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Útdráttur 

Mikil aukning hefur verið í komu erlendra ferðamanna hingað til lands undanfarin ár og 

koma margir þeirra hingað einungis til að upplifa íslenska náttúru. Í ljósi þessarar aukningar 

var ákveðið að kanna hvernig umhverfistúlkun geti nýsts eða nýtist sem stjórntæki til 

stýringar gesta innan þjóðgarða og friðslýstra svæða. Rannsóknarsvæði var þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull. Í ritgerðinni er farið er yfir sögu umhverfistúlkunar og helstu markmið 

hennar ásamt sögu friðlýstra svæða og þjóðgarða. Við rannsóknina var notast við eiginlega 

rannsóknaraðferð (e.qualititive research). Viðtalsrannsókn var gerð við starfsmenn 

þjóðgarðsins, sem voru sex talsins, út frá grundaðri kennningu (e.grounded theory). 

Markmiðið var að kanna hvaða viðhorf starfsmenn þjóðgarðsins höfðu til umhverfistúlkunar 

og hver upplifun þeirra væri á umhverfistúlkun ásamt því að kanna hvernig stýringu væri 

háttað innan garðsins þegar rannsóknin var unnin. Niðurstöður leiddu í ljós að 

umhverfistúlkun er lítið notuð innan þjóðgarðsins en skortur er á betri þjálfun á 

umhverfistúlkendum. Þörf er á skýrari stefnumótun til framtíðar fyrir svæðið, bæði í 

uppbyggingu innviða og hvernig þeim skuli háttað. En niðurstöður benda til þess að með 

skýrri stefnumótun, þjálfun umhverfistúlkenda og eftirfylgni stefnumótunar getur 

umhverfistúlkun nýst sem stjórntæki innan þjóðgarða og friðlýstra svæða. Við rannsóknina 

kom í ljós mikill vilji þjóðgarðsvarðar til að efla þjálfun umhverfistúlkenda og að sett sé skýr 

framtíðarsýn á þjálfun þeirra.  

Abstract 

Iceland has been rising in tourist attraction in the past years and many tourists visit the 

country mainly to experience Icelandic nature. Icelandic nature is fragile and this high rise 

in visitors numbers can have a great impact on the environment. With rising numbers in 

mind this research focuses on environmental interpretation and how it can be used to manage 

visitors in national park and protected areas. Snæfellsjökull national park was chosen as a 

research area. The research method was based on qualitative research with interviews with 

park staff based on a grounded theory. The main goal was to look into how environmental 

interpretation can be used to managed visitors in national parks and protected areas and how 

it is used within the national park. As well as what the park employees think about 

enviornmental interpretation and if it can be beneficial in management. The research showed 

that enviornmental interpretation is not used as a management tool like it can be and that 

much need is for training proper environmental interpreters for the area. However the 

research indicate that with proper strategy and policy making, training of environmental 

interpreters and clear follow up of policy making, environmental interpretation can be used 

to manage visitors within national parks and protected areas.  
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1 Inngangur 

Ísland hefur í gegnum árin hlotið mikla athygli erlendis fyrir stórbrotna náttúru og mikla 

náttúrufegurð, og eftir tilkomu samfélagsmiðla hefur þessi athygli aukist jafnt og þétt.   

Undanfarin ár hefur orðið mikil aukning í komu erlendra ferðamanna til Íslands sem hefur 

óhjákvæmilega haft miklar breytingar í för með sér á bæði samfélag og umhverfi.   

Samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu náði heildarfjöldi erlendra ferðamanna hér á landi yfir 

tvær milljónir árið 2019 (Ferðamálastofa, e.d.). Tvær milljónir ferðamanna er kannski ekki 

há tala þegar er miðað er við fjölda ferðamanna á heimsvísu, en samanborið við fólksfjölda 

hér á landi er talan hlutfallslega mjög há, en íslenska þjóðin taldi rúm 364.000 þann 1. janúar 

2020 samkvæmt tölum Hagstofunnar (Hagstofan, 2020). Samkvæmt skýrslu sem KPMG 

vann fyrir Ferðamálastofu árið 2019, er íslensk náttúra meginaðdráttarafl þeirra erlendu 

gesta er heimsækja Ísland, en yfir 90% þeirra koma til þess að upplifa íslenska náttúru 

(Ferðamálastofa, e.d.). Því má gera ráð fyrir að stór hluti þeirra heimsæki 

náttúruverndarsvæði en verndunin ein og sér er ávísun á einstaka náttúru og virkar því oft á 

tíðum sem segull fyrir ferðamenn (Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut Kristjánsdóttir, 

Guðmundur Björnsson, 2018). Þjóðgarðar hafa þannig alltaf verið mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn, og margt sem bendir til þess að ágangur í íslenska þjóðgarða hafi aukist töluvert 

undanfarinn áratug. Í viðtali við Jón Björnsson þjóðgarðsvörð í þjóðgarðinum Snæfellsjökli 

sem birtist á vefriti Morgunblaðsins, mbl.is þann 19. júní 2020 segir Jón meðal annars: Árin 

2016-2018 fjölgaði komum í garðinn um 30% á milli ára en róaðist ögn 2019 þegar fjölgunin 

var 8% frá árinu á undan. Okkur tókst að aðlagast þessum öru breytingum en hefðum ekki 

ráðið við öllu fleiri gesti (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2020).  

Almennt er það svo, að aukin umgengni eykur álag á það svæði sem fyrir álaginu verður. 

Náttúra Íslands er vitaskuld engin undantekning á því. Salerno, Viviano, Manfredi o.fl. 

(2013) benda á að Alþjóðaferðamálasamtökin (e. World Tourism Organization) hafi lagt 

áherslu á að ferðaþjónusta á vernduðum svæðum verði að vera vel skipulögð og með góða 

eftirfylgni til að tryggja sjálfbærni til lengri tíma. Buckley og Pannell (1990) telja að sé vel 

staðið að skipulagningu og stýringu á náttúrusvæðum, geti það minnkað umhverfisáhrif 

ferðamennsku. Kimmel (1999) telur auk þess að með því að leggja áherslu á 

umhverfistúlkun, sérstaklega innan verndaðra svæða og þjóðgarða, geti það minnkað líkur á 

varanlegum skaða vegna álags ferðamennsku eða komið í veg fyrir hann. Hins vegar er það 

oft svo, að ekki er hugað að forvörnum fyrr en álag er orðið sýnilegt, í stað þess að byrja 

með forvarnir strax í upphafi. Það veldur því að í stað fyrirbyggjandi aðgerða er verið að 

bregðast við eftir á. Í því sambandi vaknar sú spurning hvort þörf sé á forvörnum og hvað er 

átt við með forvörnum? Hvernig á að meta það hvernær skal byrja á þeim? Hver á að meta 

þessa þörf? Hvað skal vera fólgið í slíkum forvörnum og hvernig skal þeim háttað?  

Fræðsla um umhverfið okkar og hvernig okkur ber að umgangast það, er eitt af því sem þarf  

að kynna fyrir ferðamönnum. Umhverfistúlkun getur verið öflugt fræðslutæki sem hægt er 

að sníða að þörfum hvers og eins. Með góðri umhverfistúlkun er hægt að ná til ólíkra hópa 

með tilliti til aldurs, áhugasviðs, þjóðernis og fleira. Með öflugri umhverfistúlkun í formi 

fræðslu er hægt að kynna fyrir okkur umhverfið, kenna okkur þannig að túlka umhverfi okkar 

og gefa okkur þannig tækifæri til að skilja það.  
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Umhverfistúlkun er öflug fræðsluaðferð sem á sér þó nokkra sögu innan þjóðgarða og 

friðlýstra svæða í heiminum. Mikilvægt er að fræða og á þann hátt stýra flæði gesta innan 

þjóðgarða og friðslýstra svæða. Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill (1993) benda á að 

umhverfið sé mikilvægasti efniviður ferðaþjónustunnar, hvort sem umhverfið sé náttúrulegt 

eða manngert, en að hins vegar valdi ferðamennska oft óhjákvæmilegum breytingum á því. 

Þessar breytingar á umhverfinu geti bæði verið vegna þess að komið sé til móts við þarfir 

ferðamanna eða vegna ágangs ferðamanna á náttúruna. Því hafa mörg náttúruverndarsvæði 

tekið upp ákveðnar þróunarstefnur (e. development strategies). Samkvæmt leiðbeinandi 

reglum frá United Nation Environment Programme (2005) verður stefnumótun að hafa það 

að markmiði að koma í veg fyrir skemmdir og truflun frá ferðamönnum og að slíkt sé hægt 

að gera með því að leggja áherslu á fræðslu og ná til vitundar ferðamanna með 

umhverfistúlkun. Marion og Reid (2009) leggja áherslu á að með öflugri fræðsluáætlun sé 

unnt að hafa hvetjandi áhrif á gesti og fá þá til að íhuga umhverfis- og félagsleg áhrif sem 

umgengni og framkoma þeirra skilur eftir.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að umhverfistúlkun. Markmið rannsóknarinnar er að meta 

hvort og hvernig er unnt að nýta umhverfistúlkun til stýringar gesta þjóðgarða og friðlýstra 

svæða hér á landi. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru  lagðar til grundvallar: 

 Hvað er umhverfistúlkun? 

