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Ágrip 

Ferðaþjónusta er stór atvinnugrein á heimsvísu og hefur hún vaxið hratt undanfarna sex áratugi. 

Þjóðgarðar eru vinsæll áfangastaður ferðamanna. Á Íslandi eru þrír þjóðgarðar og þeirra elstur 

er þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Þingvellir eru merkur staður fyrir margar sakir en þar var elsta 

þing í heimi stofnað árið 930 auk þess sem svæðið er einstakt á jarðfræðilega vísu. Þangað 

koma margir gestir á ári hverju og til þess að bregðast við auknum fjölda gesta hefur mikil 

uppbygging hefur átt sér stað undanfarin ár á innviðum í þjóðgarðinum. Samhliða því hefur átt 

sér stað gagnasöfnun, bæði bein og óbein, um notkun gesta á innviðum í þjóðgarðinum. Þar má 

nefna bílastæði með myndavélakerfi og gönguteljara á fjölförnum stöðum. Þetta verkefni var 

tvíþætt: Í fyrri hlutanum voru fyrirliggjandi gögn um notkun gesta á innviðum í þjóðgarðinum 

á Þingvöllum á tveggja ára tímabili tekin og greind með það að markmiði að kanna hvort hægt 

sé að nýta fyrirliggjandi upplýsingar um gestakomur og notkun á innviðum til að búa til módel 

og með því spá fyrir um það hvaða áhrif fjölgun ferðamanna hafi á þolmörk innviða og upplifun 

gesta. Niðurstöðurnar voru þær að með óbreyttum gögnum gefur greiningin einungis 

takmarkaða mynd. Greining gagnanna jók hins vegar skilning á því hvað gera þarf varðandi 

fyrirkomulag og framsetningu við gagnsöfnun og eru gerðar tillögur að því hvernig bæta skuli 

gögnin til að ná þessu markmiði. Lagt er til að gagnasöfnun í þjóðgarðinum verði bætt á ýmsan 

hátt og tryggt verði að starfsmenn þjóðgarðsins hafi alltaf aðganga að öllum þeim gögnum sem 

safnast. Einnig er lagt til að gestakannanir verði gerðar reglulega og niðurstöður þeirra settar 

saman við fyrirliggjandi gögn. Þannig geta stjórnendur þjóðgarðsins séð á hvaða tímapunkti 

gestum finnst upplifun þeirra vera síðri en ella.   

Hinn hluti verkefnisins var gestakönnun sem hafði það markmið að kanna upplifun gesta í 

þjóðgarðinum á Þingvöllum á tímum heimsfaraldurs COVID-19. Gestakönnunin var 

framkvæmd frá 24. ágúst 2020 til 4. október 2020. Veggspjöld með QR-kóða voru hengd upp 

í þjóðgarðinum og ákveðnar stöðvar voru mannaðar eftir fyrirfram ákveðinni áætlun. Gestir 

skönnuðu QR-kóðann og voru þannig leiddir inn á spurningakönnun verkefnisins. Alls fengust 

298 svör (n=298) og helstu niðurstöður bentu til þess að gestir hafi verið mjög ánægðir með 

upplifun sína af heimsókn í þjóðgarðinn á umræddu tímabili. Einnig fengust mikilvæg 

grunngögn um viðhorf gesta til ástands innviða og upplifunar. Könnunina er hægt að endurtaka 

til að fá betri skilning á þróun ástands og tengja þær upplýsingar við gögn um nýtingu innviða  

í þjóðgarðinum.    

 

Lykilorð: Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, fyrirliggjandi gögn, álagsmat, módel, gestakönnun, upplifun  
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Abstract 

[An Assessment of Visitor Pressure at Þingvellir National Park] 

Tourism is a big sector world wide and has grown rapidly in the last six decades. National parks 

are popular destinations for tourists. In Iceland there are three national parks and the oldest one 

is the national park of Þingvellir. Þingvellir National Park hosts the oldest parliament in the 

world, established there in year 930 and unique geological features. A large number of tourists 

visit the national park every year which demands an increasing amount of physical 

infrastructure. Paralell to that the national park has been collecting data, both directly and 

indirectly, on visitor use of infrastructure in the park. Data collection methods included a 

camera system on parking lots and trail counters. This assignment was twofold: In the first part 

available data from two years were analysed. The goal was to test if it is possible to use the 

available data on visits and the use of infrastructure to develope a model by which to forecast 

the effects growing tourist numbers would have on infrastructure tolerance and the experience 

of guests. The results show that  with unchanged data the analysis only gives a limited vision. 

On the other hand, the analysis increased understanding on what needs to be done regarding the 

arrangement of the data and how they are represented. To reach that goal, suggestions are made 

on how to improve the data. It is suggested that the data collection in the national park will be 

improved in some ways and it will be ensured that park staff will have access to the data at all 

times. It is also suggested that the park regularly implement visitor surveys with the results 

consolidated with the available data. In that way the national park authorities can determine at 

what point visitor experience deteriorates.  

The second part of this assignment was a visitor survey that was conducted from the 24th of 

August 2020 until the 4th of October 2020. The goal was to survey the experience of visitors 

in the national park of Þingvellir at a unique time when the pandemic of COVID-19 was 

ongoing. Posters with QR-codes were hung up in the park and certain sites were manned by a 

plan that was decided beforehand. Guests scanned the QR-code and from there they were led 

onto the site where the visitor survey was hosted. In total 298 guests (n=298) answered the 

questions and the main results indicated that the guests were very satisfied with their experience 

of their visit to the national park in the period in question. Furthermore, important basic data of 

guests attitudes towards infrastructure and their experience was gained, an exercise readily 

repeated with arising data complimentary to existing datasets. 

Key words: National park of Þingvellir, available data, visitor pressure assessment model, 

visitor survey, visitor experience 
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1. Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 
Undanfarna sex áratugi hefur ferðaþjónusta í heiminum öllum þróast mikið og var hún sú grein 

atvinnulífsins sem var hvað stærst í heiminum árið 2016. Af henni sköpuðust miklar 

útflutningstekjur eða um 7% af heildarútflutningstekjum á heimsvísu. Fjöldi ferðamanna í 

heiminum jókst um 3,9% á milli áranna 2015 og 2016 og var heildarfjöldi þeirra rúmir 1,2 

milljarðar á tímabilinu. Samkvæmt langtímaspá Alþjóða ferðamálastofnunarinnar (UNWTO) 

frá árinu 2016 átti ferðamönnum á heimsvísu að fjölga um 3,3% á ári til ársins 2030 (World 

Tourism Organization, 2017). 

 Alþjóða ferðamálastofnunin gerði ráð fyrir 70% samdrætti í ferðaþjónustu á alþjóðavísu árið 

2020 vegna heimsfaraldurs COVID-19. Gert var ráð fyrir því að ferðaþjónusta færi um sem 

nemur 30 árum aftur í tímann vegna heimsfaraldursins. Spá Alþjóða ferðamálastofnunarinnar 

um þróun ferðaþjónustu til framtíðar gerir ráð fyrir að það muni taka ferðaþjónustuna 2 ½ til 4 

ár að ná þeim punkti sem hún var á árið 2019. Sá punktur yrði einhvern tímann um mitt ár 2023 

til enda 2024 (World Tourism Organization, 2020). 

Ísland hefur ekki farið varhluta af fjölgun ferðamanna síðastliðin ár. Á milli áranna 2012 og 

2019 fjölgaði erlendum ferðamönnum hérlendis um  tæp 67% eða úr tæplega 673 þúsundum í 

rúmlega 2 milljónir. Árið 2018 kom metfjöldi erlendra ferðamanna til landins eða rúmlega 2,3 

milljónir (Ferðamálastofa, á.á.). Þjóðgarðar víða um heim hafa ákveðið aðdráttarafl og eru 

mikið heimsóttir áfangastaðir (Fredman, Hörnsten og Emmelin, 2008). Meginmarkið þjóðgarða 

snúa að verndun náttúru- og menningarminja en einnig að því að gestir sem heimsækja svæðin 

fái fræðslu, geti sótt þangað innblástur (IUCN, á.á.) og að upplifun þeirra af heimsókninni sé 

góð og sjálfbær (Act to Establish a National Park Service (Organic Act), 1916). Heimsóknir í 

þjóðgarða í Bandaríkjunum tóku mikinn kipp í kringum 1945 en þá voru gestir um það bil 10 

milljónir á ári. Um tveimur áratugum síðar var fjöldi gesta kominn yfir 80 milljónir á ári og fór 

sú tala fram yfir spár þess tíma um gestafjölda (Wagar, 1964). Draga má þá ályktun að betra 

aðgengi að afþreyingarsvæðum hafi átt þátt í að heimsóknum í þjóðgarða fjölgaði mikið á 

þessum árum. Heimsóknum í þjóðgarða í Bandaríkjunum hélt áfram að fjölga og um aldamótin 

voru þær orðnar um 280 milljónir á ári (Manning, 2007). Á milli áranna 2018 og 2019 fjölgaði 

gestum í bandarískum þjóðgörðum um 2,9% en heildarfjöldi gesta árið 2019 var 327 milljónir 

(National Park Service, 2020).  Að sama skapi hefur ferðamönnum í þjóðgörðum hérlendis 

fjölgað nokkuð síðastliðin ár (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020; 

Vatnajökulsþjóðgarður, 2020).  Heimsóknum í þjóðgarða hérlendis hefur einnig fjölgað mikið 
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síðastliðin ár. Gestum í þjóðgarðinum á Þingvöllum hefur fjölgað samfara fjölgun erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Árið 2016 voru gestir á Hakinu á Þingvöllum tæplega 1,2 milljónir. Þeim 

fjölgaði upp í rúmlega 1,5 milljónir ári síðar en fækkaði síðan niður í rúmlega 1,3 milljónir árið 

2019 (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020). Fjöldi ferðamanna sem heimsótti 

Skaftafellsstofu í Vatnajökulsþjóðgarði árið 2015 var um hálf milljón manns en árið 2018 var 

sá gestafjöldi kominn upp í um 750 þúsund manns á ári (Vatnajökulsþjóðgarður, 2020). 

Umræða um fjölgun þjóðgarða hérlendis hefur verið nokkuð áberandi upp á síðkastið. Má þar 

meðal annars nefna að fyrir Alþingi liggur nú frumvarp um Hálendisþjóðgarð en það var lagt 

fram 8. desember 2020. Verði frumvarpið að lögum mun Hálendisþjóðgarður ná yfir um 30% 

af Íslandi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Þá er unnið að stofnun þjóðgarðs á 

sunnanverðum Vestfjörðum sem meðal annars mundi ná yfir Surtarbrandsgil, Vatnsfjörð og 

Dynjanda (Umhverfisstofnun, á.á.b.). Síðast en ekki síst hefur verið í gangi vinna hjá 

Langanesbyggð í samstarfi við Umhverfisstofnun um friðlýsingarmöguleika á Langanesi. Þar 

kemur til greina að stofna þjóðgarð (Alta og Umhverfisstofnun, 2020).  

Í gegnum aldirnar hafa menn áttað sig á því að ef gengið er á auðlind á ósjálfbæran hátt er hætt 

við að hún rýrni að því marki að ekki sé hægt að nýta hana eða hún hverfi alveg. Dæmi um slíkt 

má meðal annars finna í Grágás þar sem talað er um ítölu í afrétt til þess að tryggja að þar væri 

ekki væri of margt fé (Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason, 1992). Annað 

dæmi er frá Englandi en þar hófu menn að vernda skóga á 16. og 17. öld í kringum 

skipasmíðastöðvar sínar til þess að tryggja að til væri nægur viður til smíðanna (Mather, 1986). 

Í Frakklandi á fjórtándu öld var mönnum ljóst að ótakmörkuð beit í skógum gæti eyðilagt þá og 

á 9. öld leiddi ótti við eyðingu skóga til þess að Japanir hófu að planta trjám í hinum ýmsu 

héruðum landsins. Þann 10. maí  1755 voru fyrstu lögin sett um friðun skóga á Íslandi og voru 

þau sett af Danakonungi (Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson, 1854). Árið 1864 skrifaði 

Abraham Lincoln, þáverandi forseti Bandaríkjanna, undir lög sem nefnast „Yosemite and Big 

Tree Grant“ til verndar vaxtarsvæði risafuru í Yosemite – dalnum (U.S. Capitol visitor center, 

á.á.). Lögin voru með þeim fyrstu sem sett voru til verndar skógum í Bandaríkjunum (National 

Park Service, á.á.a.).  

Strax á fjórða áratug síðustu aldar var orðið ljóst að hið sama á við ef of margt fólk nýtir sama 

landsvæðið; gæði munu tapast (Wagar, 1964). Í heimspekilegri grein Hardins (1968) bendir 

hann á að ofnýting auðlinda, svo sem ofbeit og ofveiði, geti aðeins endað illa. Velta má þeirri 

spurningu fyrir sér hvort slíkt hið sama eigi við um svæði sem eru vernduð en eru jafnframt 

undir miklu álagi frá gestum. Alþekkt er víða um heim að áfangastaðir sem ferðamenn 
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heimsækja séu undir miklu álagi vegna mikils gestafjölda (Weber o.fl., 2017). Aukinn 

gestafjöldi í þjóðgörðum felur bæði í sér tækifæri og áskoranir. Fleiri gestir þýðir að fleira fólki 

gefst tækifæri á að upplifa sérstaka náttúru og/eða menningarminjar. Fleiri gestir skapa hins 

vegar álag á auðlindina og ekki er víst að það markmið náist að allir gestir njóti heimsóknarinnar 

(Manning, 2002). 

Manning (2002) velti upp spurningunni „Hversu mikið er of mikið“? í tengslum við fjölda 

ferðamanna á friðuðum svæðum. Við þeirri spurningu er ekkert einfalt svar. Hugmyndir um 

burðarþol (e. carrying capacity) vegna álags frá mönnum á svæði komu fyrst fram á sjónarsviðið 

á fjórða áratug síðustu aldar. Fyrst um sinn var einkum litið á burðarþol út frá líffræðilegu 

sjónarhorni (Manning, 2002), það er að segja sá fjöldi einstaklinga í stofni sem umhverfið getur 

viðhaldið (Molles, 2010).  Wagar (1964) benti á að maðurinn sem tegund lýtur sömu lögmálum 

og að hugtakið burðarþol eigi einnig við um hann. Því töldu menn að burðarþol 

afþreyingarsvæða ætti ekki eingöngu við um þau dýr og þær plöntur sem þar búa heldur einnig 

um það fólk sem heimsækir svæðin (Manning, 2007). Wagar (1964) skilgreindi burðarþol sem 

þá notkun þar sem gæðum svæðisins er viðhaldið. Hann benti jafnframt á að ekki sé hægt að 

skilgreina fasta tölu fyrir burðarþol svæða þar sem fólk kemur saman til þess að njóta 

afþreyingar og upplifunar. Hvert svæði sé einstakt og þola þau mismikla umferð áður en gæði 

þeirra fara að rýrna. Á þetta hefur einnig verið bent í seinni tíð þar sem skilgreina og meta þarf 

hvern þjóðgarð eða  svæði fyrir sig. Burðarþol getur verið mikið fyrir tiltekið svæði þegar kemur 

að ákveðnum þáttum en aðrir þættir burðarþolsins geta verið lægri (Nordic Council of 

Ministers, 2019). Wagar (1964) benti ennfremur á að taka þurfi tillit til fleiri þátta en 

líffræðilegra til þess að meta burðarþol svæða og átti þar við félagslega þætti. Í grein frá 1968 

eftir Wagar nefnir hann þriðja þáttinn í því að meta burðarþol svæða og það er stjórnun þeirra. 

Einnig hefur verið sagt að burðarþol vísi til þess hversu mikið og hvers konar álag hægt er að 

leggja á svæði án þess að hafa neikvæð áhrif á náttúru- og menningarminjar, aðra gesti og 

nærsamfélagið (Nordic Council of Ministers, 2019). Burðarþol þjóðgarða og annarra svipaðra 

svæða er í dag talið samanstanda af þremur þáttum; auðlindinni, upplifun gesta og stjórnun 

svæðanna (Manning, 2007). Tenging er á milli þessara hugtaka og hafa þau áhrif hvert á annað. 

Á mynd 1 eru hugtökin teiknuð upp til skýringar (mynd aðlöguð frá Manning, 2007).  
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Ef við skoðum þessa þrjá þætti, auðlind, upplifun og stjórnun má sjá að þeir tengjast allir. 

Þjóðgarðurinn er þá auðlindin sem gestir heimsækja til þess að fá upplifun. Það er mikilvægt 

fyrir auðlindina að henni sé stjórnað á einhvern hátt svo gæði hennar tapist ekki, gestir fái þá 

upplifun sem þeir sækjast eftir og að notkunin sé sjálfbær svo komandi kynslóðir geti einnig 

notið hennar. Ýmsar leiðir eru farnar til þess að stjórna þjóðgörðum en í flestum þeirra er unnið 

eftir stjórnunar- og verndaráætlun eða stefnumörkun. Þar koma fram markmið og stefnumótun 

fyrir svæðið (Thomas og Middleton, 2003). Of langt mál væri að fara hér ítarlega yfir öll þau 

verkfæri sem til eru til þess að stjórna þjóðgörðum en aðgangsstýring og fræðsla eru dæmi um 

slík verkfæri. Aðgangsstýring var til dæmis notuð til þess að ná stjórn á umferð gesta og tryggja 

öryggi þeirra og upplifun á Half Dome, helsta kennileiti Yosemite þjóðgarðsins í 

Bandaríkjunum (Reigner o.fl., 2012). Fræðsla til gesta sem stjórntæki í þjóðgörðum og öðrum 

verndarsvæðum er notuð til þess að auka skilning gesta og virðingu fyrir þeim verðmætum sem 

auðlindin er (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 2011).  

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessa verkefnis er að kanna hvort hægt sé að nýta fyrirliggjandi upplýsingar, frá 

þjóðgarðinum á Þingvöllum, um gestakomur og notkun á innviðum, ásamt viðhorfskönnunum, 

til að spá fyrir um það hvaða áhrif fjölgun ferðamanna hafi á þolmörk innviða og upplifun gesta.  

Má þar nefna gögn frá bílastæðum, úr gönguteljurum, úr Silfru og frá tæmingu rotþróa. Út frá 

þeim gögnum sem eru fyrirliggjandi á að athuga hvort hægt sé að framreikna þörf fyrir 

innviðauppbyggingu í þjóðgarðinum. Með þessari aðferð er gerð tilraun til að búa til verkfæri 

til þess að spá fyrir um þörf fyrir uppbyggingu með tilliti til þróunar í gestafjölda. Einnig var 

framkvæmd gestakönnun í þjóðgarðinum og er þeim gögnum ætlað að svara spurningum um 

Mynd 1 Burðarþol þjóðgarða samanstendur af þremur 

þáttum; auðlindinni, upplifun gesta og stjórnun svæðanna 

(mynd aðlöguð frá Manning, 2007). 
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upplifun gesta af heimsókn í þjóðgarðinn. Gögnum í gestakönnun var safnað með það að 

markmiði að geta tengt saman gestafjölda, nýtingu innviða og upplifun gesta. Á mynd 2 eru 

þættirnir þrír; álag af völdum gesta, innviðir og upplifun gesta og sambandið á milli þeirra sett 

fram í flæðiriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Er hægt að nota fyrirliggjandi gögn frá þjóðgarðinum á Þingvöllum til þess að spá fyrir 

um á hvaða tímapunkti álag á innviði mun hafa neikvæð áhrif á upplifun gesta? 

2. Er hægt að nota fyrirliggjandi gögn frá þjóðgarðinum til þess að spá fyrir um á hvaða 

tímapunkti álag á innviði verður meira en þeir þola/valda sökum fjölda gesta? 

3. Er hægt að koma með tillögur um hvaða öðrum upplýsingum þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum ætti að safna til þess að meta álag og gera spár til framtíðar, byggt á 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum? 

4. Hver er upplifun gesta af þjóðgarðinum á Þingvöllum á COVID – tímum?  

5. Hvert er sambandið á milli álags af völdum gesta á og upplifunar gesta í þjóðgarðinum 

á Þingvöllum? 

6. Hvert er sambandið á milli innviða og upplifunar gesta í þjóðgarðinum á Þingvöllum? 

 

 

Mynd 2 Sambandið á milli álags af völdum gesta á innviði og álags af 

völdum gesta á upplfun þeirra. Álag á innviði getur einnig haft áhrif á 

upplifun gesta. 
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2. Þjóðgarðar – saga og hlutverk 

Fyrstu hugmyndir manna um friðun náttúru eru aldagamlar. Í fyrstu snerist friðun að miklu leyti 

um að ganga ekki um of á gæði náttúrunnar. Slík friðun gat til dæmis verið verndun veiðistofna 

eða friðlýsing landsvæða sem bjuggu yfir ákveðnum gæðum (Suud, 2003). Verndun 

náttúrunnar hefur einnig verið tengd við trú. Sem dæmi má nefna að trúarlegar athafnir indíána 

eru bundnar við ákveðin landsvæði sem í þeirra huga eru helgir staðir og  órjúfanlegur þáttur af 

trú þeirra (Skibine, 2012).  

Þær hugmyndir að afmarka ákveðið landsvæði og skilgreina það sem þjóðgarð urðu til á 19. 

öld. Hugmyndin um þjóðgarða á að hluta til uppruna sinn í hreyfingum í Bandaríkjunum sem 

vildu stuðla að verndun náttúru. Mikil gróska var í skrifum rithöfunda í Bandaríkjunum um 

náttúru og óbyggðir á áttunda áratug 19. aldar (Library of Congress, á.á.).  Á sama tíma var 

hugsunin um mikilvægi þess að vernda náttúruna að verða meira áberandi á Norðurlöndunum. 

Þar, sem og annars staðar í Evrópu, var verndun menningararfleifðar mun djúpstæðari en 

verndun náttúrunnar (Suud, 2003).  Það var síðan árið 1872 sem fyrsti þjóðgarður heims, 

Yellowstone í Bandaríkjunum, var stofnaður. Fredinand Vandiveer Hayden  var sá aðili sem 

gegndi lykilhlutverki við stofnun hans. Hayden fór ásamt 34 manna leiðangri til Yellowstone, 

sem þá var nánast ókannað svæði, árið 1871. Þar fundu þeir ýmis jarðfræðileg fyrirbæri og þar 

á meðal voru hverir. Í frumvarpinu um stofnun Yellowstone þjóðgarðs, sem lagt var fyrir í 

desember 1871, var lögð áhersla á að þjóðgarðurinn yrði þjóðinni til ánægju og yndisauka 

(Mangan, á.á.). Stofnun fleiri þjóðgarða fylgdi í kjölfarið. Hugmyndin með stofnun fyrstu 

þjóðgarðanna var að tryggja að allir gætu notið þjóðargersemanna og að svæðin nytu verndar 

til framtíðar (National Geographic, 2010). Einhverjir hafa litið svo á að þjóðgarðar í 

Bandaríkjunum séu einhvers konar þjóðartákn fyrir þjóð sem ekki á fornar, sameiginlegar 

menningarminjar. Því hafi Yellowstone og skallörninn orðið nokkurs konar ígildi 

menningarminja frá fornri tíð. Uppúr miðri 19. öld urðu til hugsjónarfélög á Norðurlöndunum 

sem vildu stuðla að náttúruvernd og um aldamótin 1900 voru fyrstu lögin, með nútímasniði, á 

sviði náttúruverndar samin. Fyrsti þjóðgarðurinn á Norðurlöndunum var síðan stofnaður í 

sænska hluta Lapplands árið 1909 (Suud, 2003). Fyrstu þjóðgarðar Evrópu voru oft á tíðum hátt 

upp til fjalla og voru óaðgengilegir en urðu samt sem áður táknmynd fyrir viðkomandi þjóðir 

(Europarc Federation, 2009).  

Á Íslandi eru þrír þjóðgarðar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á.á.a.). Þeirra elstur er 

þjóðgarðurinn á Þingvöllum sem stofnaður var árið 1930 (Snorri Baldursson, 2014). Helsti 

hvatamaður að stofnun þjóðgarðs á Þingvöllum var Guðmundur Davíðsson sem skrifaði grein 
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í Eimreiðina árið 1913 þar sem hann hvatti til þess að þjóðgarður yrði stofnaður á Þingvöllum 

vegna þess hve merkur staðurinn er (Guðmundur Davíðsson, 1913). Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum starfar eftir sérlögum nr. 47/2004 (Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum, 47/2004). 

Árið 2001 var þjóðgarðurinn Snæfellsjökull stofnaður (Snorri Baldursson, 2014) og starfar 

hann eftir lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 og er í umsjón Umhverfisstofnunar (Lög um 

náttúruvernd nr. 60/2013). Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 (Snorri Baldursson, 

2014) og starfar hann eftir sérlögum nr. 60/2007 (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007).  

En hvað er þjóðgarður? Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin (IUCN) skilgreina friðlýst svæði í 

sex mismunandi flokka en sjá má flokkana í töflu 1 sem aðlöguð er frá Dudley 2008. Það sem 

ræður því í hvaða flokk svæði lendir er hvernig þeim er stjórnað. Samkvæmt skilgreiningu 

samtakanna falla þjóðgarðar í flokk II yfir friðlýst svæði (Dudley, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alþjóðlegir friðlýsingarflokkar

Flokkur

Ia Svæði undir strangri vernd

Ib Óbyggðir

II Þjóðgarðar

III Náttúruvætti

IV Vistgerðir og búsvæði

V Verndað landslag

VI Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda

Tafla 1 Alþjóðlegir friðlýsingarflokkar eru sex talsins. Þjóðgarðar falla í flokk II yfir friðlýst 

svæði. 
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Íslenska flokkunarkerfið tekur mið af kerfi Alþjóðlegu náttúrverndarsamtakanna en í heildina 

eru flokkarnir níu samkvæmt íslenska kerfinu (tafla 2). Samkvæmt því falla þjóðgarðar einnig 

í flokk II (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á.á.b.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsta markmiðið með þjóðgörðum er verndun náttúru og vistfræðilegra ferla auk þess að stuðla 

að fræðslu og útivist. Eitt af undirmarkmiðunum er að stýra notkun gesta á svæðinu með það 

að markmiði að gestir geti sótt þangað innblástur, fræðslu og möguleika á afþreyingu án þess 

að hafa marktæk áhrif á náttúru eða vistkerfi. Annað undirmarkmið er að taka tillit til þarfa 

nærsamfélagsins (IUCN, á.á.). Í reglugerð um þjóðgarðinn á Þingvöllum er sérstaklega kveðið 

á um að markmið með henni sé meðal annars að vernda sögulegar minjar (Reglugerð um 

þjóðgarðinn á Þingvöllum, verndun hans og meðferð, 848/2005). Þjóðgarðurinn er á 

heimsminjaskrá UNESCO sem menningarminjar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.d.) en þar 

er að finna einstætt menningarlandslag (Alta, 2019).  

Í lögum um þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna, frá 1916, segir að þjóðgörðum skuli stjórnað til 

þess að vernda náttúru- og menningarminjar en einnig til þess að fólk geti upplifað svæðin á 

sjálfbæran hátt (Act to Establish a National Park Service (Organic Act),  1916).  Í 47. gr. laga 

um náttúruvernd nr. 60/2013 segir að við ákvörðun um stofnun þjóðgarðs beri að líta til lífríkis, 

jarðminja og/eða landslags en að einnig skuli líta til þess hvort svæðið sé mikilvægt í 

menningarlegu eða sögulegu tilliti (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013).  

En þjóðgarðar gera meira en að vernda náttúruleg og menningarleg verðmæti og veita gestum 

innblástur, fræðslu og afþreyingu. Náttúruferðamennska í þjóðgörðum hefur í auknum mæli 

Íslenskir friðlýsingarflokkar

Flokkur

Ia Náttúruvé

Ib Óbyggð víðerni

II Þjóðgarðar

III Náttúruvætti

IV Friðlönd

V Landslagsverndarsvæði

IV Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda 

IIV Fólkvangar

IIIV Friðlýsing svæða í verndarflokki verndar - og orkunýtingaráætlunar

IIIIV Friðlýsing heilla vatnakerfa

Tafla 2 Íslenskir friðlýsingarflokkar eru níu talsins.   
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verið álitin hvetjandi fyrir efnahagslega þróun svæðanna (Fredman og Tyrvӓinen, 2010). 

Siltanen (2017) gerði rannsókn á efnahagslegum áhrifum verndarsvæða á Íslandi. Rannsóknina 

framkvæmdi hann í þjóðgarðinum Snæfelljökli og helstu niðurstöður bentu til þess að hagræn 

áhrif þjóðgarðsins Snæfellsjökuls næmu 3,9 milljörðum á ársgrundvelli auk þess sem afleidd 

störf, til dæmis í ferðaþjónustu, voru um 700 talsins. Það er ekki einsdæmi að þjóðgarðar skapi 

störf og tekjur fyrir nærsamfélagið. Sem dæmi má nefna að gerð var rannsókn á áhrifum Babia 

Góra þjóðgarðsins í Póllandi á nærsamfélagið. Meðal niðurstaðna úr þeirri rannsókn var að 

garðurinn gegnir mikilvægu hlutverki í byggðaþróun á svæðinu í kring, hann skapar störf, bein 

og afleidd, er rekstraraðili og greiðir skatta til samfélagsins (Mika og Zawilinska, 2015).  

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann árið 2019 skýrslu fyrir Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið um áhrif verndarsvæða á byggðaþróun. Einn hluti af verkefninu var að gera 

könnun meðal starfsfólks þjóðgarðanna þriggja á Íslandi. Meðal annars var spurt um hlutverk 

þjóðgarðanna í byggðaþróun og þar kom fram að starfsfólkið taldi þjóðgarða hafa áhrif á 

atvinnutækifæri, bein og afleidd störf, á dreifbýlum svæðum. Þar kom einnig fram að með 

þjóðgarði væri hægt að hækka menntunarstig í viðkomandi héraði og fjölbreytni starfa. 

