ekki er mikið efni til staðar til samanburðar. 

Það er ljóst að það þarf að gera fleiri rannsóknir bæði á heimsvísu og á Íslandi til þess að 

geta sagt þetta með vissu. Þessi rannsókn kemur fram með nýja þekkingu á köfun á Íslandi 

sem hefur ekki verið könnuð áður og vekur á sama tíma athygli á því hversu lítið köfun og 

köfunarferðamennska hefur verið rannsökuð á bæði Íslandi og á heimsvísu. Þetta eru mjög 

áhugaverð viðfangsefni sem vert er að rannsaka betur í framtíðinni. 

 

Silfra er ekki stórt svæði og ekki mörg fyrirtæki sem að starfa þar, það fengust aðeins viðtöl 

við starfsmenn fjögurra fyrirtækja sem starfa þar og eitt viðtal við starfsmann þjóðgarðsins 

á Þingvöllum. Það hefði verið betra ef að starfsmenn allra fyrirtækjanna sem að eru með 

starfsemi á Silfru hefðu komist í viðtal til þess að fá enn skýrari mynd af starfseminni þar. 

Því er mögulegt að mettun hafi ekki náðst við þetta viðfangsefni. Vegna þess hve Silfra er 

lítil miðað við aðra köfunarstaði er takmarkaður fjöldi viðmælenda sem hægt var að finna 

sem koma að starfseminni þar. 

 

Nokkuð ljóst er að öryggi í Silfru er gott og fyrirtæki leggja mikið upp úr öryggi í starfsemi 

sinni. Það sem sést hjá mörgum viðmælendum er að þau eru samróma um að þjóðgarðurinn 

á Þingvöllum ætti að taka meira þátt og vera samstíga hagsmunaaðilum á svæðinu. Oftar en 

ekki eru fyrirtæki óviss um hvernig á að hátta ákveðnum hlutum, þar væri eflaust sniðugt ef 

að þjóðgarðurinn á Þingvöllum gæti stigið fram með staðlaðar reglur um 

heilsufarsyfirlýsingu, læknisvottorð og aldurstakmörk. 

 

Helstu takmarkanir við gerð þessarar rannsóknar var skortur á fræðilegu efni um 

köfunarferðamennsku og köfunarferðamennskukerfið almennt, þetta eru lítið rannsökuð 

fyrirbæri á heimsvísu og er næg ástæða til að rannsaka þetta meir. Eins og nefnt hefur verið 

hefði fleiri viðtöl við öll fyrirtæki sem starfa á Silfru skilað betri niðurstöðum og 

heildarmynd. Tillögur til frekari rannsókna eru að það væri áhugavert að rannsaka betur 

köfunarslys og ástæður þeirra alls staðar í heiminum, eins og staðan er núna er aðeins 

rannsakað ítarlega slys sem að gerast í Bandaríkjunum og Kanada. Einnig er þörf á því að 

rannsaka hættulega köfunarstaði og hvers vegna þeir eru hættulegir. Með því að gera frekari 

rannsóknir um þetta viðfangsefni fæst betri skilningur á því af hverju slysin gerast og hvernig 

er hægt að fyrirbyggja þau betur, með því að vita hvaða köfunarstaðir eru hættulegir og af 

hverju er hægt að forðast þá eða búa sig betur undir það sem koma skal. 
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Viðauki A – Spurningalisti til fyrirtækja 

Íslenska 

1. Viljið þið kynna ykkur og hvert ykkar hlutverk er í fyrirtækinu? 

2. Hvers konar starfsemi eruð þið með á Silfru? 

3. Hversu lengi hafið þið verið með starfsemi á Silfru? 

4. Vitið þið hverjar öryggisreglurnar við yfirborðsköfun og köfun eru á Silfru? 

5. Hverjar eru öryggiskröfur ykkar til viðskiptavina sem vilja fara í Silfru? 

a. Munu líklegast nefna Medical Statement - væri sterkur leikur að spyrja hver 

skrifaði þessa yfirlýsingu? Hver samþykkti hana? 

6. Hvaða breytingar hafa átt sér stað í kjölfar slysanna 2017? Hafði það áhrif á ykkar 

starfsemi? 

7. Breyttuð þið öryggisreglum í kjölfar breytinga hjá Þingvöllum? 

8. Eru viðskiptavinir að fylgja þessum reglum? Reyna þeir að komast hjá þeim? 

9. Gerið þið undanþágur fyrir viðskiptavini? 

10. Hvaða kröfur gerið þið gagnvart starfsfólki ykkar sem starfa á Silfru? (Hvaða kröfur 

gerið til ykkar starfsfólks sem vinnur á Silfru) 

11. Köfunarkennsla í Silfru, voruð þið með það í boði áður en það var bannað? 

12. Í kjölfar slysanna 2017 hafði þjóðgarðurinn samband við ykkur um hvernig væri best 

að bregðast við slysum? 

 

Enska 

1. Can we ask you to introduce yourself and tell us your role in the company? 

2. What kind of operations do you have at Silfra? 

3. How long have you been operating at Silfra? 

4. Are you aware what the security/safety regulations at Silfra are? 

5. What are your safety requirements for your customers? 

a. Medical statement - Can I ask who wrote the Medical statement? Who 

approved it? 

6. What changes happened in the company after the accidents in 2017? How did that 

impact your operations? 

7. Did you change your regulations because the National Park forced you to? 

8. Are customers following your regulations? Do they try to get around them? 

9. Do you make exceptions on your safety regulations? 

10. What requirements do you put for you staff that works at Silfra? 

11. Why is there no teaching at Silfra? 

12. After the accidents in spring 2017, did the National park contact you regarding safety 

regulations and procedures? 

 





39 

Viðauki B – Spurningalisti til Þingvalla 

1. Viltu kynna þig og hvert hlutverk þitt er hjá þjóðgarðinum? 

2. Hversu mikilvæg er Silfra og starfsemi hennar fyrir þjóðgarðinn? 

3. Hverjar eru kröfur þjóðgarðsins til fyrirtækja sem starfa í Silfru um öryggi? 

a. Getur hvaða ferðaþjónustufyrirtæki sem er komið í Silfru? 

4. Er þjóðgarðurinn með eftirlit með fyrirtækjum sem starfa í Silfru? 

5. Hverjar eru afleiðingar ef að kafarar eða fyrirtæki á Silfru fylgja ekki reglum ykkar? 

6. Hvað felur hlutverk landvarðar á Silfru í sér? 

7. Hvaða áhrif höfðu breytingar á reglugerð í kjölfar slysanna 2017 á starfsemi 

Þjóðgarðsins? 

8. Er eitthvað ákveðið ferli sem fer af stað þegar slys gerast á Silfru? 

9. Hvers vegna er köfunarkennsla ekki leyfð í Silfru? 

10. Eftir slysin 2017, settuð þið ykkur í samband við fyrirtæki á svæðinu í tengslum við 

að semja saman nýjar reglur? 

11. Getur þú sagt okkur hversu margir kafarar og yfirborðskafarar komu 2019? 

 