 Hver eru helstu umhverfisáhrif ferðamennsku í þjóðgarðinum Snæfellsjökli? 

 Hvernig er umhverfistúlkun nýtt í þjóðgarðinum Snæfellsjökli? 

 Hvernig er verið að nýta umhverfistúlkun sem tæki til að stýra flæði og álagi 

ferðamanna? 

Tilviksrannsókn var gerð í þjóðgarðinum Snæfellsjökli, þar sem viðtöl voru tekin við 

starfsfólk þjóðgarðsins.  

Ritgerðin samanstendur af sjö köflum. Í kafla tvö, hér á eftir inngangi, er farið yfir fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar, og fjallað um samband náttúruverndar og ferðmennsku, farið er 

yfir sögu umhverfistúlkunar og skýrt frá því hvað felst í umhverfistúlkun, og kafað í hvað 

fræðin segja um það hvernig hægt sé að nota umhverfistúlkun sem stjórntæki til stýringar 

gesta í þjóðgörðum. Í kafla þrjú er rannsóknarsvæðinu, Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, gerð 

skil. Þar á eftir, í kafla fjögur, er greint frá aðferðarfræði rannsóknarinnar og viðmælendur 

kynnir. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, og í sjötta kafla eru dregnar 

ályktanir af niðurstöðunum og þær ræddar. Í sjöunda og síðasta kafla er upplifun höfundar 

af þessari vinnu reifuð. 
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2 Náttúruvernd og umhverfistúlkun  

2.1 Friðlýst svæði og þjóðgarðar 

Með aukinni ásókn stóriðju á nýtingu náttúruauðlinda út um allan heim hefur orðið aukin 

meðvitund um að vernda náttúruauðlindir og friðlýsingu svæða (Weaver, 2000). 

Bandaríkjamenn voru fyrstir til að friðlýsa svæði, þetta var árið 1832. Sigurður Þórarinsson 

(1950) lýsti svæðinu sem ekki mjög stóru, aðeins um fjórir ferkílómetrar að stærð og náði í 

kringum laugar sem nefnast Hot Springs í Akransas ríki. Og að nokkrum áratugum seinna 

eða árið 1872 hafi þeir friðlýst Yellowstone svæðið og gert það að þjóðgarði. Fleiri ríki fóru 

að fordæmi Bandaríkjanna og hófust handa við að friðlýsa svæði og stofna þjóðgarða, Ísland 

þar á meðal.  

Á Íslandi eru í dag yfir hundrað friðlýst svæði og þar af eru þrír þjóðgarðar. Íslendingar 

stofnuðu sinn fyrsta þjóðgarð á Þingvöllum sem er þá „elsti þjóðgarður“ landsins. En  

þjóðgarðurinn á Þingvöllum, var upphaflega friðslýst svæði með lögum nr.59/1928 (Þinskjal 

1326, 2003-2004). Í 1.gr. þeirra laga var „kveðið á um að Þingvellir við Öxará og grenndin 

þar skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga“ (Frumvarp til laga/Alþingi.is). 

Markmið þeirrar lagasetningar var friðlýsing og í núgildandi lögum nr.47/2004 um 

þjóðgarðinn segir í 1.gr.1.mgr. að „Þingvellir við Öxará og grenndin þar skal vera friðlýstur 

helgistaður allra Íslendinga sem þjóðgarður“. Í athugasemdum vegna einstakra greina 

frumvarpsins sem varð að lögum nr.47/2004 segir meðal annars um 1.gr.:  

„að í gildandi lögum (þá lögum nr.59/1928) sé hvergi sagt að hið friðaða svæði sé 

þjóðgarður, en Þingvellir höfðu löngu áður en það hugtak kom í náttúruverndarlög 

öðlast þann sess á meðal þjóðarinnar að vera þjóðgarður og það heiti hefur lengi verið 

notað yfir svæðið og það nefnt þjóðgarðurinn á Þingvöllum“ (Þingskjal 1326, 2003-

2004).  

Þó svo að hvergi hafi verið minnst á hugtakið „þjóðgarð“ er bent á að hið friðlýsta svæði var 

fyrir setningu hinna nýju laga „minnsti þjóðgarður Íslands“, þar sem hið friðlýsta svæði nam 

aðeins um 40 ferkílómetrum. Með tilkomu hinna nýju laga, nr.47/2004 varð hið friðlýsta 

svæði bæði stærra og varð að þjóðgarði samkvæmt lögum. Þjóðgarðurinn að Þingvöllum 

stækkaði um rúma 200 ferkílómetra með setningu hinna nýju laga og telur nú um 237 

ferkílómetra (Þingskjal 1326, 2003-2004). Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögum nr.47/2004 segir um 3.gr.: „Almenningur skal eiga kost á að njóta svæðisins 

samkvæmt þeim reglum sem Þingvallanefnd setur“ (Þingskjal 1326, 2003-2004). Þessi grein 

gefur engin svör eða skýr viðmið. Ekkert segir í þessari athugasemd með frumvarpinu hvar 

mörkin liggja og/eða í hverju þau felast. Hvernig skal stýringu gesta háttað og hver eru þau 

viðmið og verkferlar sem Þingvallanefnd vinnur eftir? Athygli vekur að engin skýr markmið 

er að finna um hvernig fræðslu skuli háttað né hvernig standa skuli að stýringu gesta garðsins 

í þesusm lögum.  
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Vatnajökulsþjóðgarður er stofnaður árið 2008 með lögum nr.60/2007.  Við stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs runnu þjóðgarðurinn Skaftafell og Jökulsárgljúfur inn í 

Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóðgarðurinn Skaftafelli var stofnaður árið 1967 

(Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.) og þjóðgarðinum Jökulsárgljúfrum var stofnaður árið 1973 

(Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð kemur markmið um 

verndun með stofnun hans skýrt fram. Í frumvarpi með þeim lögum segir meðal annars í 

2.gr.: 

„Markmiðið með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda landslag, lífríki, 

jarðmyndanir og menningarminjar svæðisins og gefa almenningi kost á að kynnast 

og njóta náttúru þess og sögu. Auðvelda skal almenningi aðgengi að þjóðgarðinum 

eftir því sem unnt er án þess að náttúra hans spillist og veita fræðslu um náttúru, sögu 

og mannlíf svæðisins“ (Þingskjal 439, 2006-2007).    

Athygli vekur að bæði Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn á Þingvöllum eru settir með 

sérstökum lögum, en þjóðgarðurinn Snæfellsjökull sem stofnaður var árið 2001, er stofnaður 

með reglugerð nr.568/2001 sem er byggð á heimild úr náttúruverndarlögum. Samkvæmt 

núgildandi náttúruverndarlögum nr.60/2013 segir í 2.mgr.47.gr. um þjóðgarða:  

„Friðlýsingin skal miða að því að vernda heildstæð náttúruleg vistkerfi, jarðminjar, 

landslag og menningarminjar sem einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings 

að því til útivistar og til þess að kynnast náttúru og sögu svæðisins. Leggja skal 

áherslu á fræðslu og upplýsingar í þessu skyni“ (Þingskjal 537, 2012-2013).  

Haraldsson og Ólafsdóttir (2018) benda á að aldrei hafi verið mikilvægara en nú að hafa 

heildrænan skilning á orsakasambandi á milli mismunandi áhrifaþátta, til þess að unnt sé að 

viðhalda því viðkvæma jafnvægi sem ár milli ferðaþjónustu og umhverfis. Hér að ofan hefur 

verið vitnað í tvenn lög sem ástæða þykir til að nefna sérstaklega, þ.e. að fram skuli fara 

fræðsla, en hins vegar segir ekkert til um það hvernig fræðslu skuli vera háttað né hvaða 

skuli felast í þessari fræðslu. Þegar lagasetningar eiga sér stað er mikilvægt að taka skýrt 

fram verkferla. Verkferlar eiga ekki að vera val, heldur eru þeir nauðsynlegir og þurfa þeir 

að vera mjög skýrir.   

2.2 Umhverfistúlkun 

Mennirnir hafa túlkað umhverfi sitt frá örófi alda, þá einna helst til þess að lifa af og lifa í 

náttúrunni. Við það að forfeður okkar túlkuðu náttúruna á sinn hátt þá varðveittust frásagnir 

þeirra í frásögnum manna á milli, öldum saman (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). Þessi 

vitneskja hefur síðan áhrif á hvernig við göngum um og hegðum okkur í náttúrunni. 