Starfsfólkið taldi auk þess að þjóðgarðar gætu haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd íbúanna.  
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3. Stjórntæki í þjóðgörðum 

3.1 Stjórnunaráætlanir 
Þjóðgarðar um allan heim hafa aðdráttarafl og hefur fjöldi gesta í mörgum þjóðgörðum  aukist 

undanfarin ár. Sem dæmi má nefna að fjöldi gesta árið 2010 í Rocky Mountain þjóðgarðinum í 

Bandaríkjunum var tæplega 3 milljónir en árið 2019 heimsóttu rúmlega 4,6 milljónir gesta 

garðinn (National Park Service, 2019a). Annað dæmi frá Bandaríkjunum er Acadia 

þjóðgarðurinn en þar jókst fjöldi gesta um 59% á 10 árum, frá 2007 til 2017. Fjöldi gesta árið 

2017 var 3,5 milljónir (National Park Service, 2019b). Enn annað dæmi frá Bandaríkjunum er 

frá Grand Teton þjóðgarðinum í Wyoming er þar jókst fjöldi gesta frá 2014-2016 um 17% (Rice 

o.fl., 2019). Ef tekið er dæmi frá Íslandi um fjölda gesta í þjóðgarðinum á Þingvöllum þá komu 

tæplega 700.000 gestir á Hakið árið 2015. Þeim fjölgaði síðan ár frá ári og og náði gestafjöldinn 

toppi árið 2017 þegar 1,5 milljónir gesta heimsóttu Hakið. Gestafjöldinn hefur reyndar farið 

örlítið niður á við síðan þá og árið 2019 komu rúmlega 1,3 milljónir manna á Hakið (Rögnvaldur 

Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020). Sett hefur verið fram tilgáta um sambandið milli 

notkunar gesta og áhrifa hennar á auðlindina, upplifun gesta og á stjórnun í þjóðgörðum. 

Samkvæmt tilgátunni getur aukinn gestafjöldi haft umhverfisleg áhrif, valdið mannmergð og 

ágreiningi milli gesta og orðið til þess að grípa þurfi til stjórnunarlegra aðgerða til þess að 

bregðast við ástandinu (Manning, 2007). Fjöldi ferðamanna í þjóðgörðum segir okkur hins 

vegar ekki allt um það hversu góða upplifun gestir fá af heimsókn sinni. Margt fólk á sama stað 

jafngildir því ekki að upplifun gesta af heimsókninni verði neikvæð (Miller o.fl., 2017). Þó 

hefur verið bent á að félagslegi þátturinn er mikilvægur (Manning, Valliere, Wang, Lawson og 

Newman, 2002), það er að segja  að á svæðum þar sem margir safnast saman er hætt við því að 

upplifun gesta verði ekki jafn góð og ella (Scholtz og van der Merwe, 2020). Einnig hefur verið 

bent á að svæði eru misviðkvæm fyrir ágangi og því þurfi að meta hvert og eitt þeirra fyrir sig 

(Nordic Council of Ministers, 2019). Rannsóknir benda að auki til þess að aukin notkun á 

svæðum hafi oft áhrif eða veldur breytingum á umhverfinu. Í því getur meðal annars falist að 

jarðvegur þjappast saman, rof myndast í gróðurþekju, vatn getur mengast og villt dýralíf getur 

orðið fyrir truflun (Manning, 2007).  

Til þess að stýra þjóðgörðum og öðrum verndarsvæðum styðjast stjórnendur við stjórnunar- og 

verndaráætlun (management plan). Stjórnunar- og verndaráætlun er skjal þar sem fram kemur 

stefnumótun fyrir svæðið ásamt markmiðum. Hver áætlun hefur ákveðinn gildistíma en að 

honum loknum tekur önnur áætlun við. Í áætluninni þarf til dæmis að koma fram í hverju 

verðmæti svæðisins liggja og til hvaða aðgerða á að grípa á gildistíma hennar. Mikilvægt er að 
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áætlunin sé nógu sveigjanleg til þess að hægt sé að bregðast við óvæntum atburðum (Thomas 

og Middleton, 2003). Í sumum þjóðgörðum er stjórnunar- og verndaráætlun kölluð stefnumótun 

eða stefnumörkun. Það á til dæmis við um þjóðgarðinn á Þingvöllum (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, 2018). Segja má að stjórnunaráætlanir skiptist í þrennt: 1.) Undirbúning áætlunar, 

2.) Framfylgd áætlunar og 3.) Vöktun og endurskoðun áætlunar. Mynd 3 sýnir þrjá þætti 

stjórnunaráætlunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar stjórnunaráætlun hefur verið samþykkt er henni framfylgt með þeim aðgerðum sem 

lagðar eru fram í henni. Þær aðgerðir sem ráðist er í samkvæmt stjórnunaráætlun eru vaktaðar 

og hefur sú vöktun þríþættan tilgang: 1.) Að vakta hvort áætlunin sé útfærð eftir því sem í henni 

stendur og hvort hún uppfylli þau markmið sem sett voru fram; 2.) Að sjá hver áhrif 

stjórnunarinnar eru með vöktun; 3.) Að aðlaga aðgerðir eftir þörfum (Thomas og Middleton, 

2003). Slík vöktun er fyrst og fremst verkfæri fyrir stjórnendur verndarsvæða til þess að meta 

hvort þær aðgerðir sem ráðist var í hafi borið tilskilinn árangur (Hocking, Stoltin og Dudley, 

2000).  

Mikilvægt hugtak í stjórnun þjóðgarða og annarra svæða er aðlöguð stjórnun (adaptive 

management). Hún snýr fyrst og fremst að því að svæði séu vöktuð og niðurstöður 

vöktunarinnar séu notaðar til þess að stýra svæðinu. Mikilvægt er að árangur af þeim aðgerðum 

sem ráðist er í út frá þeim gögnum sem verða til við vöktunina sé metinn. Aðlöguð stjórnun 

hefur fjóra meginþætti: Áætlun, aðgerðir, vöktun og mat (sjá mynd 4). Í matinu eru faldir 

nokkrir þættir svo sem endurmat markmiða, ný þekking, og ný tækni (Stankey, Clark og 

Bormann, 2005). 

Mynd 3 Stjórnunaráætlanir skiptast í þrennt; Undirbúning áætlunar, framfylgd áætlunar og vöktun 

og endurskoðun áætlunar (mynd aðlöguð frá Thomas og Middleton, 2003). 
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Mikilvægt er að fyrir liggi skýr markmið að stýringu svæða og að unnið sé innan ákveðins 

ramma. Vöktun er óaðskiljanlegur hluti af stjórnunaraðferðum dagsins í dag í þjóðgörðum og  

á öðrum svæðum. Með henni er hægt að meta þá vísa sem máli skipta varðandi það hvort 

markmiðum stjórnunarinnar hefur verið náð (Manning o.fl., 2011). Dæmi um aðlagaða stjórnun 

kemur frá Yosemite þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Einn helsti áfangastaður gesta þar er 

þverhnípt gönguleið upp á Half Dome sem er eitt helsta kennileiti þjóðgarðsins. Mikill fjöldi 

gesta fer þar um og hefur það valdið troðningi, stefnt öryggi gesta í hættu og haft áhrif á einkenni 

fjallsins sjálfs. Til þess að bregðast við þessu vandamáli var aðferð aðlagaðrar stjórnunar notuð 

og fólst hún í vöktun, mati, áætlanagerð og aðgerðum. Þeir þættir sem voru vaktaðir voru notkun 

gesta og hegðun þeirra við klifrið og sambandið á milli þess hve mikil notkunin var, einkennis 

óbyggðanna og öryggis gestanna. Út frá niðurstöðunum var unnin áætlun með aðgerðum til 

þess að bregðast við ástandinu (Reigner o.fl., 2012). Annað dæmi um aðlagaða stjórnun kemur 

frá Lawson og félögum (2003) sem þróuðu tölvugert eftirlíkingamódel í rannsókn sinni í Arches 

þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Módelið líkti eftir notkun gesta á vegum og stígum í 

þjóðgarðinum og á völdum áfangastöðum innan hans sem eru mikið sóttir. Rannsakendur töldu 

að nýta mætti þessa aðferð sem verkfæri í fyrirbyggjandi aðgerðum til verndar svæðinu en 

einnig mætti nýta aðferðina sem hluta af aðlagaðri stjórnun  

Hér á landi eru í gildi lög um náttúruvernd nr. 60/2013. Í þeim er kveðið á um að fyrir friðlýst 

svæði skuli gera stjórnunar- og verndaráætlun (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

Umhverfisstofnun er sá aðili sem hefur þjóðgarðinn Snæfellsjökul í sinni umsjón 

(Umhverfisstofnun, á.á.c.). Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn er um þessar mundir 

Mynd 4 Aðlöguð stjórnun (adaptive management) (mynd aðlöguð frá Stankey, 

Clark og Bormann, 2005). 
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í endurskoðun og áætlað er að verkinu ljúki á vormánuðum 2021 (Umhverfisstofnun, 2020). 

Verndaráætlunin sem verið er að endurskoða var í gildi frá 2010-2020. Markmið þeirrar 

áætlunar voru meðal annars ýmiss konar vernd lífríkis, jarðminja og menningarminja, að bæta 

aðstöðu fyrir gesti og að efla fræðslu og samstarf við heimamenn (Umhverfisstofnun, 2010). Í 

stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er sérstaklega talað um mikilvægi þess 

að settir séu upp mælikvarðar í tengslum við áætlunina svo hægt sé að meta árangur vinnunnar. 

Í þeim kafla sem fjallar um mat á árangri við framkvæmd áætlunarinnar er sérstaklega horft til 

vöktunar á náttúrufarslegum, félagslegum og efnahagslegum þáttum en einnig vöktun 

menningarminja (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013).  

Með svo marga gesti eins og lýst var hér að ofan er ljóst að stjórnendur þjóðgarða þurfa að sjá 

til þess að umferð gesta um svæðið sé stýrt en einnig þarf að stýra umferð að svæðinu. Hugtakið 

stýring gesta (e. visitor management) var þróað upp úr miðri síðustu öld til þess að bregðast við 

aukinni áherslu á afþreyingu á vernduðum svæðum. Slík stjórnun er orðin mun stærri þáttur í 

stjórnun verndarsvæða en áður fyrr. Markmiðið með henni snýr að veru gesta á svæðunum og 

félagslegri og vistfræðilegri sjálfbærni (Hennig og  Möller, 2009). Sem dæmi má nefna að 

Umhverfisstofnun Noregs (Miljødirektoratet) gaf árið 2017 út leiðbeiningar um hvernig stýra 

megi umferð gesta um verndarsvæði með það að markmiði að viðhalda gæðum svæðanna en 

einnig til þess að tryggja góða upplifun gesta. Í leiðbeiningunum er einnig lögð áhersla á að 

finna jafnvægið á milli nýtingar ferðaþjónustu á svæðinu, að taka á móti gestum og að vernda 

viðkvæma náttúru (Norwegian Environment Agency, 2017). Í þessu samhengi er lykilatriði að 

stjórnendur hafi aðgang að gögnum um notkun gesta á svæðinu. Aðgangur að slíkum gögnum 

hjálpar stjórnendum að meta áhrif gesta á svæðið auk þess að meta gæði heimsóknar gestanna 

og til þess að gera áætlanir um uppbyggingu innviða á svæðinu (Pettebone, Newman, og 

Lawson, 2010). 

3.2 Samgöngur og innviðir 
Stjórnun þjóðgarða snýr að mörgum þáttum og má þar sem dæmi nefna samgöngur, 

uppbyggingu innviða og stýringu á umsetnum svæðum. Meginstefið hjá þjóðgarðastofnun 

Bandaríkjanna (NPS) varðandi stjórnun þjóðgarða þar í landi snýr að verndun auðlindarinnar, 

að tryggja öryggi gesta og að upplifun gesta verði sem best (Rice o.fl., 2019; Lawson, Newman, 

Choi, Pettebone og Meldrum, 2009; National Park Service, 2019b). Til þess að gestir geti 

heimsótt þjóðgarða þarf að vera til staðar samgöngukerfi sem eru til dæmis vegir og stígar. Bent 

hefur verið á að stýring umferðar og samgönguáætlanir innan þjóðgarða eru taldar haldast í 

hendur við stjórnun á annarri nýtingu gesta á svæðunum (Lawson, Newman, Choi, Pettebone 
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og Meldrum, 2009). Í bandarískum þjóðgörðum hafa samgöngumál oft á tíðum valdið 

vandræðum, til dæmis vegna umferðaröngþveitis og skorts á bílastæðum. Þessi vandamál eru 

vel þekkt í nokkrum þjóðgörðum, þar á meðal Grand Canyon, Yosemite og Acadia (Lawson, 

Newman og Monz, 2017). Stjórnendur í þeim síðastnefnda unnu samgönguáætlun sem birt var 

árið 2019. Í henni voru skoðaðir fjórir kostir sem miðuðu að því að ná betri stjórn á umferð í 

þjóðgarðinum (National Park Service, 2019b).  Orsi, Scuttari og Marcher (2020) rannsökuðu 

möguleika þess að setja kvóta á fjölda bíla innan áfangastaða sem vinsælir eru meðal 

ferðamanna til þess að draga úr skaðsemi bílaumferðar á svæðin. Rannsókn þeirra leiddi í ljós 

að með því að dreifa innflæði morgunumferðar með kvótakerfi er nánast hægt að útrýma 

umferðarteppum. Rannsakendur bentu þó á að flókið gæti verið að skilgreina réttan kvóta fyrir 

samgöngukerfi. Út frá stjórnunarlegu sjónarhorni krefst þessi aðferð þess að stjórnendur 

skilgreini kvótann vel.  

Undanfarin ár hefur mikill fjöldi ferðamanna heimsótt Jökulsárlón á Breiðamerkursandi sem er 

innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Sem dæmi má nefna að í ágúst 2016 komu 112 þúsund gestir að 

lóninu en ári síðar voru þeir 118 þúsund (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2018). 

Gestafjöldi jókst við lónið um 40% frá 2014 til 2018 eða úr 340.000 gestum í 850.000 gesti 

(Gláma-Kím og VSÓ ráðgjöf, 2019a). Árið 2013 hófst deiliskipulagsvinna fyrir svæðið. Þar 

var meðal annars bent á að að ekki væri nóg af skipulögðum bílastæðum við lónið, 

utanvegaakstur væri áberandi og að ekkert samræmi væri á milli aðstöðu til að taka á móti 

ferðamönnum og fjölda þeirra (Gláma-Kím, 2013). Í ágúst 2015 varð banaslys við lónið þegar 

hjólabát var bakkað yfir ferðamenn. Í tillögum Rannsóknarnefndar samgönguslysa, í tengslum 

við slysið, er því beint til landeigenda og rekstraraðila að bæta umferðaröryggi, aðgreina betur 

gangandi og akandi umferð og bæta merkingar (Rannsóknarnefnd samgönguslysa, 2017). Í 

upphafi árs 2017 nýtti ríkið sér forkaupsrétt á jörðinni Felli sem hluti Jökulsárlóns er innan 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017a) og síðar sama ár var Jökulsárlón og nærliggjandi 

svæði fellt undir Vatnajökulsþjóðgarð (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017b). Í greinagerð 

og skilmálum með nýrri deiliskipulagstillögu fyrir Jökulsárlón er gert ráð fyrir ýmsum úrbótum 

í samgöngumálum. Meðal annars má þar nefna skutlþjónustu þar sem gestir geta fengið far með 

vögnum frá bátaaðstöðu við lónið að gestastofu og öfugt. Aðrar samgöngubætur í 

deiliskipulaginu eru til dæmis vel skilgreind bílastæði, göngubrú á milli vestur- og austurbakka 

Jökulsár, endurbætur á stígum og aðkomutorg (Gláma-Kím og VSÓ Ráðgjöf, 2019b).  

Snemma árs 2019 var hafin vinna við nýtt deiliskipulag fyrir vesturhluta þjóðgarðsins á 

Þingvöllum. Í tillögunni er meðal annars talað um fjölgun gönguleiða, uppbyggingu 
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reiðhjólaleiða og að hægt sé að komast um meginreiðleiðir stóran hluta árs (Landslag, 2019). Í 

tillögu sem er í vinnslu í tengslum við deiliskipulagið er gert ráð fyrir rafskutlum sem munu 

hafa nokkrar stoppistöðvar í þjóðgarðinum. Þannig geta þeir gestir sem koma á einkabíl lagt bíl 

sínum til dæmis við gestastofuna á Haki og síðan hoppað á/af með rafskutlum sem munu stoppa 

á fyrirfram ákveðnum stöðum (Landslag, 2020). Hugmyndir eins og þær sem nefndar hafa verið 

hér um skutlur sem koma fólki á milli staða innan þjóðgarða eru ekki nýjar af nálinni. Í Zion 

þjóðgarðinum í Utah í Bandaríkjunum var slíkt kerfi tekið upp árið 1999. Vel hefur tekist að 

reka það kerfi en með auknum fjölda gesta þurfa stjórnendur garðsins að meta það hvort rúturnar 

sem keyra gesti upp í Zion gljúfrið anni eftirspurn (Upchurch, 2015). Oft á tíðum eru áætlanir 

sem snúa að samgöngum í þjóðgörðum í Bandaríkjunum drifinar áfram af eftirspurn (Lawson, 

Newman, og Monz, 2017). Leiða má líkur að því að hið sama eigi við um þjóðgarða víðar um 

heim, til dæmis hér á landi. Sem dæmi um það má nefna að þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

samþykkti stækkun bílastæða vestan við gestastofuna á Haki árið 2016 (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, 2017). Vissulega var markmiðið einnig að létta á þeim bílastæðum sem eru í 

þinghelginni og flytja akandi umferð upp fyrir brún Almannagjár eins og gert er ráð fyrir í 

deiliskipulagi fyrir þjóðgarðinn (Landslag, 2016). Í þeirri deiliskipulagstillögu sem nú er í 

vinnslu hjá þjóðgarðinum er þó gert ráð fyrir fjölgun bílastæða ofan við Langastíg við nýja 

þjónustumiðstöð, sem mun rúma 300 bíla (Landslag, 2020).  

Aðrir innviðir en vegir og göngustígar eru einnig mikilvægir í þjóðgörðum sem og á öðrum 

fjölsóttum ferðamannastöðum. Má þar til dæmis nefna merkingar, útsýnispalla og salerni. Árið 

2016 voru samþykkt frá Alþingi lög um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar 

náttúru og menningarsögulegum minjum nr. 20/2016. Í 1. grein laganna kemur fram að 

markmið þeirra sé „að móta og samræma stefnu um uppbyggingu, rekstur og viðhald innviða í 

þágu náttúrverndar og til  verndar menningarsögulegum minjum vegna álags af völdum 

ferðamennsku og útivistar“ (Lög um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru 

og menningarsögulegum minjum nr. 20/2016). Í lögunum kemur einnig fram að unnið skuli 

eftir stefnumarkandi landsáætlun sem gildir í 12 ár í senn og er þeirri landsáætlun skipt upp í 

þriggja ára verkefnaáætlanir (Lög um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru 

og menningarsögulegum minjum nr. 20/2016). Snemma árs 2020 tók gildi ný verkefnaáætlun 

sem gildir frá 2020 til 2022. Í henni eru tiltekin ýmis verkefni um allt land sem verkefnastjórn 

áætlunarinnar leggur til. Þar eru meðal annars tiltekin verkefni í þjóðgarðinum á Þingvöllum 

sem snúa að öðrum áfanga deiliskipulagsins sem nú er í vinnslu hjá þjóðgarðinum auk verkefnis 

við vinnu á stígakerfi í þjóðgarðinum. Áætlunin gerir ráð fyrir töluverðum framkvæmdum í 
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þjóðgarðinum Snæfellsjökli en þar á meðal annars að malbika bílastæði, byggja útsýnispalla og 

bæta gönguleiðakerfi þjóðgarðsins. Í Vatnajökulsþjóðgarði á á umræddu tímabili að sinna ótal 

verkefnum sem snúa að uppbyggingu innviða, svo sem byggingu útsýnispalla, lagningu hjóla-, 

göngu og reiðleiða og uppsetningu salerna (Dagný Arnarsdóttir og Bjargey Guðmundsdóttir, 

2020). Í fyrri áætlun sem var í gildi frá 2018-2020 var hluti af verkefnunum meðal annars 

endurbygging göngupalls að Öxarárfossi og styrking og uppbygging göngustíga í þjóðgarðinum 

á Þingvöllum. Meðal verkefna í þjóðgarðinum Snæfellsjökli, á sama tímabili, var endurnýjun 

salerna við Djúpalónssand og stækkun bílastæðis við Djúpalón og í Vatnajökulsþjóðgarði átti 

meðal annarra verkefna að koma upp bráðabirgðainnviðum til þess að geta annað gestafjölda 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Eins og sést á því sem hér hefur verið talið upp er 

mikilvægt að innviðir á svæðum þar sem margir ferðamenn koma saman séu til staðar. Hvert 

svæði hefur sín einkenni en það er morgunljóst að ákveðin aðstaða þarf að vera til staðar svo 

að auðlindin haldi verndargildi sínu og til þess að tryggja öryggi og upplifun gesta. Það er því 

nauðsynlegt fyrir ferðamannastaði að rekstur þeirra sé tryggður fjárhagslega og að stjórnendur 

hafi einhver verkfæri til þess að sækja um fjárveitingu til stærri og minni verkefna sem miða að 

því að vernda auðlindina og bæta aðstöðu fyrir ferðamenn. Þar kemur til dæmis landsáætlun 

um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum sér vel.   

3.3 Umsetin svæði 
Stundum er það þannig að innviðir og auðlindir ná ekki að halda í við gestafjölda. Mikill fjöldi 

fólks á sama stað á sama tíma getur valdið ýmiss konar álagi svo sem á vegi, bílastæði, 

göngustíga og útsýnispalla. Það getur valdið því að umferðarteppur myndast við innganga 

(National Parks Service, 2019b; Byrne og Upchurch, 2011) eða á stígum eða jafnvel að öryggi 

gesta sé ógnað (Reigner o.fl. 2012). Ágætt dæmi um álag á vegi og bílastæði er frá Acadia-

þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Þar gáfu stjórnendur þjóðgarðsins út samgönguáætlun árið 

2019 til þess að bregðast við auknum fjölda gesta. Vegirnir í garðinum, en þó sérstaklega 

bílastæði, náðu ekki að anna eftirspurninni. Álagið vegna fjölda gesta yfir stutt tímabil á hverju 

ári olli því að öryggi var ógnað, auðlindin sjálf var undir of miklu álagi og stjórnendur höfðu af 

því áhyggjur að upplifun gesta væri ekki góð. Því var ráðist í að vinna samgönguáætlun fyrir 

garðinn þar sem nokkrir kostir voru skoðaðir en meginmarkmið áætlunarinnar voru að tryggja 

öryggi í samgöngum í þjóðgarðinum, tryggja þær auðlindir sem garðurinn býr yfir en einnig að 

tryggja að upplifun gesta yrði sem best (National Park Service, 2019b). 

Acadia er ekki eini þjóðgarðurinn í Bandaríkjunum sem hefur þurft að glíma við ýmis vandamál 

tengd umferð. Í stjórnunaráætlun frá 1995 fyrir South Rim í Grand Canyon þjóðgarðinum er 
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bent á ótal vandamál sem snéru að aðstöðu fyrir gesti þjóðgarðsins svo sem flóknu 

samgöngukerfi, ófullnægjandi bílastæðum, lélegu upplýsingaflæði til gesta og 

umferðaröngþveiti á háannatímum. Að auki lýstu stjórnendur áhyggjum sínum af því að svæðið 

sjálft lægi undir skemmdum vegna álags (Arnberger, 1995). Biðtími eftir því að komast inn í 

þjóðgarðinn gat verið allt að ein klukkustund sem olli pirringi hjá sumum gestum auk þess sem 

bílar í lausagangi losuðu mikið af koltvísýringi út í andrúmsloftið með tilheyrandi mengun 

(Byrne og Upchurch, 2011). Stjórnendur þjóðgarðastofnunar Bandaríkjanna (NPS) í samstarfi 

við U.S. Forest Service unnu samgönguáætlun fyrir South Rim í Grand Canyon ásamt 

umhverfismati fyrir áætlunina til þess að bregðast við vandanum. Fjórir kostir voru settir fram 

þar sem einn kosturinn var að gera ekki neitt. Í hinum þremur var meðal annars gert ráð fyrir 

nýjum bílastæðum fyrir einkabíla og rútur, að bætt yrði úr skutluþjónustu í þjóðgarðinum og að 

innkeyrslu inn í þjóðgarðinn, þar sem áður höfðu myndast miklar stíflur, yrði breytt (National 

Park Service, 2008). Forsendurnar fyrir samgönguáætluninni voru gögn sem safnað var yfir 

tveggja ára tímabil um umferð á umræddu svæði. Dæmi um gögn sem safnað var voru gögn um 

nýtingu bílastæða, fjölda bíla við innkeyrslu og skutluþjónustu í þjóðgarðinum. Gögnin voru 

síðan greind og áætlunin mótuð út frá þeim (Byrne og Upchurch, 2011).  

3.4 Verkfæri til stjórnunar 
Segja má að burðarþol þjóðgarða og svipaðra svæða skiptist í þrjá þætti; auðlindina, upplifun 

og stjórnun (Manning, 2007).  Þær aðferðir sem notaðar hafa verið í Bandaríkjunum til þess að 

mæla burðarþol í þjóðgörðum og öðrum svæðum snúa að því að skilgreina hversu mikil 

verndunin eigi að vera og hvers konar upplifun gestir fá af heimsókninni. Í þessu samhengi eru 

það einkum þrír þættir sem eru skoðaðir; markmið stjórnunar, gæðavísar og gæðastaðlar. Í 

markmiðum stjórnunar er sett fram óskastaða fyrir þjóðgarðinn/svæðið til framtíðar. 

Gæðavísarnir innihalda tilteknar, mælanlegar breytur sem gera það að verkum að stjórnendur 

geta mælt hvort markmið stjórnunar hafi náðst. Gæðastaðlar skilgreina lágmarksviðmið fyrir 

breytur gæðavísanna (Manning, 2002).  

Fram hafa komið efasemdir um að burðarþol sé besta leiðin til þess að skilgreina þau vandamál 

sem upp koma á áfangastöðum og hvernig bregðast skuli við þeim (McCool og Lime, 2001). 

Fleiri aðferðir hafa verið þróaðar til þess að meta áhrif gesta á svæði og má þar nefna nefna 

Limits of Acceptable Change (LAC) eða mörk ásættanlegra breytinga. Í LAC aðferðarfræðinni 

felst að stjórnendur skilgreini óskastöðu fyrir svæðið og bregðist við til þess að viðhalda þeirri 

stöðu (Stankey o.fl., 1985). Óhjákvæmilegt er að svæði sem margir heimsækja muni verða fyrir 

einhverjum áhrifum af fjöldanum. Einhverjar breytingar verða meðal annars á auðlindinni og á 
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upplifun gesta. Sú spurning sem eftir stendur er hversu miklar breytingar ætti að leyfa? Þar sem 

þau mörk liggja eru mörk ásættanlegra breytinga (Limits of Acceptable Change/LAC) 

(Manning, 2007). Á verndarsvæðum í Finnlandi notast stjórnendur við aðlagaða útgáfu af LAC 

við stjórnun á sjálfbærri ferðaþjónustu innan þjóðgarða. LAC er notað sem verkfæri við mat á 

umhverfislegum áhrifum og sjálfbærni ferðaþjónustu innan svæðanna auk þess sem það er 

notað til þess að meta félagsleg og efnahagsleg áhrif á svæðið. Aðferðarfræðin þykir henta vel 

þar sem hún byggir á ákvörðunum en ekki á fjölda gesta (Siikamäki og Kangas, 2009). Stjórnun 

á verndarsvæðum í Finnlandi þykir góð á alþjóðlegan mælikvarða (Gilligan, Dudley, de Tejada 

og Toivonen, 2005). Hér á landi er hægt að benda á stefnumörkun fyrir þjóðgarðinn á 

Þingvöllum sem gildir til ársins 2038 sem dæmi um svæði þar sem mörk ásættanlegra breytinga 

fyrir mismunandi svæði í þjóðgarðinum er eitt meginstefið (Alta, 2019).  

Önnur aðferð til þess að stýra þjóðgörðum og öðrum verndarsvæðum er Visitor Experience and 

Resource Protection (VERP) sem þróuð var út frá hugmyndum um burðarþol af 

þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna (NPS). VERP samanstendur af níu þáttum og er ætlað að 

hjálpa stjórnendum við ákvarðanatöku þegar kemur að mati á burðarþoli. Í VERP er gert ráð 

fyrir tengslum við mörk ásættanlegra breytinga (limits of acceptable change, LAC) (National 

Park Service, 1997).  

Fræðsla sem stjórntæki er notuð mjög víða og er henni miðlað meðal annars með 

fræðslugöngum landvarða, með skiltum og í gegnum upplýsingagjöf í gestastofum 

(Umhverfisstofnun, 2019). Fræðsla til gesta sem stjórntæki í þjóðgörðum og öðrum 

verndarsvæðum er notuð til þess að auka skilning gesta og virðingu fyrir þeim verðmætum sem 

auðlindin er (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 2011). 