Umhverfistúlkun, sem einnig hefur verið nefnt náttúrutúlkun, er hugtak sem notað er yfir 

ákveðna hugmyndafræði sem felst í fræðslu á umhverfinu og fer einkum fram úti í 

náttúrunni. Samkvæmt Newsome o.fl. (2013) er unnt að skilgreina umhverfistúlkun á 

margan hátt, en flestar ná yfir fræðslu sem gefur svæðum ákveðna merkingu og auðga þannig 

upplifun gesta. Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (2011, bls.10) skilgreinir hugtakið sem 

„Náttúrutúlkun er áhrifarík aðferð sem notuð er við fræðslu á vinsælum útivistarsvæðum 

víða um heim. Hún er meðal annars stunduð á friðlýstum svæðum, sérstaklega þjóðgörðum, 

þar sem fjöldi gesta er of mikill“. Þessi skilgreining Sigþrúðar Stellu liggur til grundvallar 

skilgreiningu Umhverfisstofnunar, sem fer með eftirlit og umsjón friðlýstra svæða og 
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þjóðgarða. Skilgreining Umhverfisstofnunar er: „Náttúrutúlkun er sérstakt form fræðslu til 

að auka ánægju, upplifun og áhuga ferðamanna á umhverfinu. Markmið náttúrutúlkunar er 

að auka skilning fólks á náttúrunni. Jafnframt að vekja með því virðingu fyrir henni, með 

það fyrir augum að þekking leiði til virðingar og virðing til verndunar“ (Umhverfisstofnun, 

2020). Umhverfistúlkun kemur þannig inn á sögu, menningu og allt sem viðkemur því svæði 

sem túlkunin nær til. Það sem allar ofangreindar skilgreiningar eiga sameiginlegt er að leggja 

áherslu á tengsl fræðslustarfsemi, ferðamennsku og hegðunar ferðamanna (Mynd 1). 

 

Mynd 1. Tengsl fræðslu, ferðaþjónustu og hegðunar ferðamanna (Newsome, o.fl. 2013). 

 

Umhverfistúlkun er ákveðið hjálpartæki sem gerir til að mynda landvörðum og 

leiðsögumönnum kleift að fræða gesti sína á þann hátt sem þeir tengja við. Með slíkri fræðslu 

er leitast við að fá gesti til þess að tengjast umhverfinu, sem leiði til betri vitundar, sem skili 

sér bæði í þekkingu og virðingu fyrir svæðinu og öðrum svæðum almennt. Freeman Tilden 

skilgreindi í bók sinni, Interpreting our Heritage, umhverfistúlkun sem svo; „Með túlkun, 

kemur skilningur; með skilningi, kemur viðurkenning; með viðurkenningu, kemur verndun“ 

(Tilden, 1957, bls.38). Gunn (1994) bendir á að umhverfistúlkun sé ekki allra og að menn 

hafi ekki verið sammála um ágæti hennar. Hann bendir jafnframt á að mest af þeim skaða 

sem umhverfið verði fyrir á ferðamannastöðum sé ekki tilkomið vegna fjölga gesta, heldur 

vegna ófullnægjandi stefnumótunar og skorti á stýringu.   

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (2011) hefur gert ítarlega grein fyrir sögu náttúrutúlkunar. 

Hér að neðan er gripið niður í helstu atriði þeirrar sögu sem tengist þessari rannsókn. 

Umhverfistúlkun, sem hugmyndafræði og fræðsluaðferð, á upphaf sitt að rekja einna helst 

til  þriggja einstaklinga sem allir lögðu sitt af mörkum til að stuðla að verndun og skilningi 

á náttúrunni, hver á sinn hátt. Fyrst ber að nefna John Muir (1838-1914) og hefur oft verið 

nefndur „faðir bandarískra þjóðgarða“ og átti hann ríkan þátt í stofnun Yosemite 

þjóðgarðsins árið 1890. En hann hafði dvalið þar í ein sex sumur sem leiðsögumaður 
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(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). John Muir var mikill áhugamaður um náttúruna og 

náttúruöflin og eftir hann liggja margar heimildir um ástand svæða, þá einna helst Yosemite 

dalinn. En áhugi hans á náttúru Yosemite dalsins gegnsýrði flest öll hans skrif um svæðið 

þar sem hann skýrði á nákvæman hátt frá flóru og fánu þess (Badé, 1996).  

Næst ber að nefna Enos Mills (1870-1922) sem hefur verið kallaður „faðir náttúrutúlkunar“. 

Eftir kynni sín við John Muir, heillaðist hann að umhverfistúlkun og náttúruvernd. Þessi nýja 

sýn hans á hlutina varð til þess að hann beitti sér til að mynda að stofnun Rocky Mountain 

þjóðgarðsins í Colorado. En auk þess lagði hann grunn að náttúru-/umhverfistúlkun með bók 

sinni Adventures of a Nature Guide, sem kom út árið 1920, en eftir hann liggja um tuttugu 

bækur (National Park Service, e.d.) 

Freeman Tilden (1883-1980) ákvað að breyta um stefnu í sínu lífi árið 1941, þegar vinur 

hans, Newton Drury, sem var þá yfirmaður bandarísku þjóðgarðastofnunarinnar (e. National 

Park Service), bauð honum starf. Þarna var Tilden 58 ára að aldri og dróst inn í túlkunar. Í 

starfi sínu þurfti hann að ferðast á milli þjóðgarða til þess að skrifa handbækur til fræðslu 

um þjóðgarðana og friðlýst svæði, fyrir landverði og almenning. Fyrsta bókin eftir hann um 

þjóðgarða kom út árið 1951 og nefndist National Parks: What they mean to you and me. Sú 

bók hefur verið af mörgum talin tímamótarit í skrifum um náttúruvernd og náttúrutúlkun. 

Við þessa vinnu sína öðlaðist hann mikla innsýn inn í þá starfsemi var í görðunum og þá 

sérstaklega þá túlkun sem veitt var gestum garðanna. Ekki var hann á eitt sáttur um gæði 

þeirra túlkunaraðferða sem notaðar voru og varð því úr að hann skrifaði sjálfur bók sem kom 

út árið 1957, Interpreting our Heritage. Í þeirri bók útlistar hann sex ákveðna grunnþætti eða 

skilyrði sem þarf að fylgja við náttúrutúlkun. Þessar reglur  miða að því að fræða gesti á 

þann hátt sem þeir geta tengt við og skilið til fulls, taldi Tilden góða náttúrutúlkun vera 

lykilinn að því að vernda, því fræðsla leiðir til skilnings (National Park Service, e.d.). 

Fleiri einstaklingar hafa fylgt eftir hugsjónum hinna þriggja upphafsmanna og hafa lagt 

þannig sitt á vogaskálarnar. Þeirra á meðal er William J. Lewis sem var fyrstur til að tala um  

„hið gagnvirka þríeyki náttúrunnar; gestinn, náttúrutúlkandann og auðlindina, og tengslin á 

milli þessara þriggja þátta“ (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011). Fyrsta bók hans um 

túlkun, Interpreting for park visitors, kom út árið 1980. Með bókinni setti Lewis fram 

gagnlegar upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig möguleiki er á að nýta sér mismunandi 

eða sértækar  túlkunaraðferðir við mismunandi aðstæður. Eftir Lewis liggja fleiri verk eins 

og Fine Art of Interpretive Critiquing og The Process of Interpretive Critiquing, en einnig 

lagði hann grunninn að fyrstu námskeiðunum fyrir umhverfistúlkendur. En bók hans, 

Interpreting for park visitors, er talin eiga stóran þátt í að gera umhverfistúlkun að fræðigrein 

(National Park Service, e.d.). 

Ekki er hægt að tala um umhverfistúlkun nútímans án þess að minnast á Sam Ham, en bók 

hans, Environmental Interpretation, sem kom árið 1992. Í þeirri bók setur hann fram fjóra 

meginþætti sem aðgreina umhverfistúlkun frá öðrum samskipta-/fræðsluaðferðum. Þessir 

fjórir þættir hafa orðið að meginstoðum í fræðum umhverfistúlkunar. Ham segir að 

umhverfistúlkun verði  að vera ánægjuleg, tengjanleg/hafa tilgang, skipulögð og hún verði 

að hafa þema eða rauðan þráð (National Park Service, e.d.). 

Umhverfistúlkun sem hjálpartæki við náttúruvernd hefur fengið meiri viðurkenningu og 

getur skilað góðum árangri ef vel er að málum staðið (Moscardo, 1996). Til þess þarf hins 

vegar skipulag, skýra verkferla og jafnvægi á milli boða og banna. Líklegt er að 

umhverfistúlkun verði dauð og ómerk, hafi hún ekki skýran tilgang og nái til þeirra gesta 
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sem verið er að fræða. Mikilvægt er að túlkandinn hafi yfirgripsmikla þekkingu á svæðinu 

sem verið er að túlka til að ná til gesta sinna. Með meiri þekkingu er hægt að koma 

skilaboðum í formi fræðslu til gesta, fram á skemmtilegan og fræðandi hátt (Tilden, 1957). 