Mönnum  varð snemma ljóst að ekki er nóg að taka tillit til umhverfislegra þátta þegar burðarþol 

svæða er skoðað. Félagslegi þátturinn er varðar upplifun gesta er einnig mikilvægur (Manning, 

Valliere, Wang, Lawson og Newman, 2002). Félagslegt burðarþol (e. social carrying capacity) 

á afþreyingarsvæðum hefur verið skilgreint sem það stig nýtingar gesta í þjóðgörðum og 

verndarsvæðum sem nær ekki að draga úr gæðum upplifunar þeirra (Lawson, Manning, Valliere 

og Wang, 2003). Segja má að félagslegt burðarþol sé nátengt umræðu um mannmergð 

(crowding) og ágreining (conflict) á milli gesta. Á svæðum þar sem margir safnast saman er 

hætt við því að upplifun gesta verði ekki jafn góð og ella. Í Kruger þjóðgarðinum í Suður-Afríku 

hafa menn haft áhyggjur af því að of mikill fjöldi ferðamanna hafi áhrif á upplifun gesta, 

endurkomu þeirra og valdi því að umræða um þjóðgarðinn sé á neikvæðum nótum (Scholtz og 

van der Merwe, 2020). Mikil mannmergð á afþreyingarsvæðum getur valdið ágreiningi á milli 
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gesta (Schultz og Svajda, 2017). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að eftir því sem fleiri gestir 

heimsækja þjóðgarða á eigin bíl hefur þeim fjölgað sem upplifa sig meira í borg heldur en á 

verndarsvæði. Með meiri bílafjölda hafa umferðarteppur aukist, bílum er ólöglega lagt, of 

margir bílar eru á hverju svæði og aukin bílaumferð veldur auknu stressi og loft- og 

hljóðmengun (Mace, Marquit og Bates, 2013). Ýmsar leiðir hafa verið farnar til þess að meta 

félagslegt burðarþol og áhrif mannmergðar á upplifun gesta í þjóðgörðum. Á það bæði við um 

bæði gangandi (Schultz og Svajda, 2017; Manning, Valliere, Wang, Lawson og Newman, 2002; 

Lawson, Manning, Valliere og Wang, 2003; Scholtz og van der Merwe, 2020)  og akandi 

umferð (Hallo og Manning, 2010; Daigle og Zimmerman, 2004; White, 2007; Mace, Marquit 

og Bates, 2013). Schultz og Svajda (2017) gerðu rannsókn á upplifun og viðhorfi gesta til 

mannmergðar (crowding) yfir vetrartímabil, sem er lágönn, í Rocky Mountain þjóðgarðinum í 

Bandaríkjunum. Rannsakendur voru með spurningalista sem þeir lögðu fyrir gesti. Í ljós kom 

að einhverjir gestir upplifðu mannmergð og jafnvel ágreining við aðra gesti þjóðgarðsins. Á 

spurningalista rannsakenda voru meðal annars 5 ljósmyndir með mismargt fólk gangandi eftir 

göngustíg í þjóðgarðinum og voru gestir beðnir um að meta á hvaða myndum væri ásættanlegur 

fjöldi fólks. Niðurstöður sýndu að eftir því sem fólki fjölgaði á myndunum því óásættanlegra 

þótti gestum ástandið. Aðrir rannsakendur hafa einnig stuðst við gestakannanir. Daigle og 

Zimmerman (2004) gerðu gestakönnun í Acadia þjóðgarðinum í Bandaríkjunum á viðhorfi 

gesta til samgangna í þjóðgarðinum og White (2007) gerði eigindlega rannsókn þar sem hann 

tók viðtöl við gesti sem notuðust við skutluþjónustu í Yosemite þjóðgarðinum. Lawson og 

félagar (2003) þróuðu tölvugert módel sem líkir eftir daglegri notkun gesta í Arches 

þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Með módelinu er hægt að meta félagslegt burðarþol fyrir mikið 

sótta áfangastaði í þjóðgarðinum en einnig fyrir þjóðgarðinn í heild. Í niðurstöðum sínum bentu 

rannsakendur á að hægt er að nota slík módel til þess að bregðast við áður en í óefni er komið 

og gera áætlanir fyrir framtíðina. Þeir bentu jafnframt á að hægt sé að nota tölvugerð módel til 

þess að meta, vakta og hjálpa til við stjórnun á félagslegu burðarþoli í þjóðgörðum. Önnur 

rannsókn, þar sem notast var við tölvugert eftirlíkingamódel ásamt öðrum aðferðum, var gerð í 

Acadia þjóðgarðinum. Í þeirri rannsókn var tölvugert módel af útsýnisleið smíðað til þess að 

kanna félagslegt burðarþol vegarins og gæði. Rannsóknin samanstóð af gestakönnun og 

tölvugerðu eftirlíkingamódeli og snerist um að gestum voru sýndar myndir af bílaumferð á 

útsýnisvegi í þjóðgarðinum. Bílum var bætt smám saman inn á myndirnar með tölvutækni og 

þátttakendur gáfu til kynna hversu ásættanlegt eða óásættanlegt þeim fannst ástandið á 

skalanum +4 (mjög ásættanlegt) til -4 (mjög óásættanlegt). Fleiri spurningar voru lagðar fyrir 
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þátttakendur en niðurstöður könnunarinnar gáfu til kynna að umferð á umræddum vegi var oft 

meiri en gestir töldu hæfilegt og sums staðar þótti hún óásættanleg (Hallo og Manning, 2010).  

Af ofangreindu má sjá að töluvert mörg verkfæri hafa verið þróuð í gegnum tíðina til þess að 

stýra og stjórna þjóðgörðum og öðrum verndarsvæðum. Taka þarf tillti til margra þátta og 

erfitt er að segja til um hvaða aðferð reynist best fyrir hvert tilfelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

4.1 Almennt um þjóðgarðinn á Þingvöllum 
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er í 50 km fjarlægð frá Reykjavík (Vegagerðin, á.á.) og tilheyrir 

sveitarfélaginu Bláskógabyggð (Bláskógabyggð, á.á.). Sjá má staðsetningu þjóðgarðsins á korti 

1 hér fyrir neðan. Til þess að komast til Þingvalla frá Reykjavík er farið um veg 36 en frá 

Gullfoss og Geysi til Þingvalla er ekið um veg 35. Einnig er hægt að komast í þjóðgarðinn frá 

Borgarfirði og um Kaldadal (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a.). Við þjóðveg 36 stendur 

þjónustumiðstöð þjóðgarðsins á Þingvöllum þar sem gestir geta fengið upplýsingar og ýmsa 

þjónustu (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b.). Frá vegi 36, ofan Almannagjár, er beygt inn að 

gestastofu þjóðgarðsins á Haki (eigin skráning).  

Árið 1928 var friðlýsing Þingvalla samþykkt (Lög um friðun Þingvalla nr. 59/1928) og var 

þjóðgarðurinn á Þingvöllum stofnaður með lögum sem tóku gildi árið 1930 (Snorri Baldursson, 

2014). Helsti hvatamaður að stofnun hans var Guðmundur Davíðsson. Hann skrifaði grein í 

Eimreiðina árið 1913 þar sem hann hvatti til þess að á Þingvöllum yrði stofnaður þjóðgarður 

vegna þess hve merkur staðurinn væri (Guðmundur Davíðsson, 1913). Þjóðgarðurinn er 

friðlýstur sem helgistaður allra Íslendinga (Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum nr. 47/2004) og 

því má segja að hann skipi sérstakan sess í hugum Íslendinga. Hann er í dag 228 km² en mörk 

Kort 1 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er í 50 km fjarlægð frá Reykjavík. (Landmælingar Íslands, á.á.;  Umhverfisstofnun, 

á.á.a.). 



22 

 

hans voru færð og hann stækkaður með lögum nr. 47/2004 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.c.). 

Staðurinn hefur mikið sögulegt gildi en Alþingi Íslendinga var stofnað þar um 930 og starfaði 

þar í einhverri mynd til loka 18. aldar (Sigrún Helgadóttir, 2011). Árið 2004 voru Þingvellir 

samþykktir inn á heimsminjaskrá UNESCO sem menningarminjar (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, á.á.d.) en þar er að finna einstætt menningarlandslag (Alta, 2019). Þjóðgarðurinn 

er ekki aðeins þekktur fyrir mikla sögu því náttúra svæðisins er einstök. Þar má sjá flekaskil 

Norður-Ameríkuflekans (Pétur M. Jónasson, 2002) og svokallaðs Hreppafleka (Páll Einarsson, 

2008). Spildan á milli flekanna tveggja, Norður-Ameríkuflekans og Hreppaflekans, myndar 

sigdæld. Syðst í sigdældinni er Þingvallavatn sem er 84 km² að stærð (Pétur M. Jónasson, 2002) 

en það er stærsta náttúrulega stöðuvatn á Íslandi. Uppruni vatnsins er að stærstum hluta frá 

Langjökli og rennur það neðanjarðar (Snorri Baldursson, 2014). Flekaskilin móta því mjög 

landslag og vatnafar svæðisins. Náttúra svæðisins er á tilnefningarlista UNESCO og ef af verður 

mun hún bætast við núverandi skráningu Þingvalla á heimsminjaskránni (Alta, 2019).  

Í þeim lögum sem gilda um þjóðgarðinn á Þingvöllum segir að varðveita skuli ásýnd staðarins 

og að viðhalda beri upprunalegu náttúrufari eins og kostur er. Einnig ber að tryggja að gestir 

geti notið svæðisins en þó innan þess ramma sem Þingvallanefnd setur með reglum (Lög um 

þjóðgarðinn á Þingvöllum nr. 47/2004). Í nýlega samþykktri stefnumörkun þjóðgarðsins segir 

að markmið til framtíðar sé að skapaðar verði aðstæður í þjóðgarðinum sem miða að 

ánægjulegri upplifun gesta en jafnframt að verndun náttúru og menningarminja sé tryggð. 

Stefnumörkunin var samþykkt árið 2018 og gildir sú áætlun til ársins 2038. Í henni er mörkuð 

stefna meðal annars um aðgengi og umferð gesta, fræðslu, dvöl, afþreyingu og aðstöðu í 

þjóðgarðinum svo eitthvað sé nefnt. Að auki er mótuð framtíðarsýn vegna landnotkunar til 

ársins 2038. Í stefnumörkuninni er einnig kveðið á um mat á árangri en áætlað er að vinna fjórar 

verkefnaáætlanir sem hver um sig gildir í 5 ár. Þegar einni er lokið tekur önnur við (Alta, 2019). 

Í töflu 3 má sjá frekari útlistun á aðgerðum og markmiðum stefnumörkunarinnar.   
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Tafla 3. Aðgerðir og markmið stefnumörkunar þjóðgarðsins á Þingvöllum til ársins 2038. 

Stefna Markmið til ársins 2038 

Aðgengi og umferð gesta Stýring umferðar, skýrar reglur um aðgengi og 

umferð, gott kerfi göngustíga sem tryggir öruggt 

flæði gesta, vegir og bílastæði skilvirk og örugg, 

aðgengi fyrir hreyfihamlaða, bílaumferð utan 

viðkvæmustu svæðanna, vöktun og sífelld 

endurskoðun á þolmörkum. 

Fræðsla Gestir geti nálgast upplýsingar um þjóðgarðinn í 

ýmsu formi, vönduð fræðsla til skólahópa, samstarf 

við fræði- og listamenn, áhersla á lifandi leiðsögn. 

Dvöl, afþreying og aðstaða Góð aðstaða til móttöku hópa, gott aðgengi, góð 

upplifun gesta ásamt varðveislu náttúru- og 

menningarminja, lágstemmdar byggingar sem falla 

vel að umhverfinu, uppbygging mannvirkja á 

skilgreindum mannvirkjasvæðum, gott samstarf við 

ferðaþjónustu í nágrenni þjóðgarðsins, vöktun og 

reglubundið mat. 

Rannsóknir og vísindi Yfirlit yfir gagnleg rannsóknarsvið, samráð við 

fræðimenn og vísindastofnanir, áhersla á rannsóknir á 

fornminjum, áhersla á að rannsóknir og niðurstöður 

þeirra séu aðgengilegar. 

Fornleifar og menningarlandslag Áhersla á að spilla ekki fornleifum, búa í haginn fyrir 

fornleifarannsakendur, samstarf við Minjastofnun, 

fræðsla til gesta um fornleifar. 

Landnotkun Áhersla á verndun ásýndar, menningarlandslags og 

vistkerfa, landnotkun stuðli að ánægjulegri heimsókn 

gesta. 

Vistkerfi Skipulag og framkvæmdir  taki mið af vistkerfi 

þjóðgarðsins, aðfluttum tegundum haldið frá, 

endurreisn lífríkis Þingvallavatns, kortlagning 

tegunda.  
Hagkerfi og samfélag Samráð og samstarf, kjarnastarfsemi rekin af 

þjóðgarðinum, önnur þjónusta af einkaaðilum. 

Stjórnun Að gestir geti notið þess sem þjóðgarðurinn hefur 

uppá að bjóða án þess að gæði rýrni, skýrar reglur sem 

tryggja öryggi, gestagjöld fyrir ákveðna þjónustu, 

skýrar reglur fyrir starfsemi einkaaðila. 

 

Þjóðgarðurinn hefur staðið í ströngu síðastliðin ár við uppbyggingu innviða til þess að geta 

tekið á móti þeim mikla fjölda sem sótt hefur staðinn heim undanfarin ár. Hafist var handa við 

stækkun gestastofu á Hakinu haustið 2016, bílastæði hafa verið stækkuð, göngustígar lagðir, 

útsýnispallar byggðir (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2017; Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.e.) 

og vegir lagfærðir (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2019). Við Silfru hefur verið komið upp 

aðstöðu fyrir þá sem ætla að kafa og snorkla í gjánni. Má þar nefna salerni, göngustíga, uppstig 

og niðurstig, bílastæði fyrir rekstraraðila og fráleggsborð (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner 
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og Ólafur Árnason, 2019). Einnig fjölgaði ársverkum í þjóðgarðinum úr 11,8 árið 2012 í 26,8 

árið 2016. Var þetta viðbragð við mikilli fjölgun gesta í þjóðgarðinum. Starfsmenn sinntu ýmist 

stjórnun, landvörslu eða verslunarstörfum (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2016). Eftir að 

heimsfaraldur COVID-19 skall á hefur starfsmönnum aftur fækkað umtalsvert og tilkynnti 

þjóðgarðurinn um miklar uppsagnir landvarða á síðasta ári (Bjarni Rúnarsson, 2020). Áður 

hafði verið tilkynnt um uppsögn allra starfsmanna þjóðgarðsins sem komu að verslunarrekstri 

á vegum hans (Atli Ísleifsson, 2020). Báðar uppsagnirnar voru viðbragð við algjöru hruni í 

komum ferðamanna í þjóðgarðinn (Bjarni Rúnarsson, 2020; Atli Ísleifsson, 2020).  

Miðað við hvernig mynstrið hefur verið í gestakomum erlendra ferðamanna til Þingvalla má 

ætla að þegar ferðaþjónustan tekur aftur við sér muni gestum aftur fara að fjölga í þjóðgarðinum. 

Sem dæmi má nefna að árið 2018 komu 2,3 milljónir ferðamanna til Íslands (Ferðamálastofa, 

á.á.) og  65% þeirra erlendu ferðamanna heimsóttu Þingvelli (Rögnvaldur Ólafsson og Gyða 

Þórhallsdóttir, 2020). Ári síðar var komu um 2 milljónir ferðamanna til landins 

(Ferðamálastofa, á.á.) og 60% þeirra heimsóttu Þingvelli það árið (Rögnvaldur Ólafsson og 

Gyða Þórhallsdóttir, 2020). Frá því í nóvember 2019 til desember 2020 var heildarfjöldi 

erlendra ferðamanna á Íslandi rúmlega 595 þúsund (Ferðamálastofa, 2020).  Um 300 þúsund 

gestir heimsóttu Þingvelli það ár eða um 50% af heildarfjölda erlendra gesta (Rögnvaldur 

Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2021). Af undansögðu má ráða að fjöldi ferðamanna á 

Þingvöllum haldist nokkuð vel í hendur við þann fjölda sem kemur til landsins  Miðað við spá 

Alþjóða ferðamálastofnunarinnar má því gera ráð fyrir því að ferðamannafjöldi á Þingvöllum 

muni aukast aftur á næstu 2 til 4 árum (World Tourism Organization, 2020).  

Í þjóðgarðinum er nú unnið að nýju deiliskipulagi fyrir vestari hluta hans. Í þeim hluta 

þjóðgarðsins er gestastofan á Haki og þinghelgin sjálf. Á þessu svæði er mestur fjöldi 

ferðamanna og er það því undir miklu álagi. Þar sem fjöldi ferðamanna í þjóðgarðinum hefur 

aukist ár frá ári undanfarið var talin þörf á að skipuleggja vesturhlutann nánar með það að 

markmiði að geta tekið á móti miklum fjölda gesta en tryggt í leiðinni verndun náttúru- og 

menningarminja (Landslag, 2019). Samkvæmt vinnslutillögu deiliskipulagsins er gert ráð fyrir 

að ný þjónustumiðstöð rísi ofan við Langastíg og að þar verði gerð 300 bílastæði. Frá nýju 

þjónustumiðstöðinni eru hugmyndir um stíg niður í þinghelgina og ýmsar útfærslur eru í skoðun 

í því samhengi (Landslag, 2020). Við umhverfismat fyrir deiliskipulagið er litið til fyrirliggjandi 

gagna (Landslag, 2019). Líta má á deiliskipulagið sem tæki til að tryggja að fyrirkomulag á 

nýtingu svæðisins sé í samræmi við þróun fjölda gesta inn á svæðið og með 



25 

 

deiliskipulagsvinnunni er verið að reyna að sjá fyrir þróunina í komum gesta og hvernig skuli 

bregðast við því. 

4.2 Lýsing rannsóknarsvæðis 
Gestir sem heimsækja þjóðgarðinn koma þangað einkum í tvennum tilgangi; að kynna sér sögu 

og menningu svæðisins og til þess að njóta útivistar og upplifa náttúrufegurð.  Göngustígar í 

þinghelginni, þar sem þingið var haldið til forna, eru breiðir og vel afmarkaðir og í 

þjóðgarðinum er víðfemt stígakerfi.  Margir stíganna eru gamlar þjóðleiðir frá því þing var 

haldið á Þingvöllum en einnig frá þeim tíma þegar búseta var í þjóðgarðinum. Þinghelgin er 

það svæði sem flestir gestir þjóðgarðsins heimsækja (Alta, 2019) auk Haksins þar sem finna má 

gestastofu þjóðgarðsins (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2017). Þau kennileiti sem talin eru hafa 

afmarkað þinghelgina til forna eru Þingvallavatn til suðurs, hærri veggur Almannagjár til 

vesturs, Flosagjá til austurs og Kastalar til norðurs (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.j.). 

Gestastofan var reist árið 2002 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013) en árið 2018 var hún 

stækkuð og var þar meðal annars opnuð margmiðlunarsýning (Magnús Hlynur Hreiðarsson, 

2018). Sýningin nefnist „Hjarta lands og þjóðar“ og þar geta gestir sjálfir kallað fram 

upplýsingar um sögu og náttúru þjóðgarðsins (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.f.). Á Haki var 

einnig opnað salernishús árið 2011 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013). Árið 2003 var reistur 

útsýnispallur á Haki  sem hefur verið stækkaður síðan þá. Útsýnispallurinn er einn sá fjölsóttasti 

á Íslandi og þótti stækkun hans nauðsynleg til þess að tryggja öryggi gesta (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, 2017). Frá Hakinu liggur göngubrú niður Kárastaðastíg í Almannagjá 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2013) en neðar í gjánni er talið að Lögberg hafi verið staðsett til 

forna. Tveir staðir í Almannagjá eru taldir líklegir sem hið forna Lögberg og er á öðrum þeirra 

fánastöng í dag (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.g.). Við enda Almannagjár er bílastæði sem 

kennt er við Kastala en er einnig kallað P2 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.h.) og er það 

bílastæði ætlað fyrir rútur og ferðaþjónustuaðila. Rétt norðan við umrætt bílastæði er svokallað 

Fossplan sem einnig tilheyrir P2 og er það bílastæði ætlað fyrir þá sem koma til Þingvalla á 

einkabílum (eigin skráning). Norðan við þinghelgina er Öxarárfoss sem einnig er fjölsóttur 

áfangastaður í þjóðgarðinum en þangað komu rúmlega 43 þúsund gestir árin 2018 og 2019 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2021). Við fossinn var smíðaður útsýnispallur árið 2014 og 

kemur hann í beinu framhaldi af göngupalli sem liggur til norðurs inn í Stekkjargjá 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2017). Nyrst í Stekkjargjá er Langistígur sem áður var helsti 

póstvegurinn um Þingvallahraun. Stígurinn er hellulagður og er sú framkvæmd frá árinu 1830 

(Björn Th. Björnsson, 1994). Í dag er leiðin um Langastíg notuð af gangandi vegfarendum en 
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einnig sem reiðleið 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 

á.á.i.).  Þegar komið er upp úr 

gjánni um Langastíg er þar 

útsýnispallur á vinstri hönd 

(eigin skráning). Frá Langastíg 

er hægt að ganga stuttan spöl 

að bílastæði sem í daglegu tali 

kallast P3 eða bílastæðið við 

Langastíg (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, á.á.i.). 

Eystri mörk þinghelginnar 

markast af Flosagjá 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 

á.á.j.). Gjáin klofnar í eystri og 

vestari hluta og kallast sá 

fyrrnefndi Nikulásargjá og 

hinn síðarnefndi Flosagjá 

(Björn Th. Björnsson, 1994). 

Yfir hana lá Konungsvegurinn 

sem lagður var vegna komu  

Friðriks VIII Danakonungs. 

Talið er að Friðrik hafi fyrstur 

manna kastað smápeningi í 

gjána í þeim tilgangi að sjá 

hversu djúp hún væri (Sigrún Helgadóttir, 2011). Ferðamenn og aðrir hafa í gegnum áratugina 

kastað smápeningum í gjána og er nafn hennar þekkt sem Peningagjá í dag (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, á.á.j.). Gjáin er vinsæll áfangastaður í þjóðgarðinum (eigin skráning). Við Flosagjá 

er bílastæði sem kallast P4 og er það ætlað hreyfihömluðum einstaklingum (á.á.h.). Við bakka 

Öxarár stendur Þingvallakirkja sem er frá árinu 1859. Við hlið hennar stendur Þingvallabærinn 

en hann var reistur árið 1930 (Björn Th. Björnsson, 1994). Frá kirkjunni er hægt að ganga stíg 

til suðurs meðfram ánni í átt að bílastæði sem kallast í daglegu tali P5, þar sem hótel Valhöll 

stóð áður. Einnig er hægt að komast að gjánni Silfru með því að ganga sömu leið en Silfra er 

Kort 2 Þinghelgin í þjóðgarðinum á Þingvöllum og helstu áfángastaðir innan 

hennar. (Alta, 2018 með breytingum höfundar).  
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um 300 m austan við steypta brú sem liggur yfir ósa Öxarár (eigin skráning). Kort 2 sýnir 

þinghelgina og helstu áfangastaði innan hennar. Kortið er í eigu þjóðgarðsins á Þingvöllum og 

er notað í þessu verkefni með leyfi þjóðgarðsvarðar. Kortið var unnið af Alta ráðgjafafyrirtæki 

en er birt með breytingum höfundar verkefnisins.    

4.3 Hefðbundin heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum 
Segja má að hefðbundin heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum sé nokkurs konar hringur. 

Bílastæði eru á nokkrum stöðum í þjóðgarðinum eins og áður hefur komið fram. Margir hefja 

ferð sína á bílastæðinu við gestastofuna á Haki. Hefðbundin heimsókn sem hefst á P1 við 

gestastofuna á Haki gæti litið svona út:  

• 1. Aðkoma að Þingvöllum: Heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum hefst á bílastæðinu 

P1 við gestastofuna á Haki. Gestir koma annað hvort á eigin vegum eða með 

ferðaþjónustuaðila. Bílastæði fyrir fólksbíla eru vestan megin við gestastofuna sjálfa en 

rútubílastæði eru beint fyrir utan gestastofu.  

• 2. Greiðsla bílastæðagjalds: Á Haki eru salernishús og greiðsluvélar fyrir bílastæði 

auk upplýsingarýmis, sýningar og verslunar. Gestir leggja bíl sínum, greiða gjald fyrir 

notkun bílastæðis, nota salernið ef þess er þörf. Þar geta þeir, ef vilji er til, fengið 

upplýsingar og lítinn bækling í gestastofu þjóðgarðsins.  

• 3. Útsýnispallur á Haki: Hefðbundin heimsókn í þjóðgarðinn er gönguferð um 

þinghelgina og nágrenni hennar. Gangan hefst á því að farið er út á útsýnispall á Haki 

þar sem gestir hafa útsýni yfir sigdældina, fjallahringinn og þinghelgina. Þaðan ganga 

gestir niður Kárastaðastíg sem er efsti hluti Almannagjár.  

• 4. Lögberg: Í gjánni miðri er Lögberg og þar má finna fánastöng, útsýnispall og 

fræðsluskilti. Þar geta gestir tyllt sér í tröppur sem þar eru, virt fyrir sér útsýnið og fræðst 

um sögu Alþingis á Þingvöllum. 

• 5. Drekkingarhylur: Frá Lögbergi heldur förin áfram að Drekkingarhyl þar sem finna 

má fræðsluskilti um þá sögulegu atburði sem þar áttu sér stað.  

• 6. Öxarárfoss: Frá Drekkingarhyl er göngunni haldið áfram til norðurs í átt að 

Öxarárfossi sem er í Stekkjargjá. Fara þarf upp steintröppur til þess að komast upp í 

gjána. Gengið er eftir göngupalli í átt að fossinum og við enda hans er útsýnispallur þar 

sem gestir geta virt fossinn fyrir sér. Frá fossinum er gengið til baka og farið niður 

steintröppurnar til þess að komast aftur niður í þinghelgina.  

• 1. Gestastofan á Haki: Ákveðinn hluti gesta gengur sömu leið til baka upp á Hak og 

láta þar við sitja. 
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• 7. Nikulásargjá/Peningagjá: Sumir ganga hins vegar frá fossinum niður að veginum 

sem liggur að kirkjunni. Þegar sú leið er gengin kom gestir að Flosagjá og Nikulásargjá, 

sem nefnist í daglegu tali Peningagjá. Þar geta gestir virt fyrir sér kristaltært vatnið í 

gjánum og séð þar smámynt sem hent hefur verið í Peningagjá í gegnum áratugina. 

• 8. Kirkja og Þingvallabær: Frá Nikulásargjá er stuttur spotti að kirkjunni og 

Þingvallabænum. Á sumrin er kirkjan opin hluta úr degi og þar er landvörður staðsettur 

sem veitt getur upplýsingar um þjóðgarðinn og haft samskipti við gesti. 

• 1. Gestastofan á Haki: Frá kirkjunni geta gestir gengið til baka í átt að Flosagjá. Rétt 

áður en komið er að gjánni liggur stígur niður í átt að Öxará þar sem gestir ganga yfir 

þrjár timburbrýr sem liggja yfir ála Öxarár. Við enda stígsins koma gestir að 

timburtröppum í svokölluðu Hamraskarði og þegar gestir eru komnir upp þær eru þeir 

komnir aftur inn í Almannagjá þar sem Lögberg er. Þaðan ganga gestir til baka upp á 

Hak og ljúka þar með heimsókn sinni. 

• 9. Silfra: Frá kirkjunni er einnig hægt að ganga stíg meðfram Öxará til suðurs. Þegar 

komið er að enda stígsins er hægt að beygja til vinstri til þess að komast að Silfru og 

nærumhverfi hennar. Frá Silfru er sama leið gengin til baka að bílastæði P5 þaðan sem 

ferið er um Stuttastíg inn í  Almannagjá. Frá Almannagjá er gengið upp að gestastofunni 

á Haki.  

• 1. Gestastofan á Haki:. Ef beygt er til hægri er gengið að bílastæði P5. Frá því er hægt 

að fara svokallaðan Stuttastíg en sá stígur endar í Kárastaðastíg í Almannagjá. Þaðan 

ganga gestir upp að gestastofunni á Haki og ljúka heimsókn sinni þar.   
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Hér fyrir neðan má sjá flæðirit og kort 3 yfir hvernig dæmigerð heimsókn gæti litið út ef 

heimsókn hæfist hjá gestastofunni á Haki. Þeir reitir sem eru gulir að lit gefa til kynna hvar 

gagnasöfnun á sér stað í þjóðgarðinum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 3 Hefðbundin heimsókn sem hefst á P1 á Haki (Alta, 2018 með breytingum höfundar). 
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Hafa ber í huga að hægt er að leggja bílum annars staðar en á Haki, til dæmis á Langastíg (P3), 

á Fossplani (P2) og þar sem Valhöll stóð áður (P5). Þeir gestir sem leggja á þessum bílastæðum 

fara þá yfirleitt öfugan hring miðað við þá gesti sem leggja á P1 á Haki. Hér fyrir neðan má sjá 

flæðirit og kort 4 yfir hefðbundna heimsókn sem hefst á Fossplani (P2). Gulur litur í reitum 

gefur til kynna hvar gagnasöfnun á sér stað í þjóðgarðinum miðað við að heimsókn hefjist á P2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 4 Hefðbundin heimsókn sem hefst á P2, Fossplani (Alta, 2018 með breytingum höfundar). 
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Þeir sem koma til Þingvalla með ferðaþjónustuaðila ganga oftar en ekki styttri leið á ferð sinni 

um þjóðgarðinn. Ferðin hefst oftast nær á Haki og lýkur á P2 þar sem rútan sækir gestina. Hér 

fyrir neðan má sjá flæðirit og kort 5 yfir hefðbundna heimsókn hjá gestum sem koma með 

ferðaþjónustuaðilum til Þingvalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 5 Hefðbundin heimsókn með ferðaþjónustuaðila sem hefst á P1 á Haki (Alta, 2018 með 

breytingum höfundar). 
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5. Aðferðir  

5.1 Markmið greiningar fyrirliggjandi gagna 
Markmið þessa verkefnis er að kanna hvort mögulegt sé að búa til módel sem hægt væri að nota 

til þess að framreikna þörf fyrir innviðauppbyggingu í þjóðgarðinum á Þingvöllum til framtíðar 

miðað við ákveðna fjölgun gesta. Með fyrirliggjandi gögnum verður reynt að tengja saman 

nýtingu gesta og gestafjölda og framreikna þörf fyrir innviðauppbyggingu. Horft verður til 

framtíðarspár um vöxt, meðal annars frá Alþjóða ferðamálastofnuninni, við útreikningana. Spá 

hennar gerir ráð fyrir að ferðaþjónustan verði komin á þann stað sem hún var á árið 2019, á 

tímabilinu frá miðju ári 2023 til enda árs 2024 (World Tourism Organization, 2020). Verkfærið 

væri mögulega hægt að nota á öðrum umsetnum stöðum á landinu, meðal annars við Geysi og 

Gullfoss sem einnig eru hluti af Gullna hringnum. Greiningarnar gætu þannig gefið skilning á 

stærri myndinni. Það er vissulega fyrir utan markmið þessa verkefnis en gæti aukið skilning á 

því hvernig samband er á milli Þingvallaþjóðgarðs og annarra áfangastaða á Gullna hringnum. 

Sem dæmi um það má nefna ef settar væru aðgangstakmarkanir á Þingvöllum, hvernig það gæti 

breytt heimsóknarmynstri og álagi á hinum stöðunum. 

5.2 Sambærileg módel 
Gagnasöfnun innan þjóðgarða á sér ýmsar ástæður sem geta verið stjórnunarlegs eðlis, til þess 

að mæla notkun gesta eða sambland af hvoru tveggja. Gagnasöfnun getur einnig leitt í ljós 

hvaða gögn vantar til þess að fá betri mynd af aðstæðum. Ótalmargar rannsóknir hafa verið 

gerðar til dæmis í þjóðgörðum í Bandaríkjunum þar sem gagnasöfnun yfir lengri eða skemmri 

tíma hefur orðið grunnur að breyttri stýringu innan svæðanna, eða tillögur að breytingum hafa 

verið lagðar fram eftir framkvæmd rannsóknar (t.d. Pettebone o.fl., 2013; National Park 

Service, 2019b; Rice o.fl., 2019; Lawson o.fl., 2009; Byrne og Upchurch, 2011). Bent hefur 

verið á að tengsl séu á milli samgangna og afþreyingarsvæða, það er að segja þau 

samgöngukerfi sem eru til staðar hafa áhrif á það hvernig gestir dreifast um svæðið (Meldrum 

og DeGroot, 2012). Til þess að mæla notkun gesta á göngustígum, vegum, bílastæðum, 

salernum og öðrum innviðum í þjóðgörðum þarf að styðjast við mælanlegar breytur (Manning, 

2007). Ein leið til þess að mæla notkun gesta á svæðum innan þjóðgarða er að notast við 

gönguteljara. Slíkir teljarar eru sjálfvirkir og hafa þann kost að þeir þurfa lítið viðhald og þeir 

geta safnað upplýsingum í lengri tíma ásamt því sem þeir valda lítilli sem engri truflun fyrir 

gesti. Helsti ókosturinn er talinn vera vandamál við uppsetningu teljaranna auk þess sem kvarða 

þarf gögnin. Það helgast af því að teljarar geta til dæmis ekki lesið nema annan einstaklinginn 

gangi fólk samsíða framhjá þeim. Því þarf að leiðrétta gögnin með því að kvarða þau 
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(Pettebone, Newman og Lawson, 2010). Stjórnendur þjóðgarða geta einnig safnað gögnum um 

nýtingu svæðisins og nýtt þau gögn til þess að bregðast við of miklu álagi. Sem dæmi um það 

má nefna South Rim í Grand Canyon þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Þar var gögnum um 

bílaumferð safnað í tvö ár og út frá þeim gögnum var unnin samgönguáætlun og umhverfismat 

fyrir áætlunina (Byrne og Upchurch, 2011). Annað dæmi frá Bandaríkjunum þar sem gerð var 

rannsókn á umsetnu svæði kemur frá Yosemite þjóðgarðinum. Þar var notkun gesta á helsta 

kennileiti þjóðgarðsins, Half Dome, vöktuð. Rannsakendur notuðust við gönguteljara og 

ljósmyndir til þess að meta fjölda fólks á sama stað og sama tíma (people at one time – PAOT). 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að með því að takmarka fjölda gesta á Half Dome á 

degi hverjum við 400 manns myndi draga úr þeim tilfellum þar sem mikill mannfjöldi væri á 

sama stað á sama tíma. Niðurstöðurnar gáfu ennfremur til kynna að þar væri kominn grunnur 

fyrir vöktun til framtíðar en einnig hvernig styðjast má við aðlagaða stjórnun á Half Dome svo 

ná megi markmiðum stjórnunar sem snúa að gæðum heimsóknarinnar fyrir gesti en einnig að 

öryggi þeirra (Pettebone o.fl., 2013). Ef tekið er dæmi frá Evrópu þá gerði Rogowski (2020) 

rannsókn í Stolowe Mountain þjóðgarðinum í Póllandi sem er einn mest heimsótti þjóðgarður 

landsins. Rogowski þróaði kerfi, sem hann kallaði Monitoring System of tourist traffic (MSTT),  

sem vaktar umferð ferðamanna. Var það meðal annars gert með þónokkrum fjölda skynjara sem 

töldu gesti inn og út af svæðinu sem var til rannsóknar og gestakönnunum. Gögnin sem safnað 

var með skynjurunum voru brotin niður í klukkustundir, daga, vikur, mánuði og ár. 

Gestakannanir voru framkvæmdar á sama tímabili og gögnum frá skynjurunum var safnað. 

Rogowski benti á í niðurstöðum sínum að sú aðferð að gera gestakannanir samtímis 

gagnasöfnun með skynjurunum hefði gefið góða lýsingu á flæði gesta um þjóðgarðinn. Þá benti 

hann á að þróa mætti kerfið áfram og með því vakta aðra þætti eins og til dæmis klifur, 

hjólaumferð, umferð gönguskíða og bílaumferð. 

Í sumum tilfellum hefur komið í ljós að til þess að fá betri mynd af aðstæðum þyrfti að afla 

frekari gagna. EFLA verkfræðistofa vann þolmarkagreiningu fyrir Silfru í þjóðgarðinum á 

Þingvöllum vorið 2019 og ein af niðurstöðum þeirrar greiningar var að sum gögn um 

starfsemina væru takmörkuð. Voru það meðal annars gögn um umhverfi Silfru, innviði og 

upplifun gesta. Í skýrslunni er lagt til að frekari gagna sé aflað svo hægt sé að taka afstöðu til 

þess hvort breyta þurfi aðgangsstýringunni að gjánni (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner og 

Ólafur Árnason, 2019).  

Í töflu 4 eru dæmin hér að ofan tekin saman til þess að gefa betri mynd af þeim aðferðum sem 

notaðar voru við gagnasöfnun í hverju tilfelli fyrir sig. 
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Tafla 4. Dæmi um gagnasöfnun í þjóðgörðum og hvernig þau gögn voru notuð til stefnumótunar og til þess að fá 

mat á stöðu svæðanna. 

Svæði Aðferðir við gagnasöfnun  

Stolow, Pólland Skynjarar sem töldu gesti inn og út af svæðinu, 

gestakönnun 

Half Dome, Yosemite N.P., Bandaríkin Gönguteljarar, ljósmyndir til að meta fjölda fólks á 

sama stað og sama tíma (PAOT) 

South Rim, Grand Canyon N.P., Bandaríkin Gögnum um bílaumferð safnað í 2 ár – grunnur að 

samgönguáætlun fyrir þjóðgarðinn 

Silfra, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Ísland Fyrirliggjandi gögn frá þjóðgarðinum um heimsóknir 

gesta notaðar til að gera þolmarkagreiningu fyrir 

gjána. Ein niðurstaðan að gögn vantar svo hægt sé að 

taka afstöðu til þess hvort breyta þurfi 

aðgangsstýringu 

 

5.3 Fyrirliggjandi gögn 
Í þjóðgarðinum á Þingvöllum er gögnum safnað um notkun gesta á svæðinu ýmist með beinum 

eða óbeinum hætti. Tveir gönguteljarar eru í þjóðgarðinum sem mæla notkun gesta á 

göngustígum (eigin skráning). Þá er gjaldskylda á skilgreindum bílastæðum í þjóðgarðinum og 

í tengslum við hana er myndavélakerfi sem tekur myndir af númeraplötum bíla við inn- og 

útakstur af svæðinu (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.k.). Gögnum um flutning á seyru frá 

þjóðgarðinum er safnað af því fyrirtæki sem sér um það verkefni og gögnum um köfun og 

yfirborðsköfun í Silfru er safnað í gagnagrunn hjá þjóðgarðinum.  

Gagnasöfnun fyrir þetta verkefni tók nokkurn tíma og helgaðist það meðal annars af því að 

gögn voru misaðgengileg og á mismunandi formi. Auðvelt var að nálgast sum gagnanna en 

öflun annarra tók lengri tíma. Fundnar voru daglegar heildartölur yfir notkun fyrir hverja breytu 

á tímabilinu frá 1. janúar 2019 til 31. desember 2020. Ákveðið var að hafa umrætt tímabil inni 

í greiningu fyrirliggjandi gagna og  ástæðan var sú að árið 2019 var eðlilegt ár hvað varðar 

gestakomur í þjóðgarðinn en árið 2020 var eins og kunnugt er óvenjulegt vegna heimsfaraldurs 

COVID-19. Tölfræðilegum eiginleikum gagnanna var lýst með því að skoða daglegan 

heildarfjölda fyrir breyturnar. Einföld aðhvarfsgreining (regression) var notuð til þess að finna 

sambandið á milli tveggja breyta. Klukkutímagögn úr gönguteljurum og frá bílastæðum voru 

notuð til þess að greina umferð innan dags á annríkum dögum. Hér á eftir verður farið yfir þau 

gögn sem safnað var fyrir verkefnið, form gagnanna og hvernig gekk að nálgast þau. Á korti 6 

má sjá staðsetningu gönguteljara, bílastæðis P1, salerna og Silfru og í töflu 5 má sjá yfirlit yfir 

þau gögn sem unnið verður með í þessari rannsókn. Daglegur heildarfjöldi var skráður fyrir 

ákveðnar breytur en þær má sjá í töflu 6 hér að neðan. Hafa ber í huga að salernishús sem merkt 

eru inn á kortið hjá bílastæðum P2 og P5 hafa enn ekki verið tekin í notkun þegar þetta er 

skrifað.  
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Tafla 5. Fyrirliggjandi gögn sem þjóðgarðurinn á Þingvöllum á og unnið verður með í þessu verkefni  

Heiti breytu Lýsing gagnasafns Tímabil gagnasafns Hversu oft safnað 
Gönguteljarar Sólarhringsgögn, brotin 

niður í mánuði, daga og 

klukkustundir, mælir 

gestafjölda sem gengur 

framhjá teljurunum.   

1. janúar 2019 til  

31. desember 2020 

Á hverjum sólarhring, 

gögn send frá teljara í 

gagnagrunn. Gögnum 

safnað í rauntíma. 

Bílastæði Gögn sem sýna dag og 

tíma inn- og útkeyrslu 

ökutækja á bílastæði 

þjóðgarðsins, sýna einnig 

stærð ökutækis og þar af 

leiðandi hversu marga 

farþega ökutækið getur 

borið. 

1. janúar 2019 til  

31. desember 2020 

Á hverjum sólarhring, 

gögn send frá 

myndavélakerfi í 

gagnagrunn. Gögnum 

safnað í rauntíma. 

Seyra Magn í lítrum af seyru 

sem flutt hefur verið frá 

Þingvöllum og fjöldi 

tæminga úr hverri 

rotþró/safntanki. 

1. janúar 2019 til  

31. desember 2020 

Hver ferð skráð í bókhald 

hjá fyrirtækinu sem sér 

um flutninginn. 

Silfra Fjöldi gesta og 

tímasetning á því þegar 

hópar fara í vatnið. 

1. janúar 2019 til  

31. desember 2020 
Daglega, hver hópur 

skráður – fjöldi gesta og 

tímasetning, gögn brotin 

niður í mínútur. Gögnum 

safnað í rauntíma. 

 

Tafla 6. Daglegar heildartölur voru skráðar fyrir breyturnar í töflunni. 

Gönguteljari í Almannagjá 

 

Meðalfjöldi sæta í stórum rútum 

 

Gönguteljari hjá Öxarárfossi 

 

Meðaldvalartími stórra rúta 

 

P1 bílastæði á Haki 

 

Fjöldi lítilla rúta  

 

Seyra – meðalfjöldi lítra á dag 

 

Meðalfjöldi sæta í litlum rútum 

 

Fjöldi gesta í Silfru 

 

Meðaldvalartími lítilla rúta 

 

Heildarfjöldi sæta í rútum 

 

Meðaldvalartími bifreiða í kerfi Verkís 

 

Fjöldi stórra rúta  
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Kort 6 Kortið sýnir hvar gögnum var safnað fyrir verkefnið (Alta, 2018 með breytingum 

höfundar). 
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Gönguteljarar: Í nóvember árið 2017 voru settir upp tveir gönguteljarar í þjóðgarðinum á 

Þingvöllum. Annar þeirra var settur í Kárastaðastíg ofarlega í Almannagjá; hér eftir verður talað 

um gönguteljara í Almannagjá. Hinn var settur upp í Stekkjargjá og telur sá teljari þá gesti sem 

ganga að og frá Öxarárfossi (kort 4, rauður punktur). Teljararnir eru af tegundinni EcoCounter 

(eigin skráning) en það eru sjálfvirkir rauntímateljarar sem senda gögn í gagnagrunn sem nefnist 

EcoVisio á 24 tíma fresti. Teljararnir eru búnir innrauðum geisla sem nemur gangandi 

vegfarendur en þeir geta einnig greint hjólandi umferð. Teljararnir geta greint stefnu þeirra sem 

fara um svæðið og hægt er að brjóta gögnin niður í allt að 15 mínútur (TGJ - hönnun ráðgjöf 

og rannsóknir, 2021). Í þessu verkefni eru notuð gögn út gönguteljurum frá 1. janúar 2019  til 

31. desember 2020. Til þess að ná í þau gögn fór höfundur inn í gagnagrunn EcoVisio og valdi 

umrætt tímabil. Fengin voru gögn sem brotin voru niður í mánuði, daga og klukkustundir úr 

báðum teljurum.  

Bílastæði: Í þjóðgarðinum á Þingvöllum er gjaldskylda á þremur skilgreindum bílastæðum, P1 

á Haki, P5 þar sem Valhöll stóð áður og á P2 neðan Almannagjár (sjá kort 4) (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, á.á.h.). Á P1 eru nú um 360 stæði fyrir fólksbíla auk bílastæðis fyrir 

ferðaþjónustuaðila (Skipulagsstofnun, 2019). Á P2 og P5 er pláss fyrir um 50 bíla á hvoru plani 

(eigin skráning). Þingvallanefnd samþykkti á fundi sínum í mars árið 2015 að taka upp 

bílastæðagjöld í þjóðgarðinum (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2015) og hófst gjaldtaka í maí 

árið 2016 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2016). Greitt er mishátt gjald eftir því hversu margir 

farþegar geta ferðast með ökutækinu (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.k.). Árið 2018 gerði 

Þjóðgarðurinn samning til eins árs við fyrirtækið Computer Vision sem tók gildi 1. júlí sama ár 

og setti fyrirtækið upp gjaldtökulausn fyrir bílastæðin með myndavélum (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, 2018). Rekstur innheimtuþjónustu fyrir bílastæði í þjóðgarðinum var boðinn út í 

upphafi árs 2020 (Ríkiskaup, 2020a). Í framhaldinu tók nýr rekstraraðili við 

innheimtuþjónustunni og er sá aðili Verkís (Ríkiskaup, 2020b). Í dag byggir innheimtukerfið á 

myndavélakerfi sem tekur myndir af bílnúmeraplötum þeirra sem aka inn á svæðið og út af því. 

Kerfið ber saman númeraplötur bíla og númeraskrá hjá Samgöngustofu. Gestir geta greitt fyrir 

bílastæði í greiðsluvélum sem staðsettar eru í gestasofu á Haki og greiðsluskýlum við bílastæði. 

Auk þess eru greiðsluvélar inni í salernishúsi á Haki (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.k.). 

Gögnum frá innheimtukerfunum tveimur var og er safnað í gagnagrunna þar sem starfsmenn 

þjóðgarðsins á Þingvöllum geta nálgast þau. Í þessu verkefni voru gögnin sótt í gagnagrunnana, 

þau hreinsuð og vistuð á því formi sem hægt er að vinna með. Gögnin frá fyrirtækjunum tveimur 

eru ekki eins en muninn má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7. Yfirlit yfir þau gögn frá myndavélakerfi á P1 á Haki sem fyrirtækin tvö söfnuðu í gagnagrunna      

sína. 

Breyta Computer Vision Verkís 

Innkeyrslutími fólksbíla (dagur 

og tími) 

X  

Útkeyrslutími fólksbíla (dagur 

og tími) 

  

Innkeyrslutími allra tegunda 

farartækja óháð farþegafjölda 

(dagur og tími) 

 X 

Útkeyrslutími allra faratækja 

óháð farþegafjölda (dagur og 

tími) 

 X 

Innkeyrslutími rúta (dagur og 

tími) 

X  

Útkeyrslutími rúta (dagur og 

tími) 

X  

Innkeyrslutími kálfa (dagur og 

tími) 

X  

Útkeyrslutími kálfa (dagur og 

tími) 

X  

Heildarfjöldi sæta í rútum og 

kálfum  

X  

 

Gögnum frá Computer Vision var safnað í gagnagrunn sem starfsmenn þjóðgarðsins höfðu 

aðgang að. Þau gögn sem koma frá því fyrirtæki ná yfir tímabilið frá 1. janúar 2019 til 30. júní 

2020 en þá tók Verkís við keflinu og setti upp sitt kerfi. Í  júlímánuði árið 2020 eru gögnin því 

ekki nákvæm þar sem skiptin á milli þessara tveggja aðila áttu sér stað á þeim tíma. Höfundur 

sá, þegar verið var að leita að gögnum um stórnotendur, að skráningar á ferðum þeirra voru á 

formi sem ekki var hægt að vinna með. Því þurfti höfundur að setja sig í samband við Computer 

Vision og biðja um þau gögn sem náðu til stórnotenda og á því formi sem hægt væri að vinna 

með, það er að segja í Excel. Gögn um stórnotendur sýndu fyrir hvert farartæki dagsetningu, 

inn- og útkeyrslutíma, sætafjölda og hversu marga farþega rúturnar gátu borið. Vinna þurfti 

með gögnin og aðskilja dagsetningar frá inn- og útkeyrslutímum. Þegar búið var að framkvæma 

það var hægt að nota aðgerðir í Excel til þess að finna út ýmsar breytur svo sem fjölda rúta sem 

gátu borið fleiri en 19 farþega, sem töldust þá stórar rútur. Rútur sem gátu borið 19 farþega eða 
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færri töldust til lítilla rúta. Út frá gögnunum var líka hægt að finna út hver mesti heildarfjöldi 

farþega gæti hafa verið miðað við að setið væri í öllum sætum í öllum ferðum á tímabilinu. Sú 

tala var einnig sett inn í skjalið yfir daglegan heildarfjölda. Þegar finna átti út meðaldvalartíma 

fyrir stórar og litlar rútur kom í ljós að útkeyrslutími var í sumum tilfellum fyrr en tími 

innkeyrslu og að dagsetningu og inn- og útkeyrslutíma vantaði í þónokkrum tilfellum. Það 

þýddi að fyrir þá daga var ekki hægt að reikna meðaldvalartíma. Reiknað var út hversu hátt 

hlutfall dvalartíma var í lagi og hægt að notast við og náði það hlutfall ekki nema 60%. Þar sem 

dagsetningu viðburðar vantaði var gert ráð fyrir því að viðkomandi hefði komið inn og farið út 

á sama sólarhrings. Því var fyllt inn í eyður þar sem dagsetningu viðburðar vantaði og 

samsvarandi dagsetning og var í útkeyrslu eða innkeyrslu sett inn. Upplýsingar um dagsetningu 

og tíma akstursviðburða eru geymdar í gagnagrunni sem starfsmenn þjóðgarðsins hafa aðgang 

að. Þannig er hægt að sjá mynstur í heimsóknum gesta út frá gögnum úr myndavélakerfinu.      

Gögn um fólksbíla frá Computer Vision sýndu innkeyrslutíma og hversu hátt gjald var greitt 

fyrir viðkomandi bifreið og þar af leiðandi hversu margir farþegar gátu ferðast með henni. Með 

gögnunum var hægt að sjá hversu margar bifreiðar voru á P1 hvern dag og voru þær upplýsingar 

færðar inn í töflu yfir daglegan heildarfjölda. Gögnin sýndu hins vegar ekki útkeyrslutíma og 

því var ekki hægt að reikna meðaldvalartíma fyrir fólksbíla á tímabilinu 1. janúar 2019 til júlí 

2020.  

Verkís tók við  umsjón með bílastæðakerfinu af Computer Vision í júlí 2020 (Ríkiskaup, 

2020b). Í gögnunum frá þeim var hægt að sjá dagsetningu viðburðar, inn- og útkeyrslutíma og 

gjald sem greitt var fyrir að leggja bílnum í sumum tilfellum. Eins og í tilfelli Computer Vision 

voru gögn um dagsetningu viðburða og útkeyrslutíma ekki alltaf til staðar í gögnunum frá 

Verkís. Til dæmis vantaði stærstan hluta útkeyrsluviðburða og útkeyrslutíma í desember 2020 

í gögnin. Þá voru einnig stakir útkeyrsluviðburðir og útkeyrslutímar sem vantaði í öðrum 

mánuðum í gögnunum. Líkt og í fyrri tilfellum var gert ráð fyrir að viðkomandi hefðu komið 

og farið innan sama sólarhrings og því talið óhætt að breyta útkeyrsludagsetningu í samræmi 

við innkeyrsludagsetningu.  

Í gögnin frá Verkís vantaði sætafjölda/farþegafjölda í gögnin. Í þeim kom fram sú upphæð sem 

greidd var fyrir bílastæðið en það átti nánast eingöngu við um fólksbíla. Í dálknum fyrir 

greiðslur kom þó ekki alltaf fram upphæð sem leiddi til þess að ekki er vitað nema í hluta tilfella 

hversu marga farþega bílarnir tóku. 
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Enn annar galli við upplýsingar frá bílastæðum í þjóðgarðinum er að engar myndavélar eru hjá 

bílastæðum P1 og P5 og þar af leiðandi safnast ekki gögn frá þeim. Vandamálið varðandi 

uppsetningu myndavélakerfis í þinghelginni er að ekki hefur verið rafmagn þar en 

þjóðgarðurinn hefur unnið að því í einhvern tíma og nú er rafmagn komið þangað niður eftir. 

Silfra: Í Silfru hefur verið stunduð köfun um árabil (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 1994) en hún 

er önnur af tveimur gjám í þjóðgarðinum þar sem heimilt er að kafa og yfirborðskafa. Hin gjáin 

nefnist Davíðsgjá. Þeir sem hyggjast kafa eða yfirborðskafa í Silfru þurfa að skrá sig og greiða 

gestagjald sem rennur til þjóðgarðsins (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.l.). Starfsmenn 

þjóðgarðsins hafa séð um eftirlit við Silfru og skráð niður gestafjölda og tímasetningu á því 

þegar hópar fara í vatnið (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner og Ólafur Árnason, 2019). 

Þjóðgarðurinn á því töluvert af gögnum um nýtingu Silfru síðastliðin ár. Gögnin eru brotin 

niður í fjölda gesta á mínútu. Árið 2019 var unnin þolmarkagreining fyrir Silfru af 

verkfræðistofunni EFLU fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner 

og Ólafur Árnason, 2019). Áherslan í þessu verkefni verður því meiri á gögn frá gönguteljurum, 

bílastæðum og seyru heldur en á Silfru.     

Seyra: Í gildi eru lög um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess nr. 85/2005 ásamt 

reglugerð um framkvæmd verndunar vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns nr. 650/2006. Í 15. 

gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að innan vatnasviðs Þingvallavatns skuli beita ítarlegri 

hreinsun en tveggja þrepa hreinsun í fráveitum. Í þjóðgarðinum er ekki fráveitukerfi heldur er 

um lokað kerfi að ræða þar sem úrgangur frá salernum er leiddur út í ýmist rotþrær eða 

safntanka. Slíka tanka og rotþrær þarf að tæma reglulega og því hefur þjóðgarðurinn verið í 

samstarfi við fyrirtæki, Val Helgason ehf., sem hefur búnað til þess að sinna því verki (eigin 

skráning). Í tengslum við verkefnið leitaði höfundur til fyrirtækisins varðandi gögn um það 

hversu mikið af seyru hefur verið flutt frá þjóðgarðinum undanfarin ár. Hver dælubíll frá þeim 

getur flutt 10.000 lítra í einu af seyru. Í gögnunum má sjá þann fjölda ferða sem farnar voru í 

hverjum mánuði síðastliðin ár, hversu mikið var flutt í hvert skipti auk þess sem skilgreint er 

hversu oft hver tankur var tæmdur. Til þess að reikna út meðalfjölda lítra á dag í hvern safntank 

eða rotþró var fjöldi ferða fyrir hvern mánuð  margfaldaður með 10.000 og síðan var deilt í þá 

tölu með fjölda daga í mánuði. Þegar engar tæmingar voru í einhvern tíma voru dagar þeirra 

mánuða lagðir saman og deilt með fjöldanum í magn lítra sem sótt var næst. Frá september 

2020 til febrúar 2021 var aðeins tæmt einu sinni úr safntanknum við Silfru. Því var fjöldi 

daganna frá september fram í lok janúar lagður saman og deilt með 10.000 því aðeins var farin 

ein ferð á því tímabili. Safntankurinn við Silfru tekur 10.000 lítra. Þegar þetta er skrifað hefur 
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ekki verið tæmt úr rotþrónni við gestastofuna á Haki síðan í ágúst 2020. Sú þró tekur um 17 til 

18 þúsund lítra í heildina. Gögnin voru sett inn í töfluna yfir daglegar heildartölur. Með því að 

skoða fjölda ferða og magn af seyru sem flutt hefur verið frá Þingvöllum má einnig mæla notkun 

gesta á innviðum.  

Sýning á Haki: Áformað var í upphafi verkefnisins að taka inn tölur yfir gestafjölda á sýningu 

þjóðgarðsins, Hjarta lands og þjóðar. Við nánari skoðun á þeim gögnum kom í ljós að til þess 

að kalla fram gestafjölda á hverjum degi þurfti höfundur að skrá sig inn í sölukerfi þjóðgarðsins 

og velja þar hvern dag fyrir sig, velja síðan tiltekna vöru eða þjónustu og kalla þannig fram 

hversu margir hefðu farið á sýninguna hvern dag. Það var talið óhentugt og of mikil vinna auk 

þess sem ávinningurinn fyrir verkefnið væri ekki mikill. Ákveðið var að nýta ekki gögn frá 

sýningunni vegna þess að þau segja í raun ekki mikið til um álag á innviði í þjóðgarðinum. Þau 

segja aðeins til um hversu margir fóru á sýninguna á ákveðnu tímabili en sá fjöldi sem fór á 

hana segir ekki til um þolmörk annarra innviða. Ef þjóðgarðurinn vill halda betur utan um 

umferð um sýninguna er mælt með að sölukerfið verið hannað þannig til framtíðar að 

auðveldara reynist að nálgast upplýsingar í því.  
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5.4 Markmið gestakönnunar 
Síðastliðin ár hafa verið framkvæmdar nokkrar kannanir í þjóðgarðinum meðal ferðamanna 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2016; 

Tverijonaite, Ólafsdóttir og Þorsteinsson, 2018) en engin þeirra í þeim tilgangi sem þetta 

verkefni tekur til.  

Markmið gestakönnunar var að kanna upplifun gesta og mat þeirra á ástandi innviða og tengja 

þessi gögn við upplýsingar um álag. Tilgangurinn með því er að ná að tengja saman upplýsingar 

um álag á innviði sem hægt er að nálgast úr þeim gögnum sem safnað er af þjóðgarðsyfirvöldum 

og upplifun gesta á sama tíma, kanna fylgni á milli þessara breyta og hvort þær nýtist til að spá 

fyrir um hvernig fjöldi gesta og álag á innviði hefur áhrif á upplifun gesta.  

Verið var að móta verkefnið þegar heimsfaraldur COVID-19 skall á og því þurfti að breyta því 

aðeins með tilliti til þess. Upprunalega átti að kanna upplifun gesta miðað við það ástand sem 

venjulega er í þjóðgarðinum, bæði erlendra gesta og Íslendinga. Þar sem erlendum gestum hefur 

fækkað mjög mikið undanfarið gafst þó einstakt tækifæri til að átta sig á upplifun Íslendinga án 

þess mikla fjölda erlendra gesta sem verið hefur undanfarin ár á Þingvöllum. Markmið 

könnunarinnar var því lagað að þessum breyttu aðstæðum þar sem útlit var fyrir að þeir yrðu 

meirihluti gesta í þjóðgarðinum sumarið 2020.  Gestakönnun var framkvæmd á Þingvöllum og 

hófst hún í lok ágúst 2020 og lauk gagnasöfnun í byrjun október.  Með þessu móti eru því komin  

samanburðargögn um upplifun gesta frá því að nánast engir gestir voru á Þingvöllum. Jafnframt 

var kannað hvort hægt væri að greina breytingu á upplifun gesta með auknum gestafjölda, en 

taka ber fram að fjöldi gesta meðan að könnunin stóð yfir var afar lágur í samanburði við síðustu 

ár.  

5.5 Hönnun gestakönnunar 
Spurningarnar í könnuninni eru staðlaðar og koma frá þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna (NPS). 

Þær kannanir sem NPS styrkir þurfa að uppfylla ákveðnar kröfur og vera hannaðar á þann hátt 

að þær komi að gagni fyrir stjórnendur og skipuleggjendur þjóðgarða og verndarsvæða. Hjá 

þeim er hægt að nálgast staðlaðar spurningar í safni með þekktum spurningum (National Park 

Service, á.á.b.). Þær spurningar sem notaðar voru í könnuninni á Þingvöllum voru aðlagaðar að 

svæðinu. Höfundur og leiðbeinandi fóru í gegnum þær saman, hvernig þær voru uppbyggðar, 

hverjir hlutar hennar væru og höfundur lagði til þau svæði sem kanna ætti meðal gesta. 

Höfundur útvegaði ljósmyndir og kort sem sett voru inn í könnunina. Spurningarnar voru unnar 

í forritinu Qualtrics sem notað er við Penn State háskólann í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum. 