Einnig er nauðsynlegt að lesa í gestina verið er að túlka fyrir og velja þannig efni sem hentar 

hverju sinni. Þannig mun umhverfistúlkunin skila meira og/eða betri árangri (Ham, 1992). 

Með góðri fræðslu, sem er lærdómsrík fyrir gesti, þá gefst gestum tækifæri á að öðlast betri 

þekkingu á svæðinu sem um ræðir og þannig ganga um það af meiri virðingu en annars ( I-

Ling, 2002). 

2.3 Umhverfistúlkun og stýring ferðamennsku  

Oft hefur verið litið svo á að unnt sé að koma með áætlun um stýringu eftir á, í stað þess að 

hafa skýra áætlun í upphafi (Cooper o.fl., 1998). Bent hefur verið á (t.d. Buckley og Pannell, 

1990) að ef að ferðamennska er vel skilgreind og skipulögð á náttúruverndarsvæðum, þá er 

hægt að koma í veg fyrir meiriháttar óþarfa umhverfisrask. Stýring gesta hefur það að 

markmiði að koma í veg fyrir óæskilega hegðun og reyna frekar að auka ánægju gestanna 

og viðhalda þannig jafnvægi svæðisins í leiðinni (Cooper o.fl., 1998). Margar og 

mismunandi aðferðir eru til þegar kemur að stýringu ferðamanna. Sumar þeirra leggja 

áherslu á boð og bönn, sem skilar oftar en ekki tilsettum árangri, á meðan að aðrar leggja 

áherslu á að auka ánægju gesta sinna og skilning þeirra á náttúruauðlindinni (Moscardo, 

1998). Mikilvægt er að huga að því hvernig ná skuli til gesta í gegnum fræðslu. Lane (1994) 

leggur áherslu á að eina leiðin til að ná árangri til framtíðar er að innleiða góða, vel 

skipulagða stjórnunarhætti sem eru í takt við það umhverfi sem verið er að vinna með.  

Moscardo og Pearce (1986) telja enn fremur að þegar gestir eru fá fræðslu, þá þurfi fræðslan 

að vera sett fram á hvetjandi og skemmtilegan hátt og fái þannig gesti til að taka virkan þátt 

í fræðslunni. Margir fræðimenn telja að aukin þekking og meðvitund um umhverfi okkar 

skili sér í betri umgengni og virðingu. Orams (1997) telur til að mynda að með aukinni 

þekkingu og/eða skilningi gesta, séu góðar líkur á að gestir gangi betur um, sýni svæðinu 

þannig mun meiri virðingu í umgengni sinni. En ef að umhverfistúlkun á að skila árangri í 

stýringu gesta og auka þannig sjálfbærni í ferðamennsku, þá verður að túlkunin að vera vel 

útfærð þannig að hún skili sér sem viss hvatning í að gera betur til gestanna (Orams, 1996). 

Fræðslan verður því að vera andlega, sjónrænt og þekkingarlega hvetjandi, sem á þá að 

hvetja til sálrænna viðbragða hjá gestum sem leiðir til umhugsunar (Markwell og Weiler, 

1998). Kimmel (1999) telur að sé áhersla lögð á góða umhverfistúlkun á friðlýstum svæðum, 

þá geti það komið í veg fyrir og/eða minnkað neikvæð umhverfisáhrif. Ham og Krumpe 

(1996) taka í sama streng og telja að umhverfistúlkun, sem fer fram á staðnum, geti haft 

mikilvæg áhrif og komið þannig í veg fyrir óþarfa eyðileggingu og álag.  
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3 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

Tilviksrannsókn til að meta umhverfistúlkun sem stjórntæki í þjóðgörðum var gerð í 

Þjóðgarðinum Snæfellsjökli (Mynd 2). Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður þann 

28.júní 2001  með reglugerð nr.568/2001 á grundvelli náttúruverndarlaga. Á heimasíðu 

þjóðgarðsins segir meðal annars:  

„Stofnun þjóðgarðs er staðfesting þess að á svæðinu sé að finna merkar menningar- 

og/eða náttúruminjar sem vert sé að varðveita. Með því að gera landsvæði að 

þjóðgarði erum við að vernda það fyrir framtíðina en einnig að tryggja að allir hafi 

sama tækifæri til að njóta þess“ (Umhverfisstofnun, 2020).  

Þjóðgarðurinn er staðsettur vestast á Snæfellsnesi og er um 170 ferkílómetrar að stærð, og 

er eini þjóðgarður landsins sem nær að sjó. 

 

Mynd 2. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Mörk þjóðgarðsins eru 

merkt með þéttri dökkri punktalínu. (Heimild: Umhverfisstofnun, 

e.d.)   

Samkvæmt lögum um náttúruvernd nr.60/2013 ber Umhverfisstofnun að gefa ráðherra 

skýrslu árlega um ástand þeirra náttúruverndarsvæða sem eru í umsjá stofnunarinnar 
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(Umhverfisstofnun, e.d.). Í viðauka III,  með Verndaráætlun 2010-2020 fyrir þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul er viðmiðum við mat á verndargildi svæðsins gerð ítarleg skil og hér að neðan 

verður greint frá þeim. 

Innan marka þjóðgarðsins Snæfellsjökuls er að finna  hina friðlýstu plöntutegund ferlaufung, 

sem talin er í þó nokkurri útrýmingarhættu. Einnig hafa fundist tvær tegundir af steindum, 

tenorite og atacmite, sem ekki hafa áður fundist hér á landi. Steindirnar fundust í 

Purkhólahrauni. Innan garðsins er að finna tvær tegundir af lágplöntum sem eru taldar í 

bráðri útrýmingarhættu samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands. Eru þessara lágplöntur af 

tegundinni gígnæfra eða Lobaria scrobiculata og gulrenda eða Pseudocyphellaria crocata.  

Mjög fjölbreyttar jarðmyndanir eru innan þjóðgarðsins. En á svæðinu eru að finna mikið af 

úfnu og mosagrónu hrauni, sem er mjög viðkvæm fyrir öllu raski. Þær fjölbreyttu 

jarðmyndanir sem þarna er að finna tengjast eldstöðvakerfi Snæfellsjökuls. Á svæðinu má 

sjá ólíkar hraunbreiður, mismunandi gíga, hraunhellar með dropasteinum auk vikurlaga og 

stuðlabergs. Einnig er þar að finna móbergs- og líparítfjöll ásamt jökulsorfnu landi, mikla 

sjávarhamra og margbreytilegar fjörur. Vatnafar á svæðinu þykir mjög sérstakt, þar sem 

mestur hluti vatns streymir neðanjarðar í formi grunnvatns til sjávar. Fáar og litlar ár eru 

sýnilegar á svæðinu.  

Á Snæfellsnesi er mikið fuglalíf og stór fuglabjörg þá sérstaklega yst á nesinu. Þessu fuglalífi 

fylgir ábyrgð, en þeir fuglar sem verpa á svæðinu gera þannig Íslendinga alþjóðlega ábyrga 

fyrir þeim eru þó nokkrir. Þessir fuglar eru til að mynda álka, fýll, langvía, teista, kría, 

sandlóa, sendlingur, heiðlóa, lóuþræll, spói, stelkur, steindepill og snjótittlingur. Ekki er 

hægt að staðfesta að þetta séu einu tegundirnar sem verpa innan marka þjóðgarðsins þar sem 

aðrar tegundir verpa á mörkum hans. En einnig er óstaðfest hvort skógarþröstur og 

músarrindill verpi innan þjóðgarðsins (Umhverfisstofnun, 2010).  

Heilnæmt og fagurt umhverfi er eitt af því sem talið er gott fyrir sál og líkama. Þjóðgarðurinn 

er talinn hafa félagslegt gildi, bæði sem útivistarsvæði Snæfellinga, auk þess að vera ekki 

langt frá höfuðborgarsvæðinu. Í samantekt með verndaráætluninni segir meðal annars að 

megintilgangur þjóðgarða sé fræðsla um náttúru og náttúruvernd. Svæðið bjóði upp á 

stórbrotna náttúru og merkar minjar um  sögu svæðisins. En á svæðinu er að finna ýmsar 

minjar frá sjósókn, rústir bændabýla, gamlar þjóðleiðir og fleira. Svæðið vera áhugavert fyrir 

ferðamenn og hafi þannig efnahagslegt gildi í formi ferðaþjónustu (Umhverfisstofnun, 

2010).  
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Aðferðir 

Til þess að meta hvort unnt sé að nýta umhverfistúlkun til stýringar gesta á friðlýstum 

svæðum, var ákveðið að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð (e.qualitative research). 

Sú rannsóknaraðferð byggist í megindráttum á yfirferð og greiningu eða túlkun þeirra gagna 

sem safnast, frekar en magni þeirra (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við 

starfsfólk Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Til þess að fá sem skýrasta mynd af sýn og 

skoðunum viðmælenda á viðfangsefninu var stuðst við grundaða kenningu (e.grounded 

theory).  Grunduð kenning er skilgreind sem svo að í upphafi rannsóknar er ákveðin 

hugmynd til staðar sem síðan er leitast svara við. Út frá þeim gögnum sem safnast við 

rannsóknarvinnu er þá þróuð kenning eða uppgötvun (Bryman, 2016). Með því að notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð og grundaða kenningu var hægt að kanna viðhorf viðmælenda 

til umhverfistúlkunar og stýringu gesta innan friðlýstra svæða án fyrirfram ákveðinna staðla 

eða hugmynda um svör. Til að ná sem skýrastri mynd af sýn og skoðunum viðmælenda 

rannsóknarinnar var notast við hálfstaðlaðan viðtalsramma. Þá er ekki notast við fastmótaðan 

lista í formi spurninga, heldur er aðeins stuðst við ákveðin viðtalsramma sem inniheldur þau 

helstu atriði sem rannsakandi vill kanna. Með þessari aðferð gefst rannsakandanum færi á 

að leyfa viðmælendum sínum að tjá sig meira á sinn hátt án beinna takmarkanna (Bryman, 

2016). Framkvæmd voru sex viðtöl og farið var í eina fræðslugöngu með tveimur 

landvörðum auk gesta á svæðinu. Ferðin var kynnt sem stutt ganga með umhverfistúlkun.  

Ákveðið var að viðmælendur yrðu nafnlausir, og verða þeir hér á eftir nafnlausir og nefndir 

undir rómverskum tölum frá I-VI og af handahófkenndri uppröðun, en ekki þeirri röðun sem 

viðtölin voru tekin í. Greining gagna í formi hugleiðinga um meginatriði voru því gerð strax 

á milli viðtala. Fyrsta viðtalið var við þjóðgarðsvörð, sem hafði mikið til málanna að leggja 

og jók því dýpt rannsóknarinnar enn frekar. Rannsóknarspurningin byggir á grundaðri 

kenningu sem þýðir að rannsóknarspurningin er þróuð í gegnum rannsóknarferlið. En það er 

gert með því að láta rannsóknargögnin leiða rannsakandann áfram í gegnum 

rannsóknarferlið. Hvert viðtal fyrir sig og gögnin sem úr því fást, hafa áhrif á næstu skref á 

eftir, bæði viðtöl og dýpt rannsóknar, leiðir þannig rannsakanda áfram í rannsókn sinni 

(Bryman, 2016). Á milli viðtala skrifaði ég niður minnispunkta og aðrar athugasemdir sem 

mér þóttu áhugaverðar og standa upp úr. Þegar viðtölum var lokið voru þau afrituð og síðan 

prentuð út og þau lesið vandlega yfir og helstu aðalatriðin skráð niður.  

4.2 Viðmælendur 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var ákveðinn sem rannsóknarsvæði og þurftu því viðmælendur 

að hafa þekkingu á rannsóknarsvæðinu og á umhverfistúlkun. Val á viðmælendum var því 

markvisst úrtak (e.purposive sampling) en starfsmenn þjóðgarðsins voru aðeins sex samtals 

sumarið 2019. Með markvissu úrtaki er nauðsynlegt að viðmælendur hafi þekkingu og/eða 

getu til þess að svara þeim spurningum sem lagðar eru fyrir (Bryman, 2016). Viðmælendur 
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voru því allir starfsmenn Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls sumarið 2019. Starfsmennirnir sex 

voru því; þjóðgarðsvörður, sérfræðingur þjóðgarðsins auk þeirra fjögurra landvarða sem þar 

störfuðu sumarið 2019. Framkvæmd voru sex viðtöl og farið í eina gönguferð með tveimur 

landvörðum auk gesta á svæðinu. Ferðin var kynnt sem stutt ganga með umhverfistúlkun. 

Viðtölin voru hálfstöðluð en þá er ekki notast við fastmótaðan lista í formi spurninga, heldur 

er aðeins stuðst við ákveðin viðtalsramma sem inniheldur þau helstu atriði sem rannsakandi 

vill kanna. Með þessari aðferð gefst rannsakanda færi á að leyfa viðmælanda að tjá sig meira 

á sinn hátt án beinna takmarkanna (Bryman, 2016).  

Við undirbúning rannsóknarinnar var haft samband við þjóðgarðsvörð í Snæfellsjökuls 

þjóðgarði, sem strax tók vel í hugmyndina og var tilbúinn til að veita aðgang að öllu sínu 

starfsfólki og gögnum sem gætu komið að gagni. Við gerð rannsóknaráætlunar voru 

tímasetningar á viðtölum og viðverum rannsakanda á svæðinu ákveðin í samstarfi við 

þjóðgarðsvörð. Auðveldlega gekk að fá alla starfsmenn í viðtöl vegna þessa og voru 

viðmælendur tvær konur og fjórir karlmenn. Viðtölin voru tekin sumarið 2019 á tímabilinu 

10-24 júní. Þrjú viðtalana voru tekin á skrifstofu Snæfellsjökuls Þjóðgarðs á Hellissandi og 

þrjú viðtöl voru tekin á gestastofunni að Malarrifi.  

4.3 Greining og úrvinnsla gagna  

Farið var tvisvar sinnum í þjóðgarðinn og viðtöl tökin ásamt gönguferð. Greining gagna í 

formi hugleiðinga um meginatriði voru því gerð strax á milli viðtala. Fyrsta viðtalið var við 

þjóðgarðsvörð, sem hafði mikið til málanna að leggja og jók því dýpt rannsóknarinnar enn 

frekar. Rannsóknarspurningin byggir á grundaðri kenningu sem þýðir að 

rannsóknarspurningin er þróuð í gegnum rannsóknarferlið. En það er gert með því að láta 

rannsóknargögnin leiða rannsakandann áfram í gegnum rannsóknarferlið. Hvert viðtal fyrir 

sig og gögnin sem úr því fást, hafa áhrif á næstu skref á eftir, bæði viðtöl og dýpt rannsóknar, 

leiðir þannig rannsakanda áfram í rannsókn sinni (Bryman, 2016). Á milli viðtala skrifaði ég 

niður minnispunkta og aðrar athugasemdir sem mér þóttu áhugaverðar og standa upp úr. 

Þegar viðtölum var lokið voru þau afrituð og síðan prentuð út og þau lesið vandlega yfir og 

helstu aðalatriðin skráð niður.  

Viðtölin voru kóðuð til að ná yfir aðalatriðin eða þemu, í hverju viðtali fyrir sig (Bryman, 

2016). Til eru þrír meginflokkar kóðunar og skiptast þeir í opna kóðun (e.open coding), 

markviss kóðun (e.selective coding) og öxul kóðun (e.axal coding) (Bryman, 2016). Hér var 

notast við opna kóðun þar sem markmiðið er að finna rauðan þráð og þemu í gögnunum. 

Með opinni kóðun eru viðtalsgögnin hlutuð niður og pöruð saman í ákveðna hópa eða flokka 

sem myndast við greiningu. Við þessa flokkun eða pörun myndast ákveðinn rauður þráður í 

gögnunum sem síðan er skipt í frekar flokka eftir umfangi þeirra í gögnunum (Bryman, 2016) 

Viðtölin voru kóðuð frá viðtali eitt til sex og veigamestu atriðin voru skráð sem meginþemu 

eða lykilþemu. Önnur veigaminni þemu voru skráð sem undirþemu.  
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5 Niðurstöður 

5.1 Umhverfisáhrif ferðamennsku  

Með aukinni aðsókn gesta í þjóðgarðinn hefur það í för með sér aukið álag á umhverfið. 

Innan þjóðgarðsins eru nokkur svæði sem er sótt í að skoða á meðan önnur svæði hafa 

sáralitla aðsókn. Þau svæði verða því fyrir sáralitlu raski. Það eru fimm eða sex svæði innan 

garðsins sem flestir vilja heimsækja og verða þau óhjákvæmilega fyrir miklu álagi. En á 

meðan er álag utan þessara svæða nánast ekkkert eða mjög lítið. Margir gestir þjóðgarðsins 

eru erlendir og koma þeir oftar en ekki með mjög skamman tíma til aflögu og illa undirbúnir. 

Þessum gestum er bent á vinsælustu staðina, en það eru þá þessi fimm eða sex svæði sem 

eru hvað vinsælust og eru talin geta best tekið við gestum. En aukning ferðamanna hefur 

ekki farið framhjá starfsfólki þjóðgarðsins og óhjákvæmilega hefur slík aukning í för með 

sér margþætt álag. Þjóðgarðurinn býr ekki yfir miklum fjölda starfsmanna og eru aðeins tveir 

fastir starfsmenn yfir vetrarmánuðina. Með dreifingu gesta yfir árið getur stýring ferðamanna 

og eftirlit því reynst erfiðara en ella. Í viðtali við V. segir viðmælandi meðal annars:  

Það sem er að gerast hér í garðinum, er að við erum að fá 30% aukningu ferðamanna 

á ári. Og þegar við erum að tala um 30% þá erum við að tala um 100.000 gesta 

aukningu á einu ári. Það er meira en að segja það fyrir tvo fasta starfsmenn að taka 

allt í einu á móti 100.000 gestum í viðbót. Og síðan vera aðeins með fjóra landverði 

yfir hásumarið. Þetta hefur sett á aukið álag, garðurinn er undirmannaður. 