Gestir skönnuðu QR-kóða með snjallsímum sínum til þess að komast inn á síðuna þar sem 
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spurningarnar voru vistaðar. Samkvæmt könnun MMR frá 2016 áttu tæplega 90% Íslendinga 

snjallsíma á þeim tíma (MMR, 2016). Þar sem snjallsímaeign er fremur útbreidd hér á landi var 

talið óhætt að notast við þessa aðferð. Gætt var að því að hafa sem fæstar spurningar opnar. 

Spurningarnar voru 24 í heildina og skiptust þær upp í fjóra meginhluta auk upphafsspurningar 

sem snéri að því hvort gestir væru íslenskir eða af erlendu bergi brotnir. Í enska hluta 

könnunarinnar var ein aukaspurning sem sneri að enskukunnáttu þátttakenda. Áður en 

eiginlegar spurningar voru bornar fram voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru íslenskir og 

gátu þá valið um möguleikana já eða nei. Þátttakendur voru leiddir inn í íslenska svarblokk ef 

þeir merktu já við að þeir væru íslenskir. Ef þeir merktu við nei voru þeir leiddir inn í enska 

svarblokk. Í þessum sama hluta voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru að hefja heimsókn 

sína, væru í miðri heimsókn eða hvort þeir væru að nálgast lok heimsóknarinnar. Könnunin var 

ætluð þeim sem höfðu þegar lokið heimsókninni því verið var að spyrja um upplifun gesta af 

heimsókn í þjóðgarðinn. Ef gestir voru að hefja heimsókn sína eða í henni miðri voru þeir beðnir 

um að halda áfram með heimsóknina en skanna QR-kóðann aftur í lok heimsóknar. Í næsta 

hluta könnunarinnar, sem var fyrsti hluti eiginlegra spurninga, voru spurningar 3-8 og snéru 

þær að almennum upplýsingum um hópinn sjálfan. Meðal annars var spurt um stærð hóps, 

hversu mörg börn væru hluti af hópnum, hvort viðkomandi hefðu komið áður til Þingvalla og í 

hvaða landi viðkomandi væri(u) búsett(ur). Annar hluti eiginlegra spurninga í könnuninni 

innihélt spurningar 9-17 og var þar spurt um heimsóknina í þjóðgarðinn, hvaða staði 

viðkomandi heimsótti(u) og hvað viðkomandi tók sér fyrir hendur. Þar var meðal annars spurt 

um dvalartíma, hvernig viðkomandi kom til Þingvalla, hvar viðkomandi lagði bifreið sinni og 

hvaða staði viðkomandi heimsótti í þjóðgarðinum. Í þessum hluta gátu þátttakendur séð myndir 

af hinum ýmsu áfangastöðum í þjóðgarðinum sem margir heimsækja á ferð sinni um hann. 

Einnig var hægt að smella á hlekk til þess að sjá yfirlitskort yfir bílastæði í þjóðgarðinum svo 

gestir gætu áttað sig á því á hvaða bílastæði þeir höfðu lagt bíl sínum. Þriðji hluti könnunarinnar 

innihélt spurningar 18-21 og snéri að upplifun gesta á meðan heimsókn þeirra stóð. Þar var 

spurt um umhverfislega og félagslega þætti eða upplifun gesta en einnig um þjónustu í 

þjóðgarðinum. Í þeim þáttum sem snéru að umhverfislegum og félagslegum þáttum lýstu 

þátttakendur því á skalanum -4 (mjög óásættanlegt) til +4 (mjög ásættanlegt) hversu 

ásættanlegir þeim fannst ýmsir þættir sem voru tilteknir. Í spurningum um þjónustu gátu 

þátttakendur gefið til kynna hversu óánægðir eða ánægðir þeir voru með ákveðna þætti þjónustu 

í þjóðgarðinum með því að gefa þeim einkunn á skalanum frá -4 (mjög óánægð(ur)) upp í +4 

(mjög ánægð(ur)). Fjórði og síðasti hluti könnunarinnar innihélt spurningar 22-24. Snéru þær 

bæði að því hversu líklegt það væri á skalanum 1 til 10 að viðkomandi myndi mæla með 
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heimsókn í þjóðgarðinn en einnig voru þátttakendur spurðir út í þátttöku sína í könnuninni 

sjálfri. Þeir sem svöruðu spurningum í ensku blokkinni fengu eina lokaspurningu þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að meta hæfni sína í ensku. Spurningalista könnuninnar má finna 

í viðauka I.    

5.6 Aðferðir við söfnun gagna 
Gestakönnunin var framkvæmd frá 24. ágúst til 4. október 2020 og stóð yfir í 24 daga á 

tímabilinu. Notast var við Qualtrics- spurningakannanaforrit sem notað er í Penn State – 

háskólanum í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum. Til þess að lesa QR-kóða er hægt að nota 

snjallsíma. Þegar kóðinn var lesinn fór notandinn inn á vefsíðuna þar sem könnunin var vistuð. 

Þar gat notandinn svarað spurningunum og síðan sent svörin áfram. Á tímum heimsfaraldurs 

COVID-19 þótti það hafa ótvíræða kosti að gestir svöruðu könnuninni á sínum eigin tækjum í 

stað þess að deila tækjum eða pennum með öðrum. Með þessari leið var hægt að draga úr líkum 

á smiti milli þátttakenda auk þess sem mikill tímasparnaður var fólginn í því að svörin vistuðust 

beint inn á síðuna þar sem könnunin var vistuð. Höfundur og leiðbeinandi höfðu aðgang að 

könnuninni og gátu þannig fylgst með hversu margir væru búnir að svara. Einnig voru hönnuð 

veggspjöld með lýsingu á rannsókninni ásamt korti og QR-kóða (sjá viðauka II). Þau voru 

hengd upp á tjaldstæðinu við þjónustumiðstöðina á Leirum, í greiðsluskýlum þar sem gestir 

greiða bílastæðagjald, í salernishúsi á Haki og á afgreiðsluborði í gestastofu á Haki. Gestir 

höfðu þannig aðgang að QR-kóðanum jafnvel þótt mannaðar stöðvar væru ekki í gangi alla 

daga (myndir 5 og 6).  

Við undirbúning fyrir vinnu á vettvangi æfði höfundur sig með aðstoð frá leiðbeinanda. Farið 

var í gegnum æfingar varðandi það hvernig nálgast ætti gesti og spyrja hvort þeir vildu taka þátt 

Mynd 5 Veggspjald í þjónustuhúsi við tjaldstæði á Nyrðri-

Leirum. Ljósmynd Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir. 
Mynd 6 Veggspjald í greiðsluskýli á P2/Fossplani. 

Ljósmynd Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir. 
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í könnuninni. Leiðbeinandi útbjó skjal  

þar sem sjá mátti áætlun yfir hvenær og 

hvar gagnasöfun ætti að fara fram. Gætt 

var að því að hafa jafna skiptingu milli 

svæða og tímasetninga. Áætlað var að 

gagnasöfnun myndi standa í 3 

klukkustundir í senn á hverjum stað. 

Tímasetningarnar sem valdar voru í 

upphafi voru eftirfarandi: 9-12, 12-15 og 

15-18. Valdir voru fjórir staðir í 

þjóðgarðinum þar sem gagnasöfnun átti 

að fara fram og voru þær valdar með tilliti 

til þess hvar flestir gestir halda sig í 

þjóðgarðinum. Staðsetningarnar voru 

eftirtaldar: Við gestastofuna á Haki, hjá 

bílastæðinu P2, á bílastæðinu P5 þar sem 

Valhöll stóð áður og við 

þjónustumiðstöðina á Leirum. Á korti 7 

má sjá staðaðsetningar mannaðra stöðva 

við gagnasöfun í gestakönnun. 

Leiðbeinandi útbjó skráningarblað sem 

höfundur fyllti út á vettvangi (sjá sýnishorn í viðauka III).  Þar var eftirfarandi skráð: 

• Tími samtals við gesti 

• Hvort þeir vildu taka þátt eða ekki  

• Hvort þeir væru með nettengt tæki  

• Hvort þeir væru hluti af skipulagðri ferð  

• Hversu stór hópurinn þeirra væri   

• Hvort þeir hefðu komið áður til Þingvalla 

Kort 7 Staðsetningar mannaðra stöðva við gagnasöfnun í 

gestakönnun (Alta, 2018 með breytingum höfundar). 
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Höfundur var með klemmuspjald með skráningarblöðum hjá sér og á það var búið að líma QR-

kóða sem gestir gátu skannað. Þaðan voru þeir leiddir inn á síðuna þar sem könnunin var vistuð. 

Á skráningarblöðin var einnig skráð veðurlýsing, staðsetning og tímasetning og höfundur tók 

myndir hvern dag sem gagnasöfnun fór fram. Í lok hvers dags var skráð hversu marga höfundur 

talaði við og hversu margir vildu taka þátt í rannsókninni. Skjalið var útbúið af sama 

leiðbeinanda. Þar var einnig skráð hversu margir tóku raunverulega þátt. Myndir 7 og 8 eru frá 

vettvangi spurningakönnunarinnar.    

  

Á gagnasöfnunartíma héldu höfundur og leiðbeinandi reglulega fundi og fóru yfir hvernig gengi 

og hvort áætlunin um gagnasöfnun þarfnaðist aðlögunar. Sem dæmi má nefna að höfundur var 

fyrir utan þjónustumiðstöðina á Þingvöllum tvo daga á mismunandi tíma í lok ágúst. Í fyrra 

skiptið frá 12 á hádegi til klukkan 15 og á þeim tíma náði höfundur aðeins að tala við 6 hópa. 

Seinni daginn var höfundur fyrir utan þjónustumiðstöðina frá 15 til 17:40 og náði að tala við 11 

hópa. Þessi litli fjöldi varð til þess að áætlunin var endurskoðuð og var þjónustumiðstöðin tekin 

út sem gagnasöfnunarstaður. Það var gert á þeirri forsendu að það virtist ekki skipta máli hvaða 

tíma dags höfundur var á svæðinu, afköstin voru ekki nægileg. Það þýddi að tímasetningin hafði 

ekki með það að gera að höfundur náði ekki til fólks heldur var það staðsetningin. Í 

þjónustumiðstöðina kemur að auki fólk sem er að hefja ferð sína í þjóðgarðinum og hefur því 

ekki reynslu af svæðinu. Könnunin var ætluð fyrir fólk sem var að ljúka ferð sinni í 

þjóðgarðinum og því má velta því fyrir sér hvort þjónustumiðstöðin hafi verið góður staður til 

þess að safna gögnum á. Sama dag og ákveðið var að taka þjónustumiðstöðina út af áætluninni 

sem gagnasöfnunarstað var einnig ákveðið að  breyta tímasetningum á gagnasöfnuninni. 

Höfundur tók eftir því að gestir voru ekki mættir klukkan 9 í þjóðgarðinn og því var 

Mynd 7 Vettvangur spurningakönnunar. Myndin var tekin 

einn gagnasöfnunardaginn hjá Gestastofunni á Haki og 

sýnir bílastæði P1. Ljósmynd Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir. 

Mynd 8 Frá vettvangi gagnasöfnunar. Myndin var tekin 

einn gagnasöfnunardaginn á P5 og sýnir brúna yfir Öxará 

þar sem gestir virtu fyrir sér urriðann sem gekk upp í 

Öxará. Ljósmynd Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir. 
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tímasetningunni breytt úr 9-12 í 10-13. Tíminn milli 12 og 15 hélst óbreyttur en síðasta tímanum 

var breytt í 14-17 í stað 15-18. Var það einkum gert vegna þess að nánast engir gestir voru í 

þjóðgarðinum eftir klukkan 17. Stundum gerði líka vont veður sem olli því að 

gagnasöfnunardagar duttu út. Þegar það gerðist var það skráð sérstaklega og deginum bætt aftan 

við áætlunina. Þannig var áætlunin löguð að aðstæðum, bæði hvað varðar tíma dags og 

gagnasöfnunarstaði en einnig vegna áhrifa veðurs.  
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6. Niðurstöður  

6.1 Dagleg gögn – lýsandi tölfræði 
Árið 2019 var heildarfjöldi gesta samkvæmt gönguteljara í Almannagjá 1.313.936 manns. Að 

meðaltali gengu 3.600 manns í gegnum Almannagjá á dag það ár; flestir voru gestirnir 7.395, 

2. ágúst 2019 og einhverja daga í desember var fjöldi gesta 0. Helgast það að öllum líkindum 

af slæmu veðri en snjór gæti hafa hlaðist fyrir skynjarann á teljaranum og hann þar með ekki 

skynjað gesti á göngu. Á mynd 9 má sjá hvernig umferð dreifðist í Almannagjá frá 1. janúar til 

31. desember 2019. Eins og sést á myndinni náði hluti af jólaumferðinni fram í byrjun janúar 

en svo datt umferðin aðeins niður eftir það. Um miðjan febrúar hóf hún þó að aukast aftur og 

náði toppi í mars. Umferðin datt síðan aftur niður í aðdraganda sumars en eins og sést vel á 

myndinni er sumarið háönn í þjóðgarðinum og gestafjöldi náði toppi í júlí og ágúst. Á 

haustmánuðum minnkaði umferð um Almannagjá nokkuð en jókst síðan í lok árs í kringum 

jólin.    

 

 

 

 

 

Mynd 9 Daglegur heildarfjöldi gesta í Almannagjá  frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Árið 2020 var heildargestafjöldi í Almannagjá 324.226. Mesti gestafjöldi á einum degi var 

4.291 gestur þann 22. febrúar og minnsti fjöldi var 0 en það kom fyrir í nokkrum tilfellum í 

janúar, apríl og desember. Að meðaltali gengu 886 gestir á dag í gegnum Almannagjá 

samkvæmt gönguteljaranum.  Ástæðu þessarar miklu fækkunar í gestafjölda á milli ára má rekja 

til heimsfaraldurs COVID-19. Faraldurinn hefur haft mikil áhrif á ferðalög í heiminum öllum 

(World Tourism Organization, 2020). Hér á landi voru allir þeir sem komu til landsins skikkaðir 

í 14 daga sóttkví frá og með apríl á síðasta ári og sett var á samkomubann innanlands um miðjan 

mars það ár (Embætti landlæknis og Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, á.á.). Draga má þá 

ályktun að mikil sýking víða um heim, hertar aðgerðir á landamærum Íslands og 

samkomutakmarkanir hafi haft áhrif á gestakomur.  

Á mynd 10 má sjá dagleg gögn úr gönguteljara í Almannagjá fyrir árið 2020. Í upphafi árs má 

sjá fækkun gesta frá fyrra ári og uppúr miðjum mars var gestafjöldi að miklu leyti dottinn niður. 

Gestakomur fóru eiginlega ekki af stað aftur að einhverju leyti fyrr en uppúr miðjum júní og 

stóðu yfir út sumarið eða fram í byrjun september. Þá duttu þær að mjög miklu leyti niður aftur 

en þó kom lítill toppur í byrjun október sem hægt er að skýra með heimsóknum Íslendinga í 

þjóðgarðinn til þess að sjá urriðann sem gengur upp Öxará á hverju hausti.   

 

 

Mynd 10 Daglegur heildarfjöldi gesta í Almannagjá frá 1. janúar til 31. desember 2020. 



50 

 

Heildarfjöldi gesta sem fór að skoða Öxarárfoss árið 2019 var 724.298 og að meðaltali gengu 

1984 gestir að fossinum á dag. Flestir voru gestirnir 4.434 þann 4. ágúst en minnsti fjöldi var 0 

en það gerðist í mars og desember. Hafa ber í huga að leiðin upp að Öxarárfossi er ekki innan 

skilgreinds vetrarþjónustusvæðis og því er sú leið ekki mokuð eða sönduð (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, á.á.m.). Út frá þeim forsendum má álykta að ekki sé alltaf fært upp að fossinum. 

Þá gæti einnig hafa snjóað yfir gönguteljarann og það haft áhrif á talningar eða veður verið það 

slæmt að enginn hafi verið á svæðinu. Muninn á fjölda gesta í Kárastaðastíg og að Öxarárfossi 

má hugsanlega einnig skýra með því að gestir í hópferðum fara iðulega styttri leið en þeir sem 

koma á eigin vegum. Gestir í hópferðum byrja yfirleitt við gestastofuna á Haki og ganga þaðan 

niður Almannagjá og enda á P2 þar sem rútan sækir þá. Þeir eru því ólíklegri til þess að fara 

upp að Öxarárfossi.  

Á mynd 11 má sjá dagleg gögn úr gönguteljara í Stekkjargjá árið 2019. Svipað mynstur er í 

gögnum frá gönguteljaranum í Stekkjargjá og þeim í Almannagjá. Í upphafi árs var nokkuð um 

gesti og líklegt má telja að þeir hafi verið hér á landi vegna jóla og áramóta. Síðan féll 

gestafjöldinn aðeins niður en þeim fjölgaði aftur í kringum marsmánuð. Um sumarið jókst 

gestafjöldinn síðan jafnt og þétt og náði hámarki í ágúst en síðan fór gestum smám saman 

fækkandi eftir það fram að jólum þegar lítill toppur kom í lok desembermánaðar.       

 

 

Mynd 11 Daglegur heildarfjöldi gesta í Stekkjargjá frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Árið 2020 var heildarfjöldi gesta hjá Öxarárfossi, samkvæmt gönguteljara í Stekkjargjá, 

193.900 gestir. Flestir fóru að fossinum 2. ágúst eða 2.336 gestir en minnstur fjöldi var 0 og má 

skýra það með áðurnefndum ástæðum. Mynd 12 sýnir daglegan heildarfjölda gesta sem gekk 

að Öxarárfossi árið 2020.  

Gögn úr gönguteljara í Stekkjargjá haldast nokkurn veginn í hendur við gögnin úr 

Kárastaðastíg. Flestar heimsóknir voru í byrjun árs en duttu nánast alveg niður uppúr miðjum 

mars. Heimsóknir fóru ekki að glæðast aftur fyrr en í upphafi sumars og héldust nokkuð 

stöðugar til loka ágúst eða byrjun september. Eftir það var lítið um gesti við Öxarárfoss út árið 

nema nokkra daga í upphafi október þegar Íslendingar komu í heimsókn til þess að sjá urriðann 

ganga upp Öxará.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Daglegur heildarfjöldi gesta í Stekkjargjá frá 1. janúar til 31. desember 2020. 
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Gögn frá bílastæði P1 á Haki koma eins og áður sagði frá tveimur aðilum sem sáu um að reka 

myndavélakerfið á mismunandi tímum þessi tvö ár sem hér eru til umfjöllunar. Gögn úr öðru 

kerfinu sýna sundurliðað hvernig umferð skiptist í fólksbíla, kálfa (19 sæti eða færri) og rútur 

(20 sæti eða fleiri). Þessi gögn ná frá 1. janúar 2019 til 30. júní 2020. Eftir það tímabil tók annað 

fyrirtæki við rekstri kerfisins. Gögn frá því sýna ekki sundurliðað mismunandi tegundir bifreiða 

og því þurfti í þessu verkefni að leita annarra leiða til þess að nálgast upplýsingar um rútur og 

kálfa á tímabilinu.  

Mynd 13 sýnir heildarfjölda fólksbíla á P1 á Haki árið 2019. Það ár var heildarfjöldi fólksbíla 

á Haki 165.801 bíll og að meðaltali óku þar inn 454 bílar á dag. Mesti fjöldi á dag var 1.100 

bílar 13. ágúst, en minnsti fjöldi var 1 en það gerðist 10. og 11. desember það ár. Gögnin sýna 

það sama og fyrri gögn að í byrjun janúar var jólaumferðin enn í gangi fyrstu dagana en datt 

svo niður. Umferðin jókst svo þegar leið að mars en datt aftur niður í apríl. Þó virðist hafa verið 

ákveðinn toppur uppúr miðjum apríl en þá voru einmitt páskar það ár. Umferðin datt síðan niður 

eftir það út apríl og maí en jókst aftur í byrjun júní og náði toppi í ágúst. Um haustið dró aftur 

jafnt og þétt úr umferð en í lok árs má sjá lítinn topp sem tengja má við umferð vegna jóla og 

áramóta. 

 

 

Mynd 13 Daglegur heildarfjöldi fólksbíla á bílastæði P1 á Haki frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Heildarfjöldi stórra rúta, það er rúta með 20 sæti eða fleiri, árið 2019 var 13.811, en graf yfir 

daglegan fjölda þeirra má sjá á mynd 14. Mestur fjöldi á einum degi var 88 rútur 30. júlí og 

minnsti fjöldi var 0 en það gerðist í apríl, október, nóvember og desember það ár. Að meðaltali 

komu um 38 stórar rútur á dag á Hakið árið 2019. Mynstrið yfir komur þeirra er aðeins öðruvísi 

en fyrir komur fólksbíla. Samkvæmt gögnunum varð fækkun strax í kjölfar jólanna en í lok 

janúar fór ferðum aftur að fjölga og náði sú fjölgun toppi í byrjun febrúar. Kínverska nýárið 

árið 2019 var fimmtudaginn 5. febrúar (Calendar Date, á.á.) en ferðalög Kínverja yfir kínversku 

áramótin hafa færst í aukana (Fréttablaðið, 2020). Líklegt má því telja að hluti gesta þessa fyrstu 

daga febrúarmánaðar megi tengja við hátíðarhöld og ferðalög Kínverja vegna nýársins. 

Umferðin var nokkuð stöðug út mars en svo fækkaði rútum í apríl. Í maí varð aftur fjölgun og 

svo tók sumarið við þar sem fjöld stórra rúta á dag náði hámarki. Eftir sumarið fór fjöldinn aftur 

aðeins niður en hélst þó nokkuð stöðugur út árið en í lok árs kom toppur sem tengja má við 

jólaumferð. Fjöldi stórra rúta var nokkuð jafn yfir árið og ein skýring á því gæti legið í því að 

yfir vetrartímann er oft erfið færð yfir Mosfellsheiði og því gætu einhverjir ferðamenn frekar 

hafa kosið að fara með rútu til Þingvalla í stað þess að leigja bíl. Yfir sumartímann gætu fleiri 

treyst sér til þess að keyra sjálfir bílaleigubíl yfir heiðina og það gæti skýrt af hverju það er ekki 

áberandi toppur yfir sumartímann í komum stórra rúta til Þingvalla.    

 

 

Mynd 14 Daglegur heildarfjöldi stórra rúta (20 farþegar eða fleiri) á P1 á Haki frá 1. janúar til 31. desember 

2019. 
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Mynd 15 sýnir daglegan heildarfjölda kálfa á P1 á Haki árið 2019. Heildarfjöldi kálfa á P1  það 

árið var 32.022 og meðalfjöldi á dag það árið voru tæplega 88 kálfar. Mesti fjöldi á einum degi 

var 161 bíll þann 1. september en minnsti fjöldi var 0 og gerðist það í apríl, nóvember og 

desember það ár. Nokkuð fleiri kálfar en stórar rútur komu á Þingvelli árið 2019 eða 18.211. Í 

kálfum geta mest verið 19 farþegar í einu en stórar rútur geta tekið þónokkuð fleiri farþega. 

Meðalfjöldi sæta í kálfum á tímabilinu voru tæplega 8 en í rútunum voru þau 44. Mynstrið í 

gögnunum fyrir kálfa er ekki svo frábrugðið mynstrinu fyrir rútur. Sem fyrr er toppur í byrjun 

janúar en þar má sjá lokin á jólaumferðinni. Eftir það datt umferðin niður þar til í lok janúar 

þegar hún tók að aukast aftur og hún náði svo ákveðnum toppi í byrjun febrúar eins og hjá 

rútunum. Skýringuna má hugsanlega finna að einhverju leyti í ferðalögum Kínverja í tilefni af 

kínverska nýárinu eins og áður sagði. Umferðin datt síðan aðeins niður eftir mars en uppúr 

miðjum apríl kom síðan toppur sem mögulega er hægt að tengja við páskahátíðina en skírdagur 

árið 2019 var 18. apríl. Í maí var minni umferð kálfa en í júní hóf hún að aukast aftur og náði 

hámarki í ágúst og byrjun september. Umferðin hélst nokkuð stöðug fram á haustið en dalaði 

örlítið í byrjun desember en tók síðan kipp í lok árs. Telja má líklegt að líkt og í tilfelli rútanna 

kjósi sumir ferðamenn að ferðast frekar í rútu eða kálfi yfir vetrartímann vegna færðar og 

veðurs.  

 

 

Mynd 15 Daglegur heildarfjöldi kálfa (19 farþegar eða færri) á P1 á Haki frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Á mynd 16 má sjá graf yfir heildarfjölda sæta í rútum á P1 árið 2019. Heildarfjöldinn var 

857.947 sæti og að meðaltali voru rúmlega 2.350 sæti í boði á dag í þeim rútum sem stoppuðu 

þar. Mesti fjöldi á einum degi voru 5.414 sæti þann 11. september 2019. Minnsti fjöldi sæta á 

einum degi var 0 og gerðist það í apríl, nóvember og desember það ár. Mynstrið fyrir gögn yfir 

heildarfjölda sæta helst að sjálfsögðu í hendur við fjölda rúta og kálfa á P1 á tímabilinu. Í 

upphafi árs var jólaumferðin enn í gangi en fljótlega eftir fyrstu vikuna fækkaði sætunum 

aðeins. Umferðin tók þó við sér strax aftur í lok janúar og var nokkkuð stöðug fram í byrjun 

apríl þegar sætunum fækkaði aftur. Í júní tók sætunum aftur að fjölga og náðu þau 

hámarksfjölda í byrjun september en framboð þeirra hafði verið nokkuð mikið allt sumarið. 

Sætunum fækkaði svo þegar leið að hausti en eins og áður fjölgaði þeim aftur í lok desember 

þegar ferðamenn komu til landsins í tilefni jóla og áramóta. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 56 Daglegur heildarfjöldi  sæta í rútum á P1 á Haki frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Sá aðili sem sá fyrst um sinn um rekstur myndavélakerfisins á bílastæðum þjóðgarðsins lét af 

því verki í lok júní 2020. Á mynd 17 hér fyrir neðan má sjá gögn frá P1 á Haki frá þeim aðila 

og ná gögnin yfir komur fólksbíla fyrstu sex mánuði ársins 2020. Það er gert vegna þess að 

þegar nýr aðili tók við rekstrinum voru stórnotendur ekki aðskildir frá fólksbílum og því ekki 

hægt að sjá notkun þeirra sérstaklega í gögnunum. Þá var ekki hægt að sjá í gögnum frá nýja 

aðilanum fjölda sæta í hverjum bíl og því ekki hægt að reikna út heildarfjölda sæta í rútum og 

kálfum fyrir það tímabil sem hann hefur séð um rekstur kerfisins.  

Heildarfjöldi fólksbifreiða frá 1. janúar til 30. júní 2020 var 23.600 bílar og meðalfjöldi bíla á 

dag var tæplega 130. Mesti fjöldi á einum degi voru 506 bifreiðar en það gerðist 22. febrúar 

það ár. Minnsti fjöldi á einum degi var 0 og kom það tvívegis fyrir í aprílmánuði. Fyrstu viku 

janúarmánaðar var enn umferð frá því um jólin og var hún svipuð og í sömu viku árið áður. 

Fljótlega eftir jólin datt hún þó niður. Umferðin jókst aðeins eftir því sem leið að vori en uppúr 

miðjum mars datt hún alveg niður og má tengja það við heimsfaraldur COVID-19. Um það leyti 

voru öll lönd skilgreind sem áhættusvæði hérlendis vegna faraldursins og öllum farþegum sem 

komu til landsins gert að fara í 14 daga sóttkví við komuna til landsins (Embætti landlæknis og 

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, á.á.). Gestakomum fjölgaði ekki mikið þó að liði að 

sumri og voru þær í algjöru lágmarki þar til í júní.  

 

 

Mynd 67 Daglegur heildarfjöldi fólksbíla á P1 á Haki frá 1. janúar til 30. júní 2020. 
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Mynd 18 sýnir daglegan heildarfjölda stórra rúta á P1 á Haki frá byrjun árs 2020 til loka júní 

sama ár. Heildarfjöldinn frá 1. janúar til 30. júní 2020 var 2.724 rútur. Mesti fjöldi á einum degi 

voru 75 rútur þann 15. febrúar og minnsti fjöldi var 0 og kom það fyrir í öllum mánuðum sem 

mælingarnar ná yfir. Í janúar gerðist það tvisvar sinnum og í febrúar einu sinni. Uppúr 20. mars 

voru hins vegar nánast engar stórar rútur á ferð allt þar til í byrjun júlí.   

Árið hófst á nokkuð hefðbundinn hátt þar sem jólaumferðin teygði sig aðeins inn í fyrstu viku 

janúar. Eftir það datt umferðin niður en jókst lítillega í febrúar og mars og var sambærileg við 

það sem hún hafði verið ári áður. Hins vegar hvarf hún alveg í lok mars og var nánast ekki til 

staðar út júnímánuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 78 Daglegur heildarfjöldi stórra rúta á P1 á Haki frá 1. janúar til 30. júní 2020. 
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Heildarfjöldi kálfa á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2020 var 5.154 og mesti fjöldi á einum degi 

voru 110 kálfar 29. febrúar það ár. Minnsti fjöldi á einum degi var 0 en það gerðist fyrst 25.  

mars en þeim tilvikum fór fjölgandi eftir það. Aðeins örfáir kálfar komu við á P1 á Haki á dag 

í apríl og fram undir mánaðamót júní og júlí. Svipaður fjöldi kálfa kom á Hakið í fyrstu viku 

janúar og árið áður. Eftir það var umferð þeirra minni en jókst síðan uppúr miðjum janúar líkt 

og fyrra ár. Umferð kálfa á Hakinu náði hámarki í kringum miðjan febrúar og fram í miðjan 

mars en eftir það datt hún nánast alveg niður allt til loka júnímánaðar. Mynd 19 sýnir daglegan 

heildarfjölda kálfa á P1 á Haki á umræddu tímabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 89 Daglegur heildarfjöldi kálfa á P1 á Haki frá 1. janúar til 30. desember 2020. 
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Heildarfjöldi sæta í rútum sem heimsóttu P1 á Haki fyrstu sex mánuði ársins 2020 var 163.393 

sæti og að meðatali voru 1.210 sæti á dag í þeim rútum sem þangað komu. Mesti fjöldi á einum 

degi af sætum í rútum á tímabilinu voru 4.216 sæti þann 15. febrúar. Minnsti fjöldi á einum 

degi voru 0 sæti en það gerðist í lok marsmánuðar, í apríl, maí og júní á umræddu tímabili. 