Eins og með allt álag, má áætla út frá þessari aukningu gesta í þjóðgarðinum, að þá hafi álag 

aukist til muna á umhverfi hans. Þau fimm til sex svæði sem eru hvað vinsælust meðal gesta 

verða óhjákvæmilega fyrir auknu álagi og burðageta þeirra er aðeins visst magn til lengri 

tíma litið. Djúpalónssandur nýtur hvað mestra vinsælda og nefndu allir viðmælendur 

Djúpalónssand þegar rætt var um eftirstóttasta svæðið hjá gestum garðsins. Viðmælandi I. 

hafði orð á því að: 

Það er erfitt að segja fólki endalaust að fara á Djúpalónssand. Það er varla hægt að 

koma fleira fólki þangað. Enþetta er bara eitt af þeim fáu bílastæðum og opnu 

svæðum og klósettum sem hægt er að benda fólki á að fara.  

Viðmælendur bentu á að hér sé verið að tala um hinn almenna ferðamann sem ferðast um 

svæði með takmarkaðan tíma og vill helst ná að sjá sem flest á þeim tíma. Því er þeim 

óhjákvæmilega bent á þau svæði sem eru í stakk búin til að taka við meira magni af gestum 

án þess að umhverfið hljóti meiri skaða af. Allir viðmælendur höfðu orð á því að mikill 

meirihluti gesta væru erlendir ferðamenn sem hefðu ekki mikinn tíma og væru ekki að leita 

eftir löngum göngum eða útivist sem krefðist mikillar þekkingar. Oftar en ekki kæmu gestir 

illa búnir og því ekki hægt að beina þeim annað en á þau svæði sem eru vinsælust og best í 

stakk búin til þess að taka við meiri fjölda. Hins vegar er oft mikill munur á útbúnaði gesta, 

allt frá sandölum og stuttbuxum upp í gönguskó og hlífðafatnað. Mikilvægt væri þó að gera 
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öllum gestum grein fyrir þessum stærri svæðum sem eru enn sem komið er í ágætis standi 

til þess að bera gestafjölda. 

Stýring gesta á sér stað að nokkru leyti innan þjóðgarðsins, en ekki með skýrum eða beinum 

hætti. Starfsmenn þjóðgarðsins benda gestum einna helst á þau svæði sem eru betur í stakk 

búin til að taka á móti gestum en önnur svæði. Vissulega er ákveðin stýring fólgin í þeirri 

aðferð en hins vegar er sú stýring aðeins tilkomin vegna skorts á uppbyggingu innviða, eða 

skorti á umhverfistúlkun. Allir viðmælendur nefndu það að aukin þekking á umhverfinu 

myndi skila sér í aukinni virðingu fyrir því. Þá myndi virðing okkar og meðvitund okkar 

fyrir umhverfinu verða betri. Viðmælandi V. tók dæmi um muninn á meðvituðum og 

ómeðvituðum gesti og lýsti því á eftirfarandi hátt:  

Ég tek bara lítið dæmi um að við erum að ganga eftir einhverjum göngustíg. Sá sem 

er meðvitaður um náttúruna, hann er mjög varkár og passar hvar han stígur til 

jarðar. Á móti kemur sá sem ekki hefur tilfinninguna, hefur einhvern veginn ekki 

skilninginn, hann veður einhvern veginn áfram og er jafnvel ekkert að hugsa út í það 

hvort hann skilji eitthvað eftir sig eða hvernig sem það nú er.  

Munurinn á milli hins meðvitaða og ómeðvitaða ferðamanns og hins upplýsta og þess 

óupplýsta getur haft mikil áhrif á umhverfið. Bæði innan friðlýstra svæða, sem og annars 

staðar. Allir viðmælendur telja að aukin fræðsla muni skila sér í aukinni vitund og betri 

umgengni almennt. Viðmælandi III. sem var staddur á gestastofunni að Malarrifi sagði að: 

Já, ég held að það sé grundvallaratriði fyrir meiri virðingu fyrir náttúruna að skilja 

hvað liggur á bak við. Bæði sögu þá, mannlegri sögu og sögu svæðisins út frá 

manninum en líka út frá jarðfræðinni og náttúrunni. 

5.2 Stýring gesta í formi fræðslu 

Stýring gesta á sér stað að nokkru leyti innan þjóðgarðsins, en ekki með skýrum eða beinum 

hætti. Starfsmenn þjóðgarðsins benda gestum helst á þau svæði sem eru betur í stakk búin 

til að taka á móti gestum en önnur svæði. Vissulega er ákveðin stýring fólgin í þeirri aðferð 

en hins vegar er sú stýring aðeins tilkomin vegna skorts á uppbyggingu innviða. Allir 

viðmælendur nefndu aukna fræðslu sem mikilvægt verkfæri til að vernda þjóðgarðinn og 

umhverfið almennt. En allir viðmælendur nefndu það að með aukinni þekkingu á 

umhverfinu, þá eykst virðing okkar og meðvitund fyrir því og umgengni okkar einnig.  

Þrátt fyrir að allir viðmælendur nefna að aukin fræðsla sé nauðsynleg til að stýra gestum og 

vernda umhverfið fyrir ágangi þeirra, þá eru ekki allir vissir um hvernig skuli staðið að þeirri 

fræðslu. Umhverfistúlkun er sterkt stjórntæki til að stýra gestum þjóðgarða og friðlýstra 

svæða. Til þess að umhverfistúlkun nýtist sem slík er nauðsynlegt að rétt sé að henni staðið. 

Umhverfistúlkendur þurfa að vera vel þjálfaðir í aðferðarfræðinni sem liggur að baki góðri 

umhverfistúlkun. Í viðtali við viðmælanda V. segir meðal annars um umhverfistúlkun og 

hvernig Íslendingar hafa staðið sig í henni: 

Umhverfistúlkun er ekki rétt unnin hjá okkur. Við Íslendingar erum ekki með mikla 

reynslu af henni og við erum ennþá svolítið alltaf að slökkva elda. Okkur hefur ekki 

tekist að búa til landverði sem eru sérhæfðir í umhverfistúlkun. Þannig að það er það 

sem hefur vantað. Hjá Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna segir í einni skýrslu að 
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„þjóðgarðarnir okkar eru besta verkfæri sem við eigum til þess að auka vitund 

þjóðarinnar fyrir náttúrunni og lífríki. Og til að efla vilja hennar til náttúruverndar“. 

Og mér finnst þetta einmitt vera svolítið sterkur útgangspunktur fyrir 

umhverfistúlkunina.  

Þó svo að allir starfsmenn þjóðgarðsins hafi fengið grunnþjálfun í umhverfistúlkun, þá er 

áhugi þeirra á túlkuninni misjafn. Hins vegar eru allir viðmælendur á sama máli um nauðsyn 

fræðslu til að auka vitund og stuðla þannig að náttúruvernd. Flestir viðmælendur benda á að 

allar upplýsingar fáist á gestastofunni að Malarrifi og að gestir geti nálgast allar upplýsingar 

þar. Viðmælandi IV nefnir að: 

Á gestastofunni er fullt af bæklingum og allar þær upplýsinngar sem hugsast geta. 

Ég persónulega reyni að vera á meðal gestanna, en ekki á bak við borðið. Þannig að 

gestir sjái að ég hafi áhuga og tilbúinn til að veita upplýsingar.  

Viðmælandi I. nefnir einnig gestastofuna að Malarrifi og segir meðal annars: 

Það er allt fullt af bæklingum og fræðslu. Það er til nóg af upplýsingum, fólk þarf 

bara að koma inn í gestastofuna. Þar er einmitt heilt safn um þetta. Þannig að ég 

held bara að það sé ekki hægt að forðast fræðslu hér að eilífu. Sérstaklega ekki 

heldur þegar það er komið svona mikið inn á Facebook og Instagram. 

Frá gestastofunni að Malarrifi er boðið upp á fræðslugöngur í formi umhverfistúlkunar einu 

sinni á dag. Þetta er gestum að kostnaðarlausu og allir velkomnir. Sumarið 2019 var fyrsta 

ganga sumarsins þann 24.júní sem ef til vill er frekar seint þegar litið er til þess að sumarið 

á Íslandi er frekar stutt. Viðmælandi III. sem staddur var á gestastofunni að Malarrifi þennan 

fyrsta fræðslugöngudag sumarið 2019 sagði að: 

Við erum með fræðslugöngu einu sinni á dag, en það er bara ákveðinn hópur sem 

sækist í það. Og það er fólk sem vill fræðast meira um svæðið. Það er ekki að skila 

nægilega miklu tel ég. Það vantar eitthvað meira.  

Þrátt fyrir að allir landverðir þjóðgarðsins telji fræðslu nauðsynlega til að stuðla að 

náttúruvernd og umhverfisvitund innan þjóðgarðsins, má þó greina lítinn áhuga á 

umhverfistúlkun í formi samskipta beint við gesti í formi fræðslugöngu. Flestir er sammála 

um að skilti geti skilað árangri og annað í formi stafrænna og gagnvirkra upplýsinga. Tveir 

landverðir höfðu orð á því að þeir hefðu sjálfir aldrei farið í fræðslugöngu og því ef til vill 

ekki undarlegt að skilningur þeirra á hugmyndafræðinni sé að vissu leyti takmarkaður við 

það. Að öllu því sögðu má þó ekki draga úr vilja annarra til að gera vel og enn betur en nú 

þegar er gert. Viðmælandi V. er mikill talsmaður náttúruverndar og telur að aukin fræðsla 

stuðli að aukinni vitund okkar. Um fræðslu og umhverfistúlkun sagði viðmælandi V. meðal 

annars: 

Hún dýpkar vitund gesta, hún tengir þá betur við svæðið, hún getur skapað betri 

minningar og betri tilfinningu. Tengt það við náttúruna og skapað vilja til þess að 

vilja vernda hana og taka þátt í því að koma henni til framtíðar. Þetta er 

meginástæðan sem ég tel að umhverfisvitund eða umhverfistúlkun sé mjög mikilvæg. 
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5.3 Uppbygging innviða og framtíðarsýn 

Framtíðarsýn og uppbygging innviða þjóðgarðsins hefur ekki legið ljóst fyrir. Skortur hefur 

verið á heildarframtíðarsýn fyrir þjóðgarðinn sem gerir erfitt fyrir uppbyggingu innviða. Eins 

og áður segir eru ákveðin fimm eða sex svæði sem gestir þjóðgarðsins sækja mest í og hafa 

þau orðið fyrir valinu þegar einhver uppbygging er gerð. Þessi svæði eru meðal annars 

Svalþúfa og Malarrif, en að Malarrifi var sett gestastofa og er nú verið að auka þar bílastæði 

og laga þar í kring. Síðan er það Djúpalónssandur sem er mjög eftirsóttur og hefur því viss 

uppbygging átt sér stað þar, stærra bílastæði og þrjú salerni. Saxhóll hefur notið mikilla 

vinsælda og hefur bílastæða verið lagfært þar ásamt því að aflíðandi tröppur voru settar upp 

hólinn. Hönnunin á þeim tröppum þykir sérstaklega vel heppnuð, þar sem þær falla 

skemmtilega inn í náttúrulegt umhverfið og skemma ekki heildarsýn svæðisins, en verndar 

það um leið. Skarðsvík og Öndverðarnes njóta einnig mikilla vinsælda. Varðandi 

framtíðarsýn fyrir þjóðgarðinn segir þjóðgarðsvörður meðal annars:  

Við erum að vinna núna að verndaráætlun fyrir svæðið. Það er að segja, sú sem er 

núna er að renna út árið 2020. Þannig að við munum vinna nýja verndaráætlun og 

byrja að vinna strax í henni í haust. Við setjum einhverja framtíðarstefnu og taka á 

svona málum. Og það eina sem er klárt, er að við erum búin að finna okkur leiðarljós 

með áætlunni. Hins vegar þarf að leggja það fyrst undir nærsamfélagið til 

samþykktar. En leiðarljósið er að við verðum einn af bestu 35 þjóðgörðum veraldar 

eftir 10 ár eða árið 2030. Það er ekki þar með sagt að við náum því, en það er þó 

leiðarljós í áætlunni.  

Ljóst er að viljinn til að gera vel er til staðar og en áætla má að skortur á tíma til að gera 

betur hefur ekki unnið með stjórnendum. Með mikilli aukningu erlendra ferðamanna til 

landsins hefur gífurleg aukning verið á heimsóknum í þjóðgarðinn. Það hefur leitt til mikils 

álags á alla þætti þjóðgarðsins, bæði umhverfi og starfsfólk hans. Á meðan skýr framtíðarsýn 

er ekki komin fyrir þjóðgarðinn og áframhaldandi uppbyggi innviða, telja starfsmenn 

garðsins að erfitt verði að stýra gestum garðsins með góðu móti. Þeir staðir sem hafa fengið 

uppbyggingu, eins og til að mynda Djúpalónssandur, er sprunginn og getur ekki tekið við 

mikið fleiri gestum. Aðeins tveir staðir á svæðinu hafa til að mynda salernisaðstöðu og 

veldur það miklum sóðaskap og vandræðum. En aðeins eru salerni á Djúpalónssandi og að 

Malarrifi. Landverðir hafa því helst reynt að benda gestum á þessi svæði, sem síðan eru 

komin að þolmörkum varðandi álag, þá einna helst Djúpalónssandur. Landverðir eru 

sammála um að fjölgun klósetta innan þjóðgarðsins sé grundvallaratriði. Guðmundur 

landvörður tekur eitt nýlegt dæmi og segir meðal annars: 

Ég er búinn að fara núna þrisvar sinnum í Skarðsvík og þetta er bara eitt mesta 

pappírsflóð sem ég hef séð. Þetta er svona það lengsta frá eitthverju klósetti. Það 

væri strax betra ef að það væri einhver fastur kamar þarna sem væri tæmdur einu 

sinni í viku jafnvel.  

Starfsmenn þjóðgarðsins nefna allir skort á salernisaðstöðu og hversu einkennilegt það sé að 

hafa hana aðeins á tveimur stöðum, á Dúpalónssandi og að Malarrifi. Telja allir nauðsynlegt 

að finna lausn á þeim vanda og hafa salernisaðstöðu víðar um garðinn. Bendir Guðmundur 

landvörður á að nú séu fimm salerni að Malarrifi og en standi að fjölga þeim frekar og hafa 

opið þar allan sólarhringinn. Starfsmenn þjóðgarðsins benda á að upp hafa komið hugmyndir 
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um að setja upp salernisaðstöðu nær þjóðveginum í gegnum garðinn, til að sporna við 

pappírsflóði og öðrum sóðaskap sem fylgir skorti sem þessum.  
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6 Umræður 

Komið er að því að skoða rannsóknarspurninguna sem lagt var upp með byrjun og skoða 

hana í samhengi við fræðin. Upphaflega var sett fram rannsóknarmarkmið sem fólst í því að 

kanna og meta það hvort og þá hvernig umhverfistúlkun fer fram í þjóðgörðum og innan 

friðlýstra svæða hér á landi. Rannsóknarsóknarsvæðið var þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram í upphafi var: Umhverfistúlkun sem stjórntæki í 

þjóðgörðum? Stýring gesta með fræðslu að leiðarljósi. Til að leita svara við þessari 

rannsóknarspurningu voru settar fram undirspurningar til að ná fram skilningi á hvernig 

umhverfistúlkun fer innan rannsóknarsvæðisins ásamt því að kannað hvernig viðhorf 

starfsmanna þjóðgarðsins er til umhverfistúlkunar og stýringar gesta þjóðgarðsins almennt.  

Ljóst er að starfsmenn þjóðgarðsins telja flest svæði innan hans vera komin að þolmörkum 

innviða og að ekki megi draga frekari uppbyggingu þeirra mikið lengur ef þolmörkum 

náttúrunnar eigi ekki að vera náð á álagssvæðum. Þegar þolmörk eru skoðuð út frá fræðunum 

þarf að líta til fleiri þátta þar sem hver þáttur hefur áhrif á annan, nokkurs konar 

keðjuverkandi áhrif (O´Reilly, 1986). Rannsóknin leiddi í ljós að þolmörkum innviða er 

nokkurn veginn náð innan þjóðgarðsins og liggur ljóst fyrir að nauðsynlegt sé að sett verði 

fram skýr framtíðarstefna um uppbyggingu innviða. Vegna álags á innviði þjóðgarðsins 

hefur reynst erfitt að stýra gestum með góðu móti, þar sem skortur er á svæðum sem hægt er 

að beina þeim, þegar ákveðin svæði þurfa hvíld. Því hefur reynst erfitt að dreifa álaginu eins 

og vilji er til. Reynt hefur verið að stunda umhverfistúlkun bæði til almennrar fræðslu og til 

að hvetja gesti til umhugsunar og kveikja á hvata þeirra til umhverfisvitundar og 

náttúruverndar. Þar sem ekki hefur verið mörkuð skýr framtíðarsýn fyrir garðinn hefur 

uppbygging innviða ekki náð að halda í við hina miklu aukningu gesta sem sækja 

þjóðgarðinn heim.  