Mynstrið fylgir sem fyrr segir komum rúta og kálfa á P1. Á mynd 20 má sjá lok 

jólaumferðarinnar í byrjun árs sem síðan datt niður fljótlega eftir það. Sætunum tók aftur að 

fjölga um miðjan janúar og náði sætafjöldinn toppi um miðjan febrúar og hélst nokkuð stöðugur 

fram yfir miðjan mars þegar hann tók að dala. Í lok mars var sætafjöldi í rútum nánast ekki til 

staðar því nánast engar rútur eða kálfar komu til Þingvalla vegna dvínandi ferðamannastraums 

í kjölfar heimsfaraldurs COVID-19.  

 

Við yfirtöku nýs fyrirtækis á myndavélakerfi á bílastæði þjóðgarðsins urðu nokkrir hnökrar á 

gagnasöfnun úr myndavélakerfinu. Lítið sem ekkert safnaðist af gögnum fyrstu tvær vikur 

júlímánaðar og fyrstu gögn úr nýju kerfi litu ekki dagsins ljós fyrr en um miðjan júlí. Yfirtaka 

nýs fyrirtækis hafði það einnig í för með sér að þær breytur sem safnað var í fyrra kerfi voru 

ekki þær sömu og í nýju kerfi eins og áður hefur verið nefnt. Áður var hægt að aðgreina 

fólksbílaumferð frá rútum og kálfum en í nýja kerfinu var það ekki gert. Því eru aðeins til 

heildartölur fyrir alla umferð sem fór inn á P1 frá því um miðjan júlí 2020 til loka þess árs. Við 

vinnslu verkefnisins hafði höfundur samband við fjármálastjóra þjóðgarðsins sem lét mér í té 

Mynd 20 Daglegur heildarfjöldi sæta í rútum á P1 á Haki frá 1. janúar til 30. júní 2020. 
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heildarfjölda rúta og kálfa fyrir hvern mánuð frá júlí til desember 2020. Þau gögn sýna ekki 

hvaða daga viðkomandi rútur eða kálfar óku inn á bílastæðið P1 á Haki. Því er ekki hægt að 

birta sérstaka mynd yfir komur þeirra eins og gert var fyrir árið 2019 og fyrir fyrri hluta ársins 

2020.  

Samanlagður heildarfjöldi fólksbifreiða, rúta og kálfa frá 1. júlí til 31. desember 2020 var 

19.343 og mesti fjöldi á einum degi voru 561 bifreið þann 2. ágúst. Minnsti fjöldi bíla á dag var 

0 og gerðist það í júlí og ágúst. Að meðaltali óku 105 bílar inn á P1 á umræddu tímabili. 

Samkvæmt þeim gögnum sem fengust hjá fjármálastjóra þjóðgarðsins um þær rútur og þá kálfa 

sem komu á Hakið frá júlí og fram til loka desember 2020 nam heildarfjöldi þeirra 437 

bifreiðum. Mun fleiri kálfar en rútur komu á Hakið eða 260 í heildina en fjöldi rúta var 177. Af 

heildinni voru rútur því 0,91% af allri umferð frá 1. júlí til 31. desember 2020. Kálfar námu 

1,34% af heildarfjölda bifreiða sem komu á Hakið á sama tímabili. Fjöldi kálfa var mestur í júlí 

(92) og ágúst (142) en hjá rútum var fjöldinn mestur í ágúst (52), september (90) og október 

(29). Eins og áður sagði vantar upp á gögnin frá upphafi júlímánaðar en á mynd 21 sést að fjöldi 

bifreiða á Haki var mestur í júlí og ágúst árið 2020. Strax í byrjun september datt umferðin 

niður. Hún náði þó ákveðnum toppi í byrjun október en þá var mikill fjöldi Íslendinga í 

heimsókn á Þingvöllum yfir um tveggja vikna skeið. Ástæða þess að svo margir heimsóttu 

þjóðgarðinn á því tímabili var að þá gengur urriðinn úr Þingvallavatni upp Öxará og þykir það 

mikið sjónarspil að sjá fiskinn í stórum torfum í ánni. Eftir október var lítil sem engin umferð 

á Hakinu og hélst það stöðugt út árið. 

Mynd 21 Daglegur heildarfjöldi bifreiða á P1 á Haki frá 1. júlí til 31. desember 2020. 
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Við salernishús á Haki er rotþró sem tæmd er reglulega og eftir þörfum. Þróin tekur um 17-18 

þúsund lítra. Upplýsingar frá fyrirtækinu sem sér um að tæma þróna eru í formi fjölda skipta 

sem komið var á Þingvelli til þess að tæma þessa tilteknu rotþró. Ekki er hægt að reikna út 

nákvæmlega hversu mikil seyra safnaðist á hverjum degi og því var fjöldi skipta sem tæmt var 

margfaldaður með 10.000, sem er það magn sem kemst í bílinn hverju sinni, og síðan deilt með 

fjölda daga í mánuði. Þannig fékkst gróf mynd af því hvert meðalmagn seyru var sem safnaðist 

í rotþróna á hverjum degi á tímabilinu. Á mynd 22 sést meðalfjöldi lítra af seyru á dag frá 

salernishúsi á Haki frá 1. janúar til 31. desember 2019. Notkunin var nokkuð jöfn yfir árið, náði 

þó toppi í apríl en í október minnkaði notkunin þónokkuð og hélst þannig út árið. Heildarmagn 

seyru sem fjarlægð var úr rotþrónni við salernishús á Haki var 937.340 lítrar á tímabilinu og 

mesti meðalfjöldi lítra á dag voru 4000 lítrar í apríl það ár. Minnsti meðalfjöldi lítra á dag 732 

lítrar í október, nóvember og desember.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 22 Daglegur meðalfjöldi lítra af seyru frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Í upphafi árs 2020 var nokkur notkun á salernunum fyrstu þrjá mánuði ársins en mynd 23 sýnir 

tæmingar ársins á rotþró við salernishús á Haki. Í heildina voru 222.739 lítrar tæmdir úr 

rotþróinni á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2020 sem er þónokkur minnkun frá árinu áður. 

Mesta magn að meðaltali á dag voru  2.759 lítrar í febrúar en erfitt er að segja til um minnsta 

magn því engar tæmingar hafa átt sér stað í nokkra mánuði þegar þetta er skrifað og því ekki 

hægt að reikna út meðalfjölda lítrar á dag fyrir þá mánuði. Að meðaltali fóru tæplega 913 lítrar 

af seyru í rotþróna á dag á umræddu tímabili. Magnið var nokkru minna í janúar 2020 en árið 

áður. Febrúar og mars voru nokkurn veginn í samræmi við febrúar og mars árið 2019. Eftir það 

var notkunin mjög lítil út árið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23 Daglegur meðalfjöldi lítra af seyru á Haki frá 1. janúar til 31. desember 2020. 
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Heildarfjöldi gesta í köfun og yfirborðsköfun í Silfru árið 2019 var 60.794. Mestur fjöldi á 

einum degi var 597 gestir þann 12. ágúst og minnstur fjöldi var 0 en það kom fyrir í febrúar, 

apríl, október og desember það ár. Samkvæmt eftirlitsskjölum þjóðgarðsins var veður yfirleitt 

slæmt og öllum ferðum aflýst ef enginn mætti þann daginn í Silfru. Að meðaltali fóru um 167 

gestir á dag í Silfru árið 2019. Eins og sést á mynd 24 byrjaði árið með nokkrum fjölda gesta 

eins og sést hefur á myndunum hér að ofan. Síðan datt fjöldi gesta aðeins niður í kjölfar jólanna 

en fór stígandi í lok febrúar og í mars. Þá datt fjöldinn aðeins niður en um vorið varð aftur 

fjölgun sem náði toppi í júlí og ágúst. Um haustið fækkaði aðeins í Silfru en í kringum jólin 

kom annar toppur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24 Daglegur heildarfjöldi gesta í köfun og yfirborðsköfun í Silfru frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Árið 2020 var heildarfjöldi gesta í Silfru 16.182 gestir og því mikill munur á gestafjölda milli 

ára í köfun og yfirborðsköfun. Áhrif heimsfaraldursins á þennan áfangastað í þjóðgarðinum 

sjást vel á mynd 25. Heildarfjöldi gesta í Silfru dróst saman um 73% á milli áranna 2019 og 

2020. Meðalfjöldi gesta á dag það árið var 44 gestir. Flestir gestir á einum degi voru 202 þann 

3. janúar og minnsti fjöldi var 0. Einu mánuðirnir á árinu þegar engir gestir komu voru júní og 

ágúst. Í öllum hinum 10 mánuðunum voru dagar þar sem gestafjöldi var 0. Í ljósi þess sem sagt 

var hér að ofan um mikinn samdrátt í gestafjölda í Silfru milli ára má draga þá ályktun að hér 

hafi COVID-19 haft mikil áhrif. Langflestir gestir í Silfru voru áður erlendir ferðamenn og þar 

sem komum þeirra hefur snarfækkað í heimsfaraldrinum hefur það haft þessi samdráttaráhrif 

(Birgir Skúlason, munnleg heimild 27. mars 2021; Höskuldur Elefsen, munnleg heimild 29. 

mars 2021; Bjarki Þorláksson, munnleg heimild 31. mars 2021).  

Mynstrið var svipað í upphafi árs og árið áður en um miðjan mars og fram á vor var nánast 

engin starfsemi í gjánni. Yfir sumarið var nokkur umferð en ekkert í líkingu við það sem hún 

var árið áður. Þegar leið á haustið var nánast engin umferð í Silfru og gestafjöldi jókst ekki um 

jólin eins og hún hafði gert árið 2019. 

 

 

 

Mynd 25 Daglegur heildarfjöldi gesta í Silfru frá 1. janúar til 31. desember 2020. 
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Við aðstöðusvæði hjá Silfru eru tvö salerni og er seyrunni frá þeim safnað í safntank sem tekur 

um 10.000 lítra. Ekki er hægt að reikna út hve mikið nákvæmlega safnaðist af seyru í 

safntankinn á hverjum degi. Því var notuð sama aðferð og notuð var við úteikninga á magni 

seyru á dag í salernishúsi á Haki. Notkunin samkvæmt þessari formúlu virðist hafa haft  jafnan 

stíganda yfir árið fyrir utan að í aprílmánuði hefur notkunin verið einna mest. Í þeim mánuði 

eru þó 30 dagar og tæmingarnar voru 6 þann mánuðinn. Þær voru jafn margar í ágúst en í þeim 

mánuði er 31 dagur sem þýðir að meðaltalið var örlítið lægra fyrir hann. Notkunin var nokkuð 

jöfn yfir árið en eftir september datt hún niður að miklu leyti. Heildarfjöldi lítra af seyru í 

safntank við Silfru sem tæmdir voru árið 2019 voru 394.965.  Meðalfjöldi lítra á dag af seyru 

voru 1.082 lítrar og mesta magn á dag í einum mánuði voru 2.000 lítrar í apríl. Minnsta magn 

á dag í einum mánuði voru 163 lítrar í október, nóvember og desember. Á mynd 26 má sjá graf 

yfir daglegan meðalfjölda lítra af seyru í salernum hjá Silfru.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26 Daglegur meðalfjöldi lítra af seyru í safntank hjá Silfru frá 1. janúar til 31. desember 2019. 
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Á mynd 27 má sjá graf yfir heildarfjöldi lítra af seyru sem tæmd var úr safntanki við Silfru árið 

2020, en samtals voru tæmdir 97.897 lítrar það árið úr safntanknum. Mesta magn á einum degi 

yfir heilan mánuð voru 645 lítrar og gerðist það í júlí og ágúst. Minnsta magn á einum degi yfir 

heilan mánuð voru 65 lítrar á dag og átti það við um september, október, nóvember og desember 

það ár. Í upphafi árs var aukning á milli mánaða frá janúar til mars en miðað við árið áður 

minnkaði magn seyru töluvert á sama tímabili. Í apríl 2020 datt notkunin niður að miklu leyti 

og jókst ekki aftur fyrr en í júlí og ágúst. Eftir það datt notkunin hratt niður og hélst stöðug út 

árið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27 Daglegur meðalfjöldi lítra af seyru í safntank hjá Silfru frá 1. janúar til 31. desember 2020. 
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6.2 Samband á milli breyta – aðhvarfsgreining (Regression) 
Til þess að finna út hvort marktækt samband væri á milli ákveðinna breyta í gögnunum var gerð 

einföld aðhvarfsgreining. Pearson fylgnistuðull var fundinn, marktækni stuðulsins og 

skýringarhlutfallið. Í þessum hluta var unnið með gögn frá gönguteljurum, bílastæðum og 

Silfru. Ekki reyndist unnt að notast við gögn um seyru í aðhvarfsgreiningunni þar sem 

tölfræðilegir eiginleikar gagnanna segja okkur ekki neitt um þolmörk. Tankarnir og rúmmál 

þeirra segir okkur ekkert um þolmörkin heldur er það fjöldi gesta og fjöldi salerna sem gefa það 

til kynna. Hér væri einnig hægt að horfa til biðraðamyndunar á salernum og þörf fyrir þrif og 

viðhald sem gæti gefið hugmynd um þolmörkin en einnig upplifun gesta af innviðum.  

Á mynd 28 má sjá punktarit af daglegum fjölda fólksbíla á P1 og gesta í Almannagjá árið 2019. 

Eins og sjá má er mjög sterk jákvæð fylgni á milli fjölda fólksbíla og gesta í Almannagjá 

(r=0,898). Sambandið á milli fjölda fólksbíla á P1 og fjölda gesta er marktækt (p<0,05). 

Skýringarhlutfallið er einnig frekar hátt (r²=0,807) og því má skýra 80%  breytileikans í fjölda 

gesta í Almannagjá með fjölda fólksbíla á P1. 

 

 

 

 

Mynd 28 Fjöldi fólksbíla á P1 og fjöldi gesta í Almannagjá 2019. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda gesta 

fólksbíla á P1 á Haki og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 (r=0,898). 
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Punktarit frá P1 og Almannagjá frá árinu 2020 má sjá á mynd 29 Hafa ber í huga fyrrgreinda 

vankanta á gögnum frá bílastæðum það ár. Í þessu tilfelli var fjöldi fólksbíla frá 1. janúar til 30. 

Júní lagður við heildarfjölda bifreiða á P1 frá 1. júlí til 31. desember. Árið 2020 var einnig mjög 

sterk jákvæð fylgni á milli fjölda bíla á P1 og fjölda gesta í Almannagjá (r=0,834) og var 

sambandið marktækt (p<0,05). Það ár var skýringarhlutfallið þó nokkru lægra en árið áður 

(r²=0,696) en skýra mátti um 70% breytileikans í fjölda gesta í Almannagjá með fjölda bíla á 

P1.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29 Fjöldi bíla á P1 og fjöldi gesta í Almannagjá 2020. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda bíla á P1 og 

fjölda gesta í Almannagjá árið 2020 (r=0,834). 
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Þegar sambandið á milli fjölda fólksbíla á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 var 

kannað kom í ljós að fylgnin milli þessara tveggja breyta var jákvæð og mjög sterk (r=0,926). 

Sambandið á milli fjölda fólksbíla á P1 og fjölda gesta við Öxará var marktækt línulegt 

(p<0,05). Skýringarhlutfallið var einnig hátt (r²=0,859) og því hægt að skýra 85% af 

breytileikanum í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda fólksbíla á P1 árið 2019. Á mynd 26 

má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda fólksbíla á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30 Fjöldi fólksbíla á P1 og fjöldi gesta við Öxarárfoss 2019. Mjög sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda 

fólksbíla á P1  og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 (r=0,926). 
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Sama aðferð var notuð við að finna fylgnina á milli fjölda bíla á P1 og fjölda gesta við 

Öxarárfoss árið 2020 og var notuð við að finna sambandið á milli fjölda bíla á P1 og fjölda 

gesta í Almannagjá 2020. Fylgnin milli breytanna var jákvæð og mjög sterk (r= 0,865) og 

sambandið var marktækt línulegt (p<0,05). Skýringarhlutfallið var nokkuð hátt (r²=0,748) en 

skýra mátti 74% af breytileikanum í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda bíla á P1 árið 2020. 

Á mynd 31 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda bíla á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss 

árið 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 31 Fjöldi bíla á P1 og fjöldi gesta við Öxarárfoss 2020. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda bíla á P1 og 

fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2020 (r=0,865). 
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Fylgnin milli fjölda rúta á P1 og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 var miðlungs sterk og 

jákvæð (r=0,61) og sambandið var marktækt línulegt (p<0,05). Skýringarhlutfallið var lágt 

(r²=0,372) og því aðeins hægt að skýra 37% af breytileikanum í fjölda gesta í Almannagjá með 

fjölda rúta á P1 árið 2019. Á mynd 32 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda rúta á P1 

og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32Fjöldi rúta á P1 og fjöldi gesta í Almannagjá 2019. Fylgnin á milli fjölda rúta á P1 og fjölda gesta í 

Almannagjá árið 2019 var miðlungs sterk og jákvæð (r=0,61). 
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Fylgni milli fjölda rúta á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 var miðlungs og jákvæð 

(r=0,429) og sambandið var línulegt marktækt (p<0,05). Aðeins var hægt að skýra um 18% af 

breytileikanum í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda rúta á P1 árið 2019 og rímar það við 

það sem áður hefur verið sagt hér, að gestir sem ferðast með rútum fara sjaldan upp að 

Öxarárfossi. Á mynd 33 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda rúta á P1 og fjölda gesta 

við Öxarárfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 33 Fjöldi rúta á P1 og fjöldi gesta við Öxarárfoss 2019. Miðlungs jákvæð fylgni var á milli fjölda rúta á P1 

og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 (r=0,429). 
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Fylgni milli fjölda kálfa á P1 og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 var sterk jákvæð (r=0,739) 

og sambandið var línulegt marktækt (P<0,05). Skýringarhlutfallið var miðlungshátt (r²=0,546) 

og því hægt skýra um 54% af breytileikanum í fjölda gesta í Almannagjá með fjölda kálfa á P1 

árið 2019. Á mynd 34 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda kálfa á P1 og fjölda gesta í 

Almannagjá árið 2019. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34 Fjöldi kálfa á P1 og fjöldi gesta í Almannagjá 2019. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda kálfa á P1 og 

fjölda gesta í Almanngjá árið 2019 (r=0,739). 
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Fylgni heildarfjölda sæta í rútum á P1 og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 var jákvæð og 

miðlungs sterk (r=0,663) og á milli breytanna var marktækt línulegt samband (p<0,05). 

Skýringarhlutfallið var ekki hátt (r²=0,44) og því hægt að skýra breytileika í fjölda gesta í 

Almannagjá með fjölda sæta í rútum á P1 í 44% tilfella. Mynd 35 sýnir punktarit af sambandinu 

á milli heildarfjölda sæta í rútum á P1 og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 35 Heildarfjöldi sæta í rútum á P1 og fjöldi gesta í Almannagjá 2019. Miðlungs jákvæð fylgni var á milli 

heildarfjölda sæta í rútum á P1 og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 (r=0,663). 
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Fylgni milli fjölda kálfa á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 var sterk jákvæð 

(r=0,704) og sambandið var línulegt marktækt (p<0,05). Hægt var að skýra 49% breytileikans 

í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda kálfa á P1 árið 2019 (r²=0,495). Mynd 36 sýnir punktarit 

af sambandinu á milli fjölda kálfa á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36 Fjöldi kálfa á P1 og fjöldi gesta við Öxarárfoss 2019. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda kálfa á P1 og 

fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 (r=0,704). 
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Fylgni milli fjölda gesta í Almannagjá og við Öxarárfoss árið 2019 var jákvæð og mjög sterk 

(r=0,918) og var sambandið á milli breytanna marktækt línulegt (p<0,05). Skýringarhlutfallið 

var hátt (r²=0,844) og því má skýra 84% breytileikans í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda 

gesta í Almannagjá. Á mynd 37 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda gesta í 

Almannagjá og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37 Fjöldi gesta í Almannagjá og við Öxarárfoss 2019. Mjög sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda gesta í 

Almannagjá og fjölda gesta við Öxarárfoss árið 2019 (r=0,918). 



77 

 

Fylgni milli fjölda gesta í Almannagjá og við Öxarárfoss árið 2020 var mjög sterk og jákvæð 

(r=0.842) og sambandið á milli breytanna var marktækt línulegt (p<0,05). Hægt er að skýra 

breytileika í fjölda gesta við Öxarárfoss með fjölda gesta í Almannagjá í 71% tilvika (r²=0,71). 

Á mynd 38 má sjá punktarit af sambandinu á milli fjölda gesta í Almannagjá og fjölda gesta 

við Öxarárfoss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 38 Fjöldi gesta í Almannagjá og við Öxarárfoss 2020. Mjög sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda gesta í 

Almannagjá og við Öxarárfoss árið 2020 (r=0,842). 
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Fylgni á milli fjölda gesta í Silfru og fjölda gesta í Almannagjá árið 2019 var jákvæð sterk 

(r=0,84) og sambandið var línulegt marktækt (p<0,05). Skýringarhlutfallið var hátt (r²=0,707) 

og því hægt að skýra breytileika í fjölda gesta í Almannagjá með fjölda gesta í Silfru árið 2019 

í 70% tilfella. Mynd 39 sýnir sambandið á milli fjölda gesta í Silfru og fjölda gesta í Almannagjá 

árið 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 39 Fjöldi gesta í Silfru og Almannagjá 2019. Jákvæð sterk fylgni var á milli fjölda gesta í Silfru og fjölda 

gesta í Almannagjá árið 2019 (r=0,84). 
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Fylgni á milli fjölda gesta í Silfru og Almannagjá árið 2020 var sterk jákvæð (r=0,869) og var 

því aðeins sterkari en árið áður. Sambandið á milli breytanna var marktækt línulegt (p<0,05). 

Skýringarhlutfallið var hátt (r²=0,755) og því er hægt að skýra breytileika í fjölda gesta í 

Almannagjá með fjölda gesta í Silfru árið 2020 í rúmlega 75% tilfella. Mynd 40 sýnir punktarit 

af sambandinu á milli fjölda gesta í Silfru og Almannagjá árið 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 40  Fjöldi gesta í Silfru og Almannagjá 2020. Sterk jákvæð fylgni var á milli fjölda gesta í Silfru og fjölda 

gesta í Almanngagjá árið 2020 (r=0,869). 
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6.3 Dreifing umferðar yfir daginn – gangandi og akandi 
Til þess að vita hvernig umferð gesta dreifist yfir daginn í þjóðgarðinum á mjög annríkum 

dögum þegar margir gestir heimsóttu garðinn voru tekin klukkutímagögn frá gönguteljara í 

Almannagjá og komutími fólksbíla, rúta og kálfa á P1. Markmiðið var að sjá hvernig umferðin 

dreifðist yfir daginn, hvenær voru toppar og hvort hægt væri að sjá hvort og þá hvenær bílastæði 

væru hugsanlega full og að vísa hafi þurft gestum á önnur bílastæði í þjóðgarðinum. Valdir voru 

bæði virkir dagar og helgar til þess að sjá hvort munur væri á milli þessara daga. Fjöldi bílastæða 

á P1 eru 300 stæði en hafa ber í huga að gestir geta einnig lagt á P2 (Fossplani) og P5 (Valhöll) 

en einnig á P3 við Langastíg. Á bílastæði fyrir fólksbíla á P1 komast um 360 bílar. Meiri óvissa 

er um hversu margar rútur og kálfar komast fyrir á rútustæðinu fyrir utan gestastofuna á Haki 

því þær eru misstórar og stæðin ekki skilgreind með tilliti til þess fjölda sem þar kemst fyrir. Á 

P2 komast fyrir um 50 fólksbílar og á P5 komast einnig um 50 fólksbílar. 

Fyrsti dagurinn sem var skoðaður var laugardagurinn 2. mars 2019. Þann dag gekk 5.021 gestur 

framhjá gönguteljaranum í Almannagjá, 466 fólksbílar keyrðu inn á P1, þangað komu 29 stórar 

rútur þann dag og 115 kálfar. Samkvæmt gönguteljaranum var umferðin mest milli 10 og 12 að 

morgni en á þeim tíma fóru 2.695 manns þar um. Um hádegið fækkaði þeim sem gengu um 

Almannagjá allt þar til upp úr klukkar 14 að fjöldi jókst aftur. Annar en þó minni toppur kom 

síðan milli 15 og 16 síðdegis en þá gekk 521 gestur um Almannagjá. Eftir klukkan 4 síðdegis 

fækkaði gestum aftur og síðustu gestir sem gönguteljarinn nam gengu þar um milli 7 og 8 að 

kvöldi. Mynd 41 sýnir gögn úr gönguteljara í Almannagjá umræddan dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 41 Gönguteljari í Almannajá 2.mars 2019. Þann dag gekk 5.021 gestur framhjá 

gönguteljara í Almannagjá, flestir milli klukkan 10 og 12.  
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Hvað varðar fólksbíla, rútur og kálfa á P1 2. mars 2019 þá fylgist mynstrið að við mynstrið úr 

gönguteljara í Almannagjá. Toppurinn yfir komur þann dag var á milli 10 og 12 fyrir hádegi en 

síðan datt umferðin aðeins niður. Svo kom smá kippur um klukkan 15 síðdegis og þá voru rútur 

og kálfar aðeins meira áberandi en fólksbílar. Hafa ber í huga að hér er stuðst við komutíma 

fólksbíla, rúta og kálfa en ekki dvalartíma sem hefði gefið betri mynd af því hvernig nýting 

bílastæðanna var á hverjum tíma. Þar sem ekki reyndist unnt að reikna dvalartíma út frá 

fyrirliggjandi gögnum var tekin ákvörðun um að styðjast við komutíma þeirra. Mynd 42 sýnir 

komur fólksbíla, rúta og kálfa á P1 á Haki umræddan dag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 42 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 2. mars 2019. Komur fólksbíla, rúta og kálfa á P1 á Haki 2. 

mars 2019. Mynstur í komum farartækja inn á P1 þann dag var í samræmi við mynstur í gögnum frá 

gönguteljara í Almannagjá. 
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Föstudaginn 31. maí 2019 gengu 6.610 gestir framhjá gönguteljara í Almannagjá. Á milli 8 og 

9 að morgni þess dags jókst umferð hratt en á þeim klukkutíma fór 761 gestur um Almannagjá 

og á milli klukkan 9 og tíu að morgni náði gestafjöldi hámarki þar sem 909 gestir gengu framhjá 

teljaranum. Uppúr 11 að morgni dró jafnt og þétt úr gestafjölda í Almannagjá en aftur tók að 

fjölga um klukkan 2 eftir hádegi og svo kom seinni toppur dagsins klukkan 3 þegar 864 gestir 

gengu framhjá teljara í Almannagjá. Aftur dró úr gestafjölda eftir klukkan 3 síðdegis en milli 7 

og átta um kvöldið var nokkur fjöldi á gangi í Almannagjá því þá gekk 271 gestur um gjána 

samkvæmt teljaranum. Mynd 43 sýnir fjölda gesta í Almannagjá 31. maí 2019.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 43 Gönguteljari í Almannagjá 31. maí 2019.  6.610 gestir gengu framhjá gönguteljara í Almannagjá 

31. maí 2019. Flestir gestir gengu um gjána milli klukkan 9 og 11 að morgni. 
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Mynstrið fyrir bílaumferð á P1 þennan sama dag samræmist nokkurn veginn mynstrinu frá 

gönguteljaranum. Mynd 44 sýnir að umferðin byrjaði snemma að morgni eða á milli 7 og 8 að 

morgni. Milli 9 og 10 var komu í heildina 95 farartæki inn á bílaplanið á Haki. Fjöldinn hélt 

áfram að aukast eftir því sem leið á morguninn og á milli 11 og 12 komu tæplega 140 farartæki 

inn á P1. Á milli 11 og 12 kom hæsti toppur dagsins sem er athyglisvert því gögn úr gönguteljara 

sýna að mestur fjöldi gesta í Almannagjá gekk framhjá teljaranum á milli 10 og 11. Bifreiðunum 

fækkaði nokkuð hratt eftir hádegi en litlir toppar áttu sér stað í komum rúta og kálfa milli 

klukkan 13 og 14 og aftur milli klukkan 15 og 16. Seinni toppurinn er í samræmi við fjölda 

gesta í Almannagjá á sama tíma en þá kom einmitt toppur í gögnum frá gönguteljaranum. Eftir 

klukkan 16 dró úr bílaumferð jafnt og þétt eftir því sem leið að kvöldi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 44 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 31. maí 2019. Umferð fólksbíla, rúta og kálfa á P1 á Haki 31. 

maí 2019. Mynstrið samræmist nokkurn veginn mynstri frá gönguteljara.. 
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Föstudaginn 2. ágúst 2019 gengu 7.395 gestir framhjá gönguteljaranum í Almannagjá. Mynd 

45 sýnir umferð gesta sem gengu framhjá gönguteljara í Almannagjá þann dag. Gestir voru 

byrjaðir að koma snemma um morguninn eða milli klukkan 7 og 8. Eftir klukkan 8 jókst 

gestafjöldi hratt og náði toppi milli 11 og 12 þegar rúmlega 1.000 manns gengu þar um. Eftir 

klukkan 12 hægðist örlítið á fjölda gesta en samt sem áður fór mikill fjöldi framhjá teljaranum 

og var stöðug umferð í gegnum gjána til klukkan 3 eftir hádegi. Þá datt gestafjöldi niður í um 

500 manns á klukkustund og hélst stöðugur til klukkan 6 síðdegis. Eftir það fór gestum hratt 

fækkandi allt fram á kvöld. Mynd 28 sýnir fjölda gesta í Almannagjá 2. ágúst 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 95 Gönguteljari í Almannagjá 2. ágúst 2019. 7.395 gestir gengu framhjá gönguteljara í 

Almannagjá þann dag. Umferðin náði toppi á milli klukkan 11 og 12. 
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Mynd 46 sýnir komur fólksbíla, rúta og kálfa 2. ágúst 2019. Mynstrið þennan sama dag er 

athyglisvert því toppurinn í komum þeirra var milli klukkan 10 og 11 að morgni en toppurinn í 

fjölda gesta í Almannagjá var á milli 11 og 12. Gröfin virðast því hanga nokkuð vel saman og 

virðist að þeir gestir sem stoppa á P1 á Haki gangi flestir niður Almannagjá á ferð sinni um 

þjóðgarðinn. Eftir klukkan 11 fækkaði aðeins í fjölda farartækja á bílastæðinu en á milli 4 og 5 

síðdegis urðu kaflaskil á þeim degi og farartækjum fækkaði jafnt og þétt eftir það fram á kvöld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 46 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 2. ágúst 2019. Toppurinn í komum  yfir daginn kom á milli klukkan 

10 og 11 um morguninn. 
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Fimmtudaginn 20. febrúar 2020 gengu 4099 gestir um Almannagjá. Fyrstu gestir mættu á 

svæðið milli klukkan 8 og 9 að morgni og fór þeim ört fjölgandi eftir því sem leið á morguninn. 