Ef litið er til þess að um 30% aukning er á gestakomum í þjóðgarðinn á milli ára sem er 

aukning upp á um það bil 100.000 gesti á ári, þá er það aukið álag, bæði á þjóðgarðinn sjálfan 

og starfsfólk garðsins. Þegar rannsóknin var gerð voru einungis tveir fastir starfsmenn sem 

unnu í þjóðgarðinum allt árið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hægt væri að stýra gestum þjóðgarðsins með góðri 

umhverfistúlkun, hins vegar sé bæði skortur á tíma og góðum umhverfistúlkendum. Eins og 

staðan var árið 2019, þá reyndi mikið á þolmörk innviða og náttúru. Þolmörk heimamanna 

og ferðamanna voru ennþá talin á viðunandi stigi, sem hins vegar getur ekki endalaust tekið 

á móti. Við vinnu rannsóknarinnar var greinilegur vilji þjóðgarðsvarðar til að efla þjálfun  

landvarða og þjálfa upp góða umhverfistúlkendur, sem þjóðgarðsvörður telur vera lykilinn 

að góðri náttúruvernd. Skýrt kom fram hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar að þörf sé 

á betri stýringu gesta á einn eða annan hátt. Niðurstöður benda til þess að mikil þörf sé á 

þjálfun umhverfistúlkenda, en aðeins tveir af sex viðmælendum rannsóknarinnar sýndu 

mikinn áhuga á umhverfistúlkun. Hinir fjórir viðmælendurnir töldu umhverfistúlkun virka 

sem slíka en sýndu ekki áhuga á að stunda umhverfistúlkun sjálfir.  
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7 Lokaorð 

Vinnan við rannsóknina hefur skapað aukna þekkingu á viðhorfum til umhverfistúlkunar hér 

á landi. Almennur skilningur viðmælenda á hugtakinu var til staðar ásamt 

grundvallarskilningi á þörf umhverfistúlkunar sem fræðslutækis.  Hins vegar kom í ljós að 

fæstir höfðu næga þekkingu, vilja eða þor til að stunda slíka túlkun. Bent hefur verið á að 

Ísland sé langt á eftir í kennslu og þjálfun landvarða hvað varðar umhverfistúlkun. 

Þjóðgarðsvörður í Snæfellsjökulsþjóðgarði hefur til að mynda bent á það og vill hann gera 

meira og betur.  

Með fræðslu í formi umhverfistúlkunar að leiðarljósi er ljóst að breyta þarf áherslum í 

þjálfun og fræðslu landvarða. En góð umhverfistúlkun á að miða að því að opna augu gesta 

fyrir samhengi þeirra hluta eða svæða sem fyrir augu ber og merkingu þeirra. Mikilvægt er 

því að túlka af innlifun og hafa leitast við að ná sambandi við gesti á sem bestan hátt. Því má 

ekki missa sjónar af þeim mun sem liggur á milli leiðsagnar og umhverfistúlkunar, en 

leiðsögn felst meira í því að miðla staðreyndum á meðan umhverfistúlkun felst í að túlka og 

þá oftar en ekki að túlka huglæga þætti.  

Í þeirri fræðslugöngu sem farið var í við gerð rannsóknar var ekkert þema, enginn rauður 

þráður í göngunni. Því er ekki hægt samkvæmt fræðilegri skilgreiningu umhverfistúlkunar, 

hægt að kalla þá fræðslugöngu annað en leiðsögn. Gestir voru leiddir áfram og gerð stutt 

stopp sem leiddu ekki til neins.  

Hins vegar skal bent á það að með vilja og áhuga er hægt að gera mun betur og hefst það allt 

með þjálfun góðra umhverfistúlkenda. Hér er því mikilvægt að horfa til framtíðar og veita 

umhverfistúlkun byr undir báða vængi með því að setja hana í fyrsta sæti þegar 

stefnumörkun til framtíðar er gerð fyrir friðlýst svæði og þjóðgarða hér á landi.  

Umhverfistúlkun hefur reynst öðrum þjóðum mjög vel í stýringu gesta á slíkum svæðum og 

skilar sér því sem forvörn og fræðsla til gesta.  

Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á umhverfistúlkun á Íslandi, eins og jafnvel annars 

staðar í heiminum. Af vinnu við rannsóknina má greina að takmarkaður skilningur 

starfsmanna þjóðgarðsins er á því hversu mikil og góð áhrif þeir geta haft með 

umhverfistúlkun. Afstaða, skilningur og skortur flestra viðmælenda á framkvæmd 

umhverfistúlkunar og ágætis hennar í stýringu gesta og til umhverfisverndar af þeirra hálfu, 

er mjög takmörkuð. Slík viðhorf gefa margþætta ástæðu til frekari rannsókna á 

umhverfistúlkun, svo unnt sé að móta skýra stefnumörkun á fræðunum hér á landi til 

framtíðar. Nauðsynlegt er því að móta skýr markmið um hvernig skuli nýta umhverfistúlkun 

sem stjórntæki innan þjóðgarða og friðlýstra svæða og gefa skýr fyrirmæli um hvernig að 

henni skuli staðið og hvernig þjálfun umhverfistúlkenda skuli háttað.  
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Viðauki: Viðtalsrammi 

Hver er viðmælandinn: 

Hver er aldur þinn? 

Kyn? 

Staða? 

Menntun? 

Starfsreynsla? 

Starfsaldur hér? 

Náttúrutúlkun: 

Telur þú umhverfistúlkun vera mikilvæga á friðlýstum svæðum og þjóðgörðum? Ef svo er, 

hver vegna? Hvers vegna ekki? 

Hvernig skilgreinir þú umhverfistúlkun? 

Hvert telur þú vera hlutverk umhverfistúlkenda? 

Hvernig upplifir þú hlutverk umhverfistúlkanda? 

Telur þú unnt að nota umhvrfistúlkun sem stjórntæki við stýringu gesta í þjóðgörðum og á 

friðlýstum svæðum með tilliti til: 

- Náttúruverndar? 

- Ferðamennsku? 

- Sjálfbærni? 

Telur þú umhverfistúlkun vera mikilvægt stjórntæki í náttúrvernd? 

Telur þú umhverfistúlkun og náttúruvernd vera mikilvægt verndar- og upplýsingatæki í 

náttúruvernd og ferðaþjónustu? 

Hvernig myndir þú vilja sjá umhverfistúlkun innan þjóðgarðsins háttað? Hvers vegna? 

Hefur ásókn gesta til að skoða þjóðgarðinn aukist í takt við aukningu erlendra ferðamanna 

hingað til lands undanfarin ár? (Spurning fyrir sérfræðing og þjóðgarðsvörð, aðeins til 

landvarða ef þeir hafa starfað áður við landvörslu í þjóðgarðinum) 

Hvernig er umhverfistúlkun stunduð innan þjóðgarðsins? 
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Gestir og náttúruvernd: 

Er gestastofa þjóðgarðsins notuð til fræðslu?  

- Ef svo er, hvernig þá? 

- Ef ekki, hvers vegna? 

Er gestum þjóðgarðsins stýrt á einhvern hátt?  

- Ef svo er, hvernig þá og hvaða viðmið eru notuð við ákvörðun á því hvert skal 

beina gestum og hvert skal ekki beina þeim? 

- Ef ekki, hvers vegna ekki? Þarf ekki að hvíla svæði og vernda þau i einhvern tíma? 

Hvar er umhverfistúlkun stunduð innan þjóðgarðsins og þá hvernig ?  

Ef ákveðin svæði: Hvers vegna þetta/þessi svæði en ekki önnur? 

Hvers vegna umhverfistúlkun? Hvað hefur umhverfistúlkun fram yfir aðrar aðferðir þegar 

við lítum forvarna með tilliti til náttúruverndar og ferðamennsku? 

Telur þú vera hægt að nota umhverfistúlkun sem stjórntæki? 

Er umhverfistúlkun mikilvæg á friðlýstum svæðum? Ef svo er, hvers vegna? 

Á hvað leggur þú mesta áherslu við umhverfistúlkun? Hvað finnst þér standa upp úr í sögu 

svæðisins og hverju viltu helst koma til skila? 

Hvert er markmiðið með umhverfistúlkun innan þjóðgarðsins? 

- Stýring gesta? 

- Hvíld svæði, þá hvernig og hvers vegna? 

- Mælingar?  (Hvaða svæði eru komin að þolmörkum ?) 

 

Landverðir: 

Hvernig eru framlög til landvörslu? Eru þau nóg eða er skortur á þeim? 

Hvernig fer kennsla og fræðsla landvarða fram, og hvaða menntun þurfa þeir að búa að? 

Hver er helsta áskorunin fyrir landverði  við undirbúning og framkvæmd umhverfistúlkunar? 

Hvað þarf að hafa í huga við undirbúning á umhverfistúlkun? 

Hvernig er staðið að stjórnun gesta innan þjóðgarðsinsn?  

- Eru svæði hvíld inn á milli og umhverf gesta þannig stýrt?    

- Kemur náttúrutúlkun eitthvað við sögu í stýringu gesta? 

Hvaða hlutverki gegna landverðir? 