Milli klukkan 11 og 12 gengu rúmlega 740 gestir framhjá gönguteljaranum í Almannagjá. Eftir 

klukkan 12 datt umferðin hratt niður en tók síðan aftur kipp uppúr klukkan 13 og á milli klukkan 

14 og 15 eftir hádegið náði gestafjöldi hámarki þann daginn en þá gengu tæplega 850 gestir um 

Almannagjá. Gestum fór aftur fækkandi eftir það og síðustu gestir dagsins gengu um 

Almannagjá á milli 18 og 19 um kvöldið. Mynd 47 sýnir hvernig umferð gesta í Almannagjá 

dreifðist yfir umræddan dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 47 Gönguteljari í Almannagjá 20. febrúar 2020. Þann dag gengu 4099 gestir framhjá gönguteljara í 

Almannagjá.  
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Þennan sama dag var mynstrið í komum fólksbíla, rúta og kálfa mjög svipað og fjöldi gesta í 

Almannagjá. Fyrstu bílar mættu á svæðið miilli klukkan 7 og 8 að morgni en umferðin tók að 

aukast upp úr klukkan 8. Hún náði toppi milli klukkan 10 og 11 að morgni og hélst nokkuð 

stöðug til hádegis. Þá datt hún aftur niður en milli klukkan 15 og 16 síðdegis kom annar minni 

toppur. Eftir það dró jafnt og þétt úr umferð fram til kukkan rúmlega 19 um kvöldið. Seinna um 

kvöldið virðast þó hafa komið einhverjar rútur og kálfar og líklegt að það hafi verið vegna 

norðurljósaferða. Mynd 48 sýnir komur fólksbíla, rúta og kálfa á P1 á Haki 20. febrúar 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 48 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 20. febrúar 2020. Toppurinn í komum fólksbíla, rúta og kálfa 

þann dag var á milli klukkan 10  og 12. 
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Tveimur dögum síðar eða laugardaginn 22. febrúar 2020 gekk 4.291 gestur framhjá 

gönguteljaranum í Almannagjá. Fyrstu gestir komu á svæðið milli klukkan 8 og 9 og eftir það 

jókst gestafjöldi hratt allt til milli klukkan 10 og 11 en á milli klukkan 11 og 12 náði gestafjöldi 

hámarki þann daginn þegar 815 gestir gengu um Almannagjá. Eftir klukkan 12 datt fjöldi gesta 

aðeins niður en milli klukkan 13 og 14 jókst hann aðeins aftur. Milli klukkan 15 og 17 síðdegis 

kom annar toppur í gestafjöldann en eftir það dró mjög hratt úr honum fram til kukkan 19 um 

kvöldið. Mynd 49 sýnir hvernig umferð gesta í Almannagjá dreifðist yfir umræddan dag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 49 Gönguteljari í Almannagjá 22. febrúar 2020. Þann dag gekk 4.291 gestur framhjá gönguteljara í 

Almannagjá.  
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Mynd 50 sýnir komur fólksbíla, rúta og kálfa inn á P1 á Haki 22. febrúar 2020. Mynstrið í 

komum fólksbíla, rúta og kálfa þennan dag svipar mjög til mynsturs úr gögnum frá gönguteljara 

í Almannagjá. Á milli klukkan 9 og 10 að morgni kom nokkur fjöldi farartækja inn á P1 og á 

milli 11 og 12 náði umferðin hámarki þann daginn. Eftir hádegi datt umferðin aðeins niður en 

á milli klukkan 16 og 16 kom annar minni toppur. Eftir það dró hratt úr umferð inn á P1 fram á 

kvöld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 50 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 22. febrúar 2020. Toppurinn í komum fólksbíla, rúta og kálfa þann 

dag var á milli klukkan 11 og 12. 
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Sunnudaginn 2. ágúst 2020 gengu 2.734 gestir framhjá gönguteljara í Almannagjá. Umferð 

gesta hófst sem fyrr snemma að morgni og jókst jafnt og þétt fram að hádegi. Mestur gestafjöldi 

gekk um gjána milli klukkan 12 og 13 þegar tæplega 400 gestir gengu framhjá gönguteljaranum. 

Gestum fækkaði lítið eitt eftir það en fjöldinn hélst nokkuð stöðugur allt til klukkan 16 

seinnipartinn. Eftir það fækkaði gestum hratt en þó virðast gestir hafa farið um gjána langt fram 

á kvöld. Mynd 51 sýnir umferð gangandi vegfarenda um Almannagjá 2. ágúst árið  2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 51 Gönguteljari í Almannagjá 2. ágúst 2020. Þann dag gengu 2.734 gestir framhjá gönguteljara í 

Almannagjá. 
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Fjöldi farartækja hélst vel í hendur við mynstur í gögnum frá gönguteljara í Almannagjá. 

Umferðin jókst jafnt og þétt fram eftir morgni en á milli 12 og 13 náði fjöldi farartækja á P1 

hámarki sem er sami tími og fjöldi gesta í Almannagjá náði hámarki þann daginn. Farartækjum 

fækkaði jafnt og þétt það sem eftir lifði dags en á milli 19 og 20 kom lítill toppur. Eftir það var 

mjög lítil umferð um P1. Mynd 52 sýnir komur fólksbíla, rúta og kálfa á P1 á Haki 2. ágúst árið 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 52 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 2. ágúst 2020. Toppurinn í komum fólksbíla, rúta og kálfa þann 

daginn var á milli 12 og 13. 
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Miðvikudaginn 12. ágúst 2020 gengu 2.195 gestir framhjá gönguteljara í Almannagjá. Sem fyrr 

gengu fyrstu gestir snemma að morgni um Almannagjá. Umferðin jókst jafnt og þétt eftir því 

sem leið á morguninn og náði umferðin hámarki milli klukkan 12  og 13 þegar 327 gestir gengu 

þar um. Eftir það fækkaði gestum aðeins en á milli 15 og 16 kom annar toppur í gestafjölda. 

Eftir það hægði á umferð í gjánni eftir því sem leið á daginn og fram á kvöld. Mynd 53 sýnir 

hvernig gestafjöldi í Almannagjá dreifðist yfir daginn þann 12. ágúst árið 2020.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 53 Gönguteljari í Almannagjá 12. ágúst 2020. Þann dag gengu 2.195 gestir framhjá gönguteljara 

í Almannagjá. 
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Fyrstu gestir sem keyrðu inn á P1 þann 12. ágúst 2020 komu á svæðið á milli 7 og 8 að morgni. 

Umferðin jókst jafnt og þétt fram eftir morgni ein og áður. Á milli klukkan 12  og 13 náði 

umferðin hámarki en eftir það minnkaði hún jafnt og þétt það sem eftir var dagsins. Lítinn topp 

má sjá í gögnunum á milli klukkan 20 og 21 um kvöldið. Mynd 54 sýnir komur fólksbíla, rúta 

og kálfa á P1 á Haki þann 12. ágúst árið 2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 54 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 12.ágúst 2020. Toppurinn í komum fólksbíla, rúta og kálfa þann 

daginn var á milli 12 og 13. 
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Laugardaginn 10. október 2020 gengu 1448 gestir framhjá gönguteljara í Almannagjá. Fyrstu  

gestir gengu í gegnum Almannagjá milli klukkan 7 og 8 að morgni. Eftir það fjölgaði mjög hratt 

þar til milli klukkan 12 og milli klukkan 13 og 14 náði fjöldinn hámarki þegar rúmlega 300 

manns gengu í gegnum gjána. Eftir það dró hratt úr gestafjölda og síðustu gestir í Almannagjá 

þann daginn gengu þar á milli klukkan 17 og 18. Mynd 55 sýnir hvernig gangandi umferð í 

Almannagjá dreifðist yfir daginn þann 10. október árið 2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 55 Gönguteljari í Almannagjá 10. október 2020. Þann dag gengu 1448 gestir framhjá gönguteljara í 

Almannagjá. 
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Umferð inn á P1 jókst jafnt og þétt frá klukkan 9 að morgni og fram að hádegi. Umferðin náði 

hámarki milli klukkan 13 og 14 og hélst hún nokkuð stöðug til klukkan 15. Eftir það dró mjög 

hratt úr henni og um klukkan 19 um kvöldið var umferðin nánast alveg dottin niður. Mynd 56 

sýnir komur fólksbíla, rúta og kálfa inn á P1 á Haki þann 10. október árið 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 56 Fólksbílar, rútur og kálfar á P1 10. október 2020. Toppurinn í komum fólksbíla, rúta og kálfa 

þann daginn var á milli klukkan 13 og 15. 
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6.4 Greining fyrirliggjandi gagna  
Markmið þessa verkefnis var að kanna hvaða áhrif fjölgun ferðamanna á landsvísu muni hafa á 

upplifun gesta og gæði Þingvallaþjóðgarðs og þörf fyrir innviðauppbyggingu. Kanna átti hvort 

hægt væri að búa til módel úr fyrirliggjandi gögnum um notkun gesta á innviðum í 

Þingvallaþjóðgarði til þess að spá fyrir um þörf fyrir uppbyggingu innviða til framtíðar í 

þjóðgarðinum. Ýmsar breytur voru skoðaðar með það að markmiði að greina notkunarmynstur 

og reyna að tengja saman breytur til þess að sjá hvort samband væri á milli þeirra. Lýsandi 

tölfræði fyrir breyturnar gaf ákveðna mynd af notkuninni. Mikið er til af gögnum hjá 

þjóðgarðinum en þau voru ekki öll nýtileg fyrir þetta verkefni. 

6.4.1 Gögnin í verkefninu 

Gögn frá gönguteljurum gáfu að öllum líkindum einna bestu myndina af notkun gesta á 

innviðum í þjóðgarðinum, það er að segja ákveðnum stígum innan hans. Þau gögn var hægt að 

brjóta niður í smáar einingar og þannig fá góða mynd af notkuninni. Gögnin eru ekki fullkomin 

því eins og áður hefur verið nefnt þá þarf að kvarða gögn úr gönguteljurum vegna skekkju sem 

myndast í talningunni (Pettebone, Newman og Lawson, 2010). Þau gefa samt sem áður góða 

mynd af því hvenær dags gestir gengu um Almannagjá og upp að Öxarárfossi, hvaða dag og 

hversu margir gengu þar um.  

Hvað varðar gögn frá bílastæðum þá voru á þeim þónokkrir ágallar. Fyrir það fyrsta sinntu tveir 

aðilar kerfinu á umræddu tímabili og þau gögn sem urðu til í kerfunum tveimur voru ekki eins 

auk þess sem hálfan mánuð vantar inn í gögnin í júlí árið 2020 þegar skiptin fóru fram. Annað 

fyrirtækið, sem sinnti kerfinu yfir lengra tímabil, safnaði aðeins innkeyrslutíma fyrir fólksbíla 

sem þýðir að ekki er hægt að reikna dvalartíma fyrir þá stærð af bílum. Hjá þessum sama aðila 

voru rútur og kálfar skildir frá fólksbílagögnunum sem var gott því þá var hægt að sjá hlutfall 

þeirra tegunda bifreiða miðað við fólksbílana. Innkeyrslutími og útkeyrslutími var til staðar hjá 

rútum og kálfum en hins vegar var hann ónákvæmur; stundum var útkeyrslutími fyrr en 

innkeyrslutími og þegar meðaldvalartími var reiknaður var hann oft á tíðum margir klukkutímar 

sem stenst ekki skoðun.  

Við skipti yfir í nýjan umsjónaraðila með myndavélakerfi á bílastæði á Haki var ekki lengur 

hægt að sjá skiptingu fólksbíla, rúta og kálfa og því ekki hægt að greina þar á milli. Hins vegar 

lagaðist skráning á meðaldvalartíma hjá nýjum aðila þó stundum hafi það komið fyrir að annan 

hvorn tímann, þ.e. komu- eða brottfarartíma, hafi vantað. Hægt var að reikna meðaldvalartíma 

fyrir stutt tímabil árið 2020 eða frá miðjum júlí og fram í lok desember þó einhverja daga hafi 

vantað þar inní. Enn annar galli er að engar myndavélar eru á P2 (Fossplan) og P5 (Valhöll) 
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sem leiðir til þess að ekki er vitað hversu mikil notkunin er á þeim tveimur bílastæðum. Gögn 

frá bílastæðum var hægt að nota að sumu leyti en að öðru leyti voru þau ekki nothæf. Segja má 

að þau hafi gefið ákveðna mynd af notkun bílastæðanna en þó ekki fullnægjandi mynd.  

Varðandi gögn frá þeim aðila sem flytur seyru frá þjóðgarðinum til Reykjavíkur þá eru þau ekki 

nógu nákvæm. Ekki er hægt að segja til um hversu margir gestir notuðu salernin út frá þeim 

gögnum sem til staðar eru. Í töflu yfir dagleg heildargögn var gerð tilraun til þess að finna út 

meðalfjölda lítra af seyru á dag miðað við fjölda tæminga á ákveðnu tímabili. Sú tala er í raun 

og veru ágiskun og segir ekkert til um hversu mikil notkunin var á degi hverjum eða hversu oft 

var sturtað niður úr hverju salerni. Gögn um tæmingu á seyru í þjóðgarðinum á tímabilinu er 

því ekki hægt að nota til þess að finna út samband á milli þeirra og annarra breyta, svo sem eins 

og frá bílastæðum eða gönguteljurum.   

Gögn frá Silfru gefa í raun aðeins til kynna notkun á því svæði. Þó fannst marktækt jákvætt 

samband á milli gestafjölda í Silfru og fjölda gesta í Almannagjá bæði árið 2019 og 2020.  

 

6.4.2 Er hægt að búa til módel úr fyrirliggjandi gögnum? 

Í fyrirliggjandi gögnum fannst marktækt jákvætt samband á milli margra breyta, einkum á milli 

fjölda gesta í Almannagjá og fjölda fólksbíla á P1 og fjölda gesta við Öxarárfoss og fjölda 

fólksbíla á P1. Einnig var sterkt marktækt samband á milli fjölda gesta í Almannagjá og við 

Öxarárfoss. Álykta má út frá þessu að þeir sem leggja bíl sínum á P1 séu mjög líklegir til þess 

að ganga bæði niður Almannagjá en einnig upp að Öxarárfossi. Og þeir sem ganga niður 

Almannagjá eða upp að fossi eru líklegir til þess að heimsækja einnig hinn staðinn, þ.e. þeir 

sem ganga upp að fossi eru einnig líklegir til þess að ganga upp Almannagjá og öfugt.  

Marktækt miðlungs sterkt samband var á milli rútufarþega sem hófu ferð sína á P1 og gengu 

niður Almannagjá. Það átti einnig við um þá rútufarþega sem gengu upp að Öxarárfossi. Hins 

vegar var skýringarhlutfallið lágt í báðum tilfellum, einkum þó hvað varðar sambandið milli 

rútufarþega og Öxarárfoss. Það síðarnefnda rímar vel við það sem áður hefur verið nefnt, að 

gestir í rútum fara yfirleitt ekki upp að fossinum heldur láta staðar numið á P2 þar sem rútan 

sækir þá aftur. Af gögnunum má því álykta að farþegar í rútum séu ólíklegir til þess að ganga 

upp að fossi og þar sem skýringarhlutfallið var einnig lágt milli rútufarþega og fjölda gesta í 

Almannagjá getum við ályktað að ekki fari allir gestir gangandi frá P1 niður á P2 þar sem rútan 

sækir þá aftur. Sambandið milli heildarfjölda sæta í rútum og fjölda gesta í Almannagjá var 

marktækt og línulegt en skýringarhlutfallið var frekar lágt. Af því má álykta að heildarfjöldi 
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sæta í rútum á P1 hafi ekki afgerandi áhrif á fjölda gesta í Almannagjá. Gögnin segja okkur hins 

vegar að þeir gestir sem koma með kálfum til Þingvalla séu líklegri til þess að ganga hvort 

tveggja niður Almannagjá og upp að Öxarárfossi.   

Þegar skoðað er mynstur yfir umferð innan eins sólarhrings í þjóðgarðinum þar sem notkun var 

mikil var algengast að gestir mættu um klukkan 10 að morgni og að umferðin næði hápunkti í 

kringum hádegi. Umferðin datt nánast alltaf niður eftir hádegið á þeim dögum sem skoðaðir 

voru í þessu verkefni. Þó var undantekning á því í 10.  október 2020 þegar langflestir gestir 

voru í þjóðgarðinum á milli klukkan 12 og 14. Líklegt má telja að þarna hafi Íslendingar verið 

á ferð sem voru að skoða urriðann í Öxará. Flesta daga, hvort sem það var um sumar eða vetur, 

kom annar toppur eftir hádegið milli klukkan 15 og 16 síðdegis. Gögn frá 2019 og frá upphafi 

árs 2020 gætu sagt okkur hvenær erlendir ferðamenn voru á ferðinni í þjóðgarðinum. Líklegt 

má telja að að minnsta kosti hluti þeirra hafi verið að fara Gullna hringinn. Þeir sem komu 

snemma að morgni hafa þá byrjað á Þingvöllum en endað á Gullfossi og þeir sem komu síðdegis 

til Þingvalla voru líklega á síðasta stoppinu þann daginn.  Umferð inn á bílastæði P1 á Haki 

hélst vel í hendur við gangandi umferð í Almannagjá, þ.e. þegar flestir bílar voru á P1 voru 

flestir gestir yfir daginn í Almannagjá. Að þessu sögðu má gera ráð fyrir að álag á innviði, þ.e. 

á bílastæði, salerni, stíga og svo framvegis sé hvað mest milli 10 og 13 og milli 15 og 16 dag 

hvern.  

Að þessu sögðu er ljóst að gögnin gefa ákveðnar vísbendingar um það hvernig notkun gesta á 

innviðum er í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Við sjáum á milli hvaða breyta er samband og hversu 

mikið af breytileikanum í einni breytu er hægt að skýra með annarri. Þau eru hins vegar ekki 

öll nógu nákvæm eða góð til þess að hægt sé að búa til módel til þess að framreikna þörf fyrir 

innviðauppbyggingu til framtíðar í þjóðgarðinum. Til þess að mögulegt væri að búa til slíkt 

módel þyrfti dvalartími gesta að liggja fyrir og koma mun skýrar fram í gögnunum en þau gera 

á því tímabili sem hér hefur verið til umfjöllunar. Gæðum þeirra gagna sem ná yfir notkun á 

bílastæðum er ábótavant, ekki aðeins hvað varðar dvalartíma heldur vantar einnig útkeyrslutíma 

fyrir fólksbíla. Innkeyrslu- og útkeyrslutími var einnig ónákvæmur fyrir rútur og kálfa. Einnig 

þyrftu gögn um notkun salerna að vera mun nákvæmari. Út frá þeim gögnum sem til staðar eru 

er ekki hægt að sjá hversu margir einstaklingar notuðu salernin og því ekki hægt að framreikna 

þörf fyrir uppbyggingu salerna í þjóðgarðinum með hliðsjón af þeim. 
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6.5 Prófun gagna miðað við 2% og 4% fjölgun gesta á ári 
Samkvæmt spá Alþjóða ferðamálastofnunarinnar (UNWTO) frá árinu 2016 var spáð 3,3% 

meðalvexti í fjölgun ferðamanna á ári í heiminum til ársins 2030 (World Tourism Organization, 

2017). Vissulega hefur heimsfaraldurinn sett strik í reikninginn en spá stofnunarinnar gerir ráð 

fyrir því að ferðaþjónusta í heiminum verði komin á þann stað sem hún var árið 2019 um mitt 

ár 2023 til enda  árs 2024 (World Tourism Organization, 2020). Í þessu verkefni átti að kanna 

hvort mögulegt væri að búa til módel sem hægt væri að nota til þess að framreikna þörf fyrir 

innviðauppbyggingu í þjóðgarðinum á Þingvöllum miðað við 2% og 4% vöxt á ári á næstu tíu 

árum. Eins og komið hefur fram er ekki talið að hægt sé að búa til slíkt módel út frá þeim 

gögnum sem fyrir liggja. Hins vegar er hægt að prófa að reikna 2% og 4% fjölgun gesta fyrir 

ákveðna þætti úr gögnunum.  Í þessum útreikningum er gert ráð fyrir að ferðaþjónustan verði 

búin að ná sama fjölda gesta árið 2023 og kom til Þingvalla árið 2019. Í þessu verkefni var 

prófað að taka gögn úr gönguteljara í Almannagjá en árið 2019 gengu 1.313.936 gestir framhjá 

honum. Miðað við 2% fjölgun myndi fjöldinn á ári aukast upp í 1.340.214 gesti á ári milli 

áranna 2023 og 2024 og miðað við 4% fjölgun yrði gestafjöldinn á ári 1.366.493 gestir. Fjöldi 

fólksbíla á P1 á Haki árið 2019 var 165.801. Miðað við 2% fjölgun á ári færi fjöldinn upp í 

169.117 bíla milli áranna 2023 og 2024 og við 4% fjölgun á ári færi fjöldinn upp í 175.881 bíl 

á sama tímabili. Fjöldi stórra rúta árið 2019 var 13.811 og myndi fjöldi þeirra miðað við 2% 

fjölgun fara upp í 14.087 rútur ár ári á milli áranna 2023 og 2024. Ef fjölgunin yrði 4% myndi 

fjöldi þeirra fara upp í 14.363 rútur á ár fyrir sama tímabil. Fjöldi kálfa á P1 á Haki árið 2019 

var 32.022. Miðað við 2% fjölgun á ári myndi fjöldinn fara upp í 32.662 kálfa og miðað við 4% 

fjölgun á ári færi fjöldinn upp í 33.302 kálfa á milli áranna 2023 og 2024. Tafla 8 sýnir hver 

umferðin var um Almannagjá og inn á bílastæði P1 árið 2019 og hvernig þær tölur myndu 

breytast miðað við 2% og 4% fjölgun á ári á tímabilinu 2024 til 2029. Að auki má sjá hvernig 

gestafjöldi í Almannagjá og fjöldi fararækja á P1 myndi þróast miðað við sömu gefnu forsendur.  

Tafla 8. Taflan sýnir umferð inn á P1 á Haki árið 2019 auk fjölda gangandi vegfarenda um Almannagjá á sama 

tímabili. Fjöldi bifreiða og gangandi gesta var framreiknaður miðað við 2% og 4% fjölgun á ári, 5 og 10 ár fram 

í tímann. 

 

2019 2024 2024 2029 2029

Breyta 2% fjölgun á ári 4% fjölgun á ári 2% fjölgun á ári 4% fjölgun á ári

Gangandi umferð í Almannagjá 1.313.936 1.340.214 1.366.493 1.485.822 1.663.183

Rútur á Haki 13.811 14.087 14.363 15.550 17.473

Kálfar á Haki 32.022 32.662 33.302 36.060 40.515

Fólksbílar á Haki 165.801 169.117 175.881 186.716 213.754
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Í dag eru á P1 á Haki bílastæði fyrir um 360 fólksbíla en óvíst er hversu mörg stæði eru fyrir 

rútur og kálfa þar. Helgast það einkum af því að bílar ferðaþjónustuaðila eru misstórir en einnig 

af því að ekki eru stikuð út stæði heldur er bílum lagt í röðum og hlið við hlið (sjá mynd 53). 

Niðurstöður hér að 

framan þar sem 

hámarksnotkun yfir 

daginn var greind benda 

einnig til þess að mestu 

toppar yfir daginn eru 

yfirleitt milli 10 og 12 að 

morgni og milli 15 og 16 

síðdegis. Á þessum 

tímum dags er því mest 

álag á bílastæðum og er 

bílastæði fyrir 

ferðaþjónustuaðila þar 

ekki undanskilið. Á 

bílastæði P2 (Fossplani) 

er pláss fyrir um 50 fólksbíla og svipaður fjöldi kemst fyrir á bílastæði P5 þar sem Valhöll stóð 

áður. Áður en nýtt bílastæði fyrir fólksbíla var tekið í notkun á Haki í lok árs 2019 var ástand á 

bílastæðum  þar oft á tíðum ekki ásættanlegt (mynd 54). Ástandið þar hefur vissulega skánað 

mikið eftir að fleiri bílastæði voru opnuð. Miðað við þá fjölgun sem reiknuð var út hér að ofan 

með þeim forsendum sem voru 

gefnar gæti það vel gerst að 

bílastæðin á Haki myndu á 

einhverjum tímapunkti fyllast og 

að vísa þyrfti gestum frá eða að 

biðja þurfi þá að leggja bílum 

sínum annars staðar. Sem dæmi 

má taka umferð frá 2. ágúst 2019 

en umferð þann dag var greind í 

kafla 6.4 fyrr í þessu verkefni. Ef 

við gefum okkur að dvalartími  

þeirra gesta sem kom með fólksbíl 

Mynd 57 Loftmynd af bílastæði fyrir ferðaþjónustuaðila á P1 á Haki. Óvíst er hversu 

mörg stæðin eru því bílarnir eru misstórir og stæðin eru ekki stikuð sérstaklega. Rauða 

línan afmarkar bílastæði fyrir ferðaþjónustuaðila. Svartar örvar sýna akstursstefnu inn 

og út af stæðinu (Loftmyndir ehf., á.á.) 

Mynd 58 Frá bílastæði P1 áður en það var stækkað. Ferðaþjónustuaðilar og 

gestir á eigin vegum lögðu bílum sínum þar á mjög óskipulegan hátt. 

Ljósmynd Einar Á. E. Sæmundsen. 
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til Þingvalla hafi verið að meðaltali 2 klukkustundir, sem er algengasti dvalartíminn hjá gestum 

í þjóðgarðinum á Þingvöllum samkvæmt spurningakönnun sem framkvæmd var sem hluti af 

þessu verkefni,  hefði nýting bílastæða á Haki verið 86% milli klukkan 10 og 12 þennan tiltekna 

dag. Það gefur auga leið að svigrúmið fyrir fleiri fólksbíla er ekki mikið sé miðað við þessar 

forsendur. Ef við skoðum tölur um fjölda fólksbíla á P1 frá 31. maí 2019 sem einnig var greindur 

í kafla 6.4, þá var nýtingin tæp 68% á milli klukkan 10 og 12 þann daginn miðað við sömu 

gefnu forsendur um dvalartíma. Þar sést að meira svigrúm var fyrir fleiri fólksbíla heldur en 2. 

ágúst 2019. 

Til þess að skoða hvort bílastæði fyrir fólksbíla gætu í framtíðinni fyllst á einhverjum 

tímapunkti yfir daginn var í þessu verkefni prófað að reikna 2% og 4% fjölgun fólksbíla á 

annasömum dögum. Annasamir voru skilgreindir sem þeir dagar þar sem 900 eða fleiri 

fólksbílar keyrðu inn á P1. Miðað var við 2. ágúst 2019 því hann hefur verið greindur áður í 

þessu verkefni í kafla 6.4. Sem fyrr var gert var ráð fyrir tveggja tíma dvalartíma gesta á 

svæðinu. Útreikningarnir sýna að miðað við 4% fjölgun á ári muni nýtingin á milli 10 og 12 á 

daginn verða rúmlega 101% árið 2027. Jafnvel þótt fjölgunin verði 2% á ári mun nýtingin á 

milli 10 og 12 á daginn verða samkvæmt þessu líkani tæplega 98% árið 2029. Samkvæmt 

talningu var 21 dagur með 900 bíla eða fleiri árið 2019. Miðað við þá fjölgun sem spáð er að 

verði í fjölda ferðamanna má gera ráð fyrir því að þeim dögum þar sem fólksbílar verði 900 eða 

fleiri á dag fjölgi einnig í samræmi við það. Útreikningar hér eru vissulega grófir en tölurnar 

ættu að gefa ákveðna mynd af nýtingu gesta á bílastæðum í þjóðgarðinum. Þær segja okkur líka 

að umferð þarf ekki að aukast mjög mikið til þess að vísa þyrfti gestum á önnur bílastæði 

þjóðgarðsins. Í töflu 9 má sjá hvernig nýting mun verða á bílastæðum til ársins 2029 miðað við 

áðurnefndar forsendur.   
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Tafla 9. Hlutfall (%) nýtingar á bílastæðum á P1 miðað við 2% og 4% aukningu frá 2019 til 2019. Miðað við 4% 

fjölgun mun bílastæði á P1 fyrir fólksbíla hugsanlega ekki duga til þess að anna umferð hluta úr degi frá og með 

árinu 2027. 

 

Í deiliskipulagstillögu sem í 

vinnslu er hjá þjóðgarðinum er 

gert ráð fyrir nýrri 

þjónustumiðstöð við Langastíg, 

norðan við gestastofuna á Haki. 

Þar er fyrirhugað að búa til 300 

bíla bílastæði (Landslag, 2020) 

en að bílastæðum neðan 

Almannagjár verði lokað (eigin 

skráning). Sú aukning í fjölda 

gesta sem birt var í töflu 9 gæti 

sagt okkur að á einhverjum 

tímapunkti suma daga ársins munu bílastæði og salerni ekki ná að anna þeim fjölda sem sækir 

Þingvelli heim. Gögn um hámarks notkun innan dags benda til þess að mest notkun sé frá 10 til 

12 fyrir hádegi og á milli 15 og 16 eftir hádegi. Hafa ber í huga að í gögnunum er komutími 

aðeins skráður, ekki dvalartími og því gætu bílastæði verið upptekin í 1 til 2 klukkutíma eða 

jafnvel lengur. Uppsöfnun bíla á bílastæðum er því líkleg og þýðir það að þeir gestir sem koma 

á annríkum dögum gætu lent í vandræðum með að fá bílastæði, gætu lent í biðröð við salerni, 

og/eða þeir gætu lent í mannþröng á göngustígum og úsýnispöllum. Slíkar aðstæður geta haft 

áhrif á upplifun gesta af heimsókninni (mynd 55). 

Mynd 59 Gestir á úsýnispalli á Haki. Mikill fjöldi gesta á sama stað og sama 

tíma getur spillt upplifun gesta af heimsókninni. Ljósmynd Einar Á. E. 

Sæmundsen. 

2027 2027 2028 2028 2029 2029

Tími

Hlutfall (%) 

nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 2% 

fjölgun á ári

Hlutfall (%) 

nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 4% 

fjölgun á ári

Hlutfall (%) 

nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 2% 

fjölgun á ári

Hlutfall 

(%)nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 4% 

fjölgun á ári

Hlutfall (%) 

nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 2% 

fjölgun á ári

Hlutfall (%) 

nýtingar á 

bílastæðum 

miðað við 4% 

fjölgun á ári

09:00:00-09:59 36,1 39,0 36,8 40,6 37,5 42,2

10:00:00-10:59 75,8 81,9 77,3 85,2 78,8 88,6

11:00:00-11:59 93,8 101,4 95,7 105,4 97,6 109,7

12:00:00-12:59 85,1 92,0 86,8 95,6 88,5 99,5

13:00:00-13:59 73,7 79,6 75,1 82,8 76,6 86,1

14:00:00-14:59 59,2 64,0 60,4 66,6 61,6 69,2

15:00:00_15:59 51,7 55,9 52,8 58,1 53,8 60,5

16:00:00-16:59 49,0 53,0 50,0 55,1 51,0 57,3

17:00:00-17:59 38,5 41,6 39,3 43,3 40,0 45,0

18:00:00-18:59 22,2 24,0 22,7 25,0 23,1 26,0

19:00:00-19:59 8,1 8,8 8,3 9,1 8,4 9,5
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6.6 Tölulegar upplýsingar um gestakönnun 
Úrvinnsla úr þeim gögnum sem urðu til í gestakönnuninni fór fram í Excel. Í heildina talaði 

höfundur við 515 manns og þar af sögðu 448 já við þátttöku. Raunveruleg svör út úr könnuninni 

voru hins vegar 298 (n=298) nothæf svör. Það má meðal annars rekja til tæknilegra vandamála 

sem gestir lentu í, svo sem vandræði við lestur QR-kóða eða vandamál með nettengingu en slík 

vandamál komu upp í 46 tilvikum. Í eitt skipti hætti hópur við þátttöku vegna þess að það þurfti 

að skanna QR-kóða og í 8 tilfellum urðu tungumálaerfiðleikar til þess að gestir gátu ekki tekið 

þátt. Heildarfjöldi Íslendinga sem tók þátt í könnuninni var 133 en erlendir þátttakendur voru 

165 talsins. Á mynd 60 má sjá þá daga sem gagnasöfnun fór fram, hversu margir voru spurðir 

um hvort þeir vildu taka þátt og hversu margir sögðu já við þátttöku. Almennt voru gestir mjög 

jákvæðir varðandi þátttöku í könnuninni og langflestir eða 87% aðspurðra sögðu já við þátttöku. 

Gagnasöfnun fór fram jafnt á virkum dögum og um helgar. Í lok tímabilsins er augljós toppur 

helgina 3. og 4. október en þá helgi kom stór hópur Íslendinga til þess að skoða urriðann í 

Öxará. Minni umferð var á virkum dögum en um helgar.  

 

 

Mynd 60 Gagnasöfnunardagar, fjöldi aðspurðra og fjöldi þátttakenda. Alls sögðu 448 gestir já við því að taka 

þátt en raunveruleg og nothæf svör voru hins vegar 298. 
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6.7 Fyrsti hluti könnunar – hópurinn 
Í fyrsta hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir um gerð hópsins sem þeir tilheyrðu, svo 

sem hvort gestir væru hluti af skipulagðri ferð, stærð hópsins og hvort það væru börn 17 ára og 

yngri í hópnum. Á mynd 61 má sjá niðurstöður úr spurningu þar sem gestir voru spurðir hvort 

þeir væru hluti af skipulögðum hópi eða með ferðaskipuleggjanda. Í heildina svöruðu 222 

þátttakendur spurningunni. Mikill meirihluti aðspurðra, eða 208 gestir, voru á Þingvöllum á 

eigin vegum. Aðeins 14 gestir eða rúmlega 6% aðspurðra, voru í þjóðgarðinum sem hluti af 

skipulegri ferð. Þessar niðurstöður ríma við það sem áður hefur verið sagt að ferðir 

ferðaþjónustuaðila voru að mjög miklu leyti dottnar niður eftir marsmánuð árið 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 61 Ertu hluti af skipulögðum hóp/með ferðaskipuleggjanda? Mikill meirihluti gesta var á Þingvöllum á eigin 

vegum eða tæp 94% aðspurðra.  
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Alls svöruðu 217 þátttakendur því hversu stór hópurinn þeirra var. Meðalstærð hópa á umræddu 

tímabili voru 2,8 einstaklingar. Algengast var að hópar samanstæðu af tveimur einstaklingum 

en sú var raunin í 85 tilvikum. Minnsti fjöldi í hóp var 1 einstaklingur og mesti fjöldi voru 30 

einstaklingar. Hópar sem samanstóðu af tveimur einstaklingum voru tæplega 40% af heildinni. 

Mynd 62 sýnir hvernig hópastærð dreifðist hjá úrtakinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 62 Stærð hóps. Algengast var að hópar væru samsettir af tveimur einstaklingum. Meðalstærð hópa á 

umræddu tímabili voru 2,8 einstaklingar. 
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Í heildina svöruðu 182 því hvort í hópnum þeirra væru börn yngri en 17 ára. Sú var raunin í 

36 hópum eða í rúmlega 24% tilfella. Í 146 hópum voru eingöngu fullorðnir einstaklingar. Á 

mynd 63 má sjá skiptingu á milli þeirra hópa þar sem voru börn og þeirra þar sem engin börn 

voru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 63 Börn í hópnum. Í langflestum hópum voru einungis fullorðnir einstaklingar eða í 76% tilfella. 
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Alls fékkst 221 svar við því hvort gestir hefðu áður heimsótt þjóðgarðinn á Þingvöllum. Svör 

123 þátttakenda gáfu til kynna að það hefðu þeir gert eða í tæplega 56% tilfella. 98 höfðu ekki 

komið áður til Þingvalla. Mynd 64 sýnir hversu margir þátttakendur höfðu heimsótt Þingvelli 

áður og hversu margir höfðu ekki heimsótt þjóðgarðinn fyrr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 64 Hefurðu heimsótt Þingvelli áður? Tæplega 56% þeirra sem svöruðu höfðu komið áður til Þingvalla. 
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Alls svöruðu 116 þátttakendur því hvaða ár þeir heimsóttu þjóðgarðinn síðast. Langflestir komu 

síðast til Þingvalla árið 2019 eða 60 og næst algengast var að gestir hefðu komið síðast árið 

2018 eða 21. Um 70% svarenda höfðu því komið til Þingvalla síðustu tvö ár áður en könnunin 

var framkvæmd. Mynd 65 sýnir hvaða ár þátttakendur komu síðast til Þingvalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 65 Hvaða ár komstu síðast til Þingvalla? Um 70% svarenda höfðu komið til Þingvalla síðustu tvö ár áður 

en könnunin var framkvæmd. Lengsti tími frá síðustu heimsókn voru 34 ár eða árið 1986. 
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Í heildina svöruðu 217 manns spurningu um í hvaða landi þátttakendur væru búsettir. 102 þeirra, 

eða 47% þátttakenda, voru búsettir á Íslandi en 115 voru búsettir erlendis eða 53%. Það að 

þátttakendur hafi verið búsettir erlendis þýðir samt sem áður ekki að þeir hafi endilega verið 

erlendir ferðamenn heldur gátu það verið Íslendingar búsettir erlendis. Þá voru þeir sem búsettir 

voru hérlendis ekki endilega Íslendingar. Til dæmis gátu þátttakendur verið erlendir stúdentar í 

skiptinámi við háskóla hérlendis. Það kom höfundi þó á óvart hversu margir erlendir ferðamenn 

voru hérlendis í lok síðasta sumars miðað við hvernig ástandið var í heiminum vegna 

heimsfaraldursins. Mynd 66 sýnir búsetu þátttakenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 66 Búseta þátttakenda. Tæplega helmingur þátttakenda var búsettur á Íslandi. Miðað við ástandið 

vegna heimsfaraldurs COVID-19 kom á óvart hversu margir erlendir ferðamenn voru hérlendis í lok síðasta 

sumars. 
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6.8 Annar hluti könnunar – heimsókn gesta í þjóðgarðinn á Þingvöllum 
Alls svöruðu 219 þátttakendur spurningu um hvort þeir væru gestir á tjaldstæði þjóðgarðsins á 

Þingvöllum. Mikill meirihluti var ekki gestur á tjaldstæði eða 199 þátttakendur. 20 þátttakendur 

voru gestir á tjaldstæðinu eða aðeins um 9% svarenda. Hafa ber í huga að framkvæmd 

könnunarinnar hófst í lok ágúst 2020 og farið var að hægja all verulega á komum gesta á 

tjaldstæðið á þessum tímapunkti. Mynd 67 sýnir fjölda þeirra sem gistu á tjaldstæði 

þjóðgarðsins og þá sem ekki gistu þar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 67 Ertu gestur á tjaldstæði þjóðgarðsins á Þingvöllum? Mikill meirihluti gesta var ekki gestur á tjaldstæði 

þjóðgarðsins. Það gæti helgast af því að könnunin var gerð í lok sumars þegar gestum var tekið að fækka mjög á 

tjaldstæðunum. 
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Þeir sem gistu á tjaldstæði þjóðgarðsins voru spurðir hversu marga daga þeir hyggðust dvelja í 

þjóðgarðinum. 15 svör fengust og algengast var að gestir ætluðu sér að dvelja í einn dag í 

þjóðgarðinum eða í 11 tilvikum. Í tveimur tilvikum ætluðu gestir að dvelja í hálfan dag og í 

tveimur tilfellum í tvo daga. Mynd 68 sýnir í hversu marga daga tjaldgestir hugðust dvelja í 

þjóðgarðinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 68 Hversu marga daga muntu dvelja í þjóðgarðinum á Þingvöllum í þessari ferð? Flestir þeir sem gistu á 

tjaldstæði þjóðgarðsins ætluðu sér að dvelja í þjóðgarðinum í einn dag. 
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Í heildina fengust 110 svör við spurningu til þátttakenda um hversu lengi þeir hyggðust dvelja 

á Þingvöllum þann dag sem þeir tóku þátt í könnuninni. Algengast var að dvalartíminn væri 

tvær klukkustundir eða í 40% tilvika. Næst algengast var að gestir dveldu í þrjár klukkustundir 

í þjóðgarðinum eða í 20% tilvika. Í 15% tilvika hugðust gestir dvelja í þjóðgarðinum í eina 

klukkustund. Meðaldvalartíminn var 2,99 klukkustundir, stysti dvalartíminn var ein 

klukkustund og sá lengsti voru 12 klukkustundir eða fleiri. Á mynd 69 má sjá hvernig dvalartími 

þátttakenda dreifðist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 69 Dvalartími í klukkustundum. Meðaldvalartími þátttakenda í könnuninni var 2,99 klukkustundir en 

algengast var að gestir dveldu í þjóðgarðinum í tvær klukkustundir. 
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Þegar gestir voru spurðir út í á hvers konar farartæki þeir komu til Þingvalla fengust 220 svör. 

Langflestir komu til Þingvalla í fólksbifreið sem tók allt að fimm farþega, eða 205 þátttakendur 

sem gerir rúmlega 93% af heildinni. 10 þátttakendur komu í fólksbifreið sem tók 6 til 8 farþega 

eða rúmlega 4% þátttakenda. Aðeins þrír komu í hópferðabíl fyrir 19 farþega eða færri og tveir 

þátttakendur komu á mótorhjóli og reiðhjóli til Þingvalla. Enginn þátttakandi kom með stórri 

rútu til Þingvalla á umræddu tímabili. Þær tegundir farartækja sem gestir komu á til Þingvalla 

má sjá á mynd 70.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 70 Tegund farartækis. Algengast var að gestir kæmu til Þingvalla í fólksbifreið fyrir allt að fimm farþega. 



114 

 

Þegar kom að því að spyrja um hversu margir hefðu verið í farartækinu sem þátttakendur komu 

með til Þingvalla fengust 216 svör. Að meðaltali voru 2,5 einstaklingar í hverri bifreið. Minnsti 

fjöldi var einn í hverjum bíl og gerðist það í 23 tilvikum. Mesti fjöldi voru tíu einstaklingar í 

einum bíl og gerðist það einu sinni. Langalgengast var að gestir væru tveir í hverjum bíl eða í 

54% tilvika. Á mynd 71 má sjá hvernig fjöldi gesta í bíl dreifðist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 71 Fjöldi gesta í bíl. Að meðaltali voru 2,5 einstaklingar í hverri bifreið en algengast var að tveir ferðuðust 

saman til Þingvalla. 
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Alls fengust 202 svör við því hvar gestir lögðu bíl sínum. Algengast var að gestir legðu bílnum 

á P1 á Haki eða í 52% tilvika. Einnig var algengt að gestir notuðu bílastæði P5 á Valhöll  eða í 

tæplega 22% tilvika. Þá lögðu rúmlega 16% þátttakenda bíl sínum á P2. Færri lögðu á P3 eða 

við þjónustumiðstöðina á Leirum. Í átta tilvikum lögðu gestir bíl sínum annars staðar eða fóru 

á milli þeirra bílastæða sem nefnd voru hér að ofan. Á mynd 72 má sjá á hvaða bílastæðum 

gestir lögðu bílum sínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 72 Hvar lögðu gestir bíl sínum? Algengast var að gestir leggðu bíl sínum á P1 við Hakið. 
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Þegar kom að því að spyrja um komutíma þátttakenda til Þingvalla fengust 215 svör. Gestir 

voru spurðir að því um það bil hvenær þeir komu á staðinn. Algengast var að gestir hefðu komið 

klukkan 11 að morgni eða í tæplega 19% tilvika. Næst algengast var að gestir kæmu til Þingvalla 

um klukkan 13 eða í um 16% tilvika. Fjöldi gesta sem komu til Þingvalla um klukkan tvö var 

rétt undir fjölda þeirra sem komu klukkan 13 eða rúmlega 13% af heildinni. Fyrr að morgni og 

seinna að degi voru færri á ferðinni í þjóðgarðinum á þessu tímabili. Mynd 73 sýnir hvernig 

komutímar gesta dreifðust yfir daginn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 73 Komutími til Þingvalla. Algengast var að gestir kæmu til Þingvalla klukkan 11 að morgni eða 

klukkan 14 eftir hádegi. 
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Gestir voru því næst spurðir hvaða áfangastaði í þjóðgarðinum þeir hefðu heimsótt í ferð sinni. 

Tilgreindir voru 11 áfangastaðir sem algengast er að gestir heimsæki í þjóðgarðinum. 

Langflestir eða 179 merktu við að þeir hefðu farið í Almannagjá. Næst á eftir henni kom 

Lögberg og útsýnispallurinn þar. Fast á hæla Lögbergi kom svo gestastofa og útsýnispallur á 

Haki. Aðeins færri fóru að Öxarárfossi eða 138 og 120 merkti við að viðkomandi hefði farið að 

Þingvallakirkju. Svipaður fjöldi fór að Þingvallavatni, Silfru og Peningagjá eða á milli 69 og 

86 gestir. Rúmlega 50 fóru í þjónustumiðstöðina á Leirum, 36 notuðu aðra stíga í þjóðgarðinum 

og 9 manns heimsóttu önnur svæði. Mynd 74 sýnir þá áfangastaði sem gestir gátu merkt við að 

þeir hefðu heimsótt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 74 Heimsóttir áfangastaðir. Almannagjá var sá áfangastaður sem flestir gestir heimsóttu en fast á hæla 

henni komu Lögberg og gestastofa og útsýnispallur á Haki. 



118 

 

Lokaspurning þessa hluta könnunarinnar séri að því hvaða athöfnum gestir tóku þátt í í 

heimsókn sinni á Þingvöllum. Gefnir voru upp tíu kostir og voru gestir beðnir um að haka við 

allt sem við ætti varðandi þá sjálfa og heimsókn þeirra. Algengasta athöfnin var að ganga á 

stígum í þjóðgarðinum en 169 þátttakendur merktu við það. Næst algengast var að gestir hefðu 

lesið skilti um sögu og náttúru og þar á eftir að gestir hefðu notað salerni í þjóðgarðinum. 

Nokkur fjöldi las skilti um reglur eða 90 þátttakendur í könnuninni. Færri köfuðu í Silfru, fóru 

á sýninguna Hjarta lands og þjóðar í gestastofunni og versluðu í verslunum þjóðgarðsins. 

Enginn gestur veiddi í Þingvallavatni og einn gestur hjólaði á stígum í þjóðgarðinum. Mynd 75 

sýnir þær athafnir sem gestir voru spurðir um hvort þeir hefðu tekið þátt í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 75 Athafnir gesta. Flestir gestir gengu um á stígum í þjóðgarðinum og lásu skilti um sögu og náttúru svæðisins. 

Þá nýtti nokkur fjöldi sér salernisaðstöðu í heimsókn sinni. 
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6.9 Þriðji hluti könnunar – upplifun gesta 
Þriðji hluti könnunarinnar snéri að upplifun gesta af heimsókninni. Í fyrsta hlutanum voru gestir 

beðnir um að meta ástand umhverfis á þeim stöðum sem þeir höfðu heimsótt á ferð sinni um 

þjóðgarðinn. Gestir voru beðnir að meta ástand gróðurs og villts dýralífs, jarðvegsrof, rusl og 

svo framvegis. Til þess að meta ástand svæðanna voru gestir beðnir að segja okkur hvernig þeir 

hefðu upplifað ástand umhverfisins á skalanum -4 (mjög óásættanlegt) til +4 (mjög 

ásættanlegt).  

Fyrsti staðurinn sem gestir voru beðnir um að meta var ástand umhverfis við gestastofu og 

útsýnispall á Haki. Samtals fékkst 131 svar við mati á upplifun gesta af ástandi umhverfis við 

gestastofu og útsýnispall á Haki. Langflestir eða 79 töldu ástand umhverfis á Haki mjög 

ásættanlegt en það gerir um 60% aðspurðra. 34 gáfu ástandi umhverfis 3 í einkunn, 11 gáfu því 

2 í einkunn, 3 gáfu því 1 og sami fjöldi var hlutlaus í afstöðu sinni gagnvart ástandi umhverfis 

við gestastofu og útsýnispall á Haki. Aðeins einn þátttakandi gaf ástandi umhverfisins -1. 

Rúmlega 86% þátttakenda upplifði því umhverfi gestastofu og útsýnispalls á Haki á jákvæðan 

hátt. Mynd 76 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis á Haki. 

 

 

 

Mynd 76 Ástand umhverfis á Haki. Ástand umhverfis á Haki þótti flestum mjög ásættanlegt. 
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Alls fengust 169 svör við upplifun gesta af ástandi umhverfis í Almannagjá. Langflestir eða 121 

upplifði ástand umhverfis í Almannagjá sem mjög ásættanlegt og 36 þátttakendur gáfu 

áfangastaðnum einkunnina 3. Því má segja að nánast allir þeir sem svöruðu spurningunni hafi 

talið umhverfi Almannagjár ásættanlegt eða rúmlega 98% aðspurðra. Einungis tveir 

þátttakendur voru hlutlausir og einn gaf áfangastaðnum einkunnina -3. Mynd 77 sýnir hvernig 

gestir mátu ástand Almannagjár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 77 Ástand umhverfis í Almannagjá. Langflestir töldu ástand umhverfis í Almannagjá mjög ásættanlegt. 
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Í heildina svöruðu 138 þátttakendur purningu um ástand umhverfis á Lögbergi. 98 einstaklingar 

töldu ástandið mjög ásættanlegt og gáfu því einkunnina +4 og 29 gáfu því einkunnina 3. Um 

92% þeirra sem mátu svæðið töldu því að ástand umhverfis væri gott. 11 þátttakendur gáfu 

áfangastaðnum einkunnina 2 hvað varðar ástand umhverfis. Mynd 78 sýnir hvernig gestir mátu 

ástand umhverfis á Lögbergi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 78 Ástand umhverfis á Lögbergi. Langflestir mátu ástand umhverfis á Lögbergi mjög ásættanlegt. 
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Við mat á ástandi umhverfis við Öxarárfoss fengust 129 svör. Langflestir mátu ástand 

umhverfisins mjög ásættanlegt eða 93. 23 gáfu áfangastaðnum einkunnina 3 og því má segja að 

þátttakendur hafi metið ástand umhverfis Öxarárfoss nokkuð gott í tæplega 90% tilvika. 10 

þátttakendur gáfu áfangastaðnum einkunnina 2 og einn þátttakandi var hlutlaus í afstöðu sinni 

til ástands umhverfis hjá Öxarárfossi. Mynd 79 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis við 

Öxarárfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 79 Ástand umhverfis við Öxarárfoss. Langflestir gestir mátu ástand umhverfis við Öxarárfoss mjög 

ásættanlegt. 
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Alls fengust 111 svör við mati þátttakenda á ástandi umhverfis hjá Þingvallakirkju. 73 eða 65% 

af þeim töldu ástand umhverfis vera mjög ásættanlegt. 29 gáfu ástandi umhverfis hjá kirkjunni 

einkunnina 3 og sjö gáfu því einkunnina 2. Einn þátttakandi var hlutlaus í afstöðu sinni til 

ástands umhverfis hjá Þingvallakirkju. Þeir sem töldu ástand umhverfis hjá Þingvallakirkju 

voru því í miklum meirihluta. Mynd 80 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis hjá 

Þingvallakirkju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 80 Ástand umhverfis hjá Þingvallakirkju. Langflestir eða 65% þátttakenda, mátu ástand umhverfis við 

Þingvallakirkju mjög ásættanlegt. 
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 Alls fengust 77 svör frá þátttakendum varðandi ástand umhverfis hjá Silfru. 54 töldu ástand 

umhverfis mjög ásættanlegt og gáfu áfangastaðnum einkunnina +4. Þrettán þátttakendur gáfu 

ástandi umhverfis við Silfru einkunnina 3, fimm gáfu einkunnina 2 og tveir gáfu einkunnina 1. 

Einn var hlutlaus í afstöðu sinni gagnvart mati á ástandi umhvefisins og gaf áfangastaðnum 

einkunnina 0. Einn þátttakandi gaf áfangastaðnum einkunnina -1 og annar gaf honum 

einkunnina -4 og taldi ástand umhverfis við Silfru mjög óásættanlegt. Um 87% þeirra sem tóku 

afstöðu til matsins á ástandi umhverfis Silfru töldu það því nokkuð gott. Þó virðist sem mat 

þátttakenda hafi meiri dreifni heldur en þeir áfangastaðir sem metnir hafa verið hér að framan. 

Þó ber að hafa í huga að aðeins fengust 77 svör frá þessum áfangastað og gæti það haft áhrif á 

hvernig matið kemur fram. Mynd 81 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis við Silfru.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 81 Ástand umhverfis hjá Silfru. Flestir töldu ástand umhverfis við Silfru mjög ásættanlegt en þó voru 

einhverjir þátttakendur sem töldu ástand umhverfis mjög óásættanlegt. 
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Heildarfjöldi svara sem fengust frá þátttakendum um mat á ástandi umhverfis við Nikulásargjá, 

öðru nafni Peningagjá, var 67. Mikill meirihluti taldi ástand umhverfisins vera mjög ásættanlegt 

eða 42. Það gerir tæplega 63% svarenda. 15 þátttakendur gáfu áfangastaðnum einkunnina 3, 

átta gáfu því einkunnina 2 og 1 gaf því einkunnina 1. Einn þátttakandi gaf ástandi umhverfis 

við Nikulásargjá einkunnina -1. Mynd 82 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis við 

Nikulásargjá/Peningagjá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 82 Ástand umhverfis við Nikulásargjá/Peningagjá. Mikill meirihluti taldi ástand umhverfis við 

Nikulásargjá/Peningagjá mjög ásættanlegt. 
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Alls fengust 71 svar frá þátttakendum varðandi mat á ástandi umhverfis við Þingvallavatn. 

Þátttakendur voru jákvæði í mati sínu á ástandinu og sést það einna best á því að 51 taldi að 

ástandið væri mjög ásættanlegt eða tæplega 72% svarenda. 16 gáfu því einkunnina 3 og fjórir 

gáfu ástandi umhverfis einkunnina 2. Mynd 83 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis við 

Þingvallavatn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 83 Ástand umhverfis við Þingvallavatn. Viðhorf gesta til ástands umhverfis Þingvallavatns var mjög jákvætt. 
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Samtals bárust 33 svör við mati á ástandi umhverfis á öðrum stígum í þjóðgarðinum. Sautján 

þátttakendur töldu ástandið mjög ásættanlegt eða um 51% svarenda. Níu gáfu ástandi 

umhverfisins einkunnina 3, tveir gáfu því einkunnina 2 og þrír gáfu því einkunnina 1. Einn 

þátttakandi var hlutlaus í afstöðu sinni til ástands umhverfisins og einn gaf því einkunnina -2. 

Mynd 84 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis á öðrum stígum í þjóðgarðinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 84 Ástand umhverfis á öðrum stígum innan þjóðgarðsins. Ekki fengust mörg svör varðandi ástand umhverfis 

á öðrum stígum í þjóðgarðinum. Þau sem fengust voru þó nokkuð jákvæð. 



128 

 

Í heildina fengust 43 svör við mati þátttakenda á ástandi umhverfis við þjónustumiðstöðina á 

Leirum. 19 þátttakendur töldu ástandið mjög ásættanlegt eða 44% svarenda. Þrettán 

þátttakendur gáfu ástandinu einkunnina 3 eða 30% svarenda. Sjö þátttakendur gáfu ástandinu 

einkunnina 2 og tveir gáfu einkunnina 1. Einn þátttakandi var hlutlaus í afstöðu sinni og einn 

gaf ástandi umhverfis einkunnina -4. Mynd 85 sýnir hvernig gestir mátu ástand umhverfis við 

þjónustumiðstöð þjóðgarðsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 85 Ástand umhverfis við þjónustumiðstöð. Ástand umhverfis við þjónustumiðstöðina þótti mjög ásættanlegt í 

flestum tilfellum. 
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Næsti hluti könnunarinnar tók á upplifun gesta af þeim áfangastöðum sem þeir heimsóttu. 

Þátttakendur voru beðnir um að meta upplifun sína af áfangastöðunum með tilliti til meðal 

annars fjölmennis eða ágreinings á milli gesta. Sami mælikvarði var notaður og áður, það er að 

segja gestir mátu upplifun sína á skalanum frá -4 (mjög óásættanleg) upp í +4 (mjög ásættanleg).  

Samtals fengust 130 svör frá þátttakendum sem mátu upplifun sína af heimsókn á Hakið. Af 

þeim mátu 108, eða 83% svarenda, upplifun sína mjög ásættanlega. Þrettán þátttakendur gáfu 

upplifun sinni af Hakinu einkunnina 3. Fimm þátttakendur gáfu upplifun sinni einkunnina 2 og 

einn gaf upplifun sinni einkunnina 1. Tveir þátttakendur voru hlutlausir varðandi upplifun sína 

af heimsókn á Hakið og einn gaf upplifun sinni einkunnina -2. Mynd 86 sýnir hvernig gestir 

mátu upplifun sína af gestastofu og útsýnispalli á Haki.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 86 Upplifun gesta við gestastofu og útsýnispall á Haki. Gestir mátu upplifun sína af gestastofu og 

útsýnispalli á Haki almennt mjög ásættanlega. 



130 

 

Upplifun gesta í Almannagjá var jákvæð. Í heildina fengust 164 svör og af þeim töldu rúm 82% 

þátttakenda að upplifunin hafi verið mjög ásættanleg. Átján þátttakendur gáfu upplifun sinni 

einkunnina 3 eða um 11%. Sjö þátttakendur gáfu upplifun sinni einkunnina 2, einn gaf henni 

einkunnina 1 og tveir voru hlutlausir í afstöðu sinni. Einn þátttakandi gaf upplifun sinni 

einkunnina -2. Mynd 87 sýnir hvernig gestir mátu upplifun sína af Almannagjá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 87 Upplifun gesta í Almannagjá. Þátttakendur mátu upplifun sína af Almannagjá mjög ásættanlega. 
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Alls fengust 138 svör við spurningu um upplifun gesta á Lögbergi. Þar af voru 115 sem töldu 

upplifun sína mjög ásættanlega eða rúm 83% svarenda. Tólf þátttakendur gáfu upplifun sinni 

af Lögbergi einkunnina 3, sex gestir gáfu upplifun sinni einkunnina 2 og þrír gáfu henni 

einkunnina 1. Tveir gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni gagnvart eigin upplifun af Lögbergi. 

Mynd 88 sýnir hvernig gestir mátu upplifun sína á Lögbergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 88 Upplifun gesta á Lögbergi. Upplifun gesta var almennt mjög ásættanleg á Lögbergi. 
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Samtals fengust 127 svör frá gestum varðandi mat á upplifun þeirra við Öxarárfoss. Þar af taldi 

101 gestur upplifun sína hafa verið mjög ásættanlega eða tæp 80% svarenda. Átján gáfu 

upplifun sinni einkunnina 3 og sex gestir gáfu upplifun sinni einkunnina 2. Einn gaf upplifun 

sinni einkunnina -3 og einn gaf henni einkunnina -4. Mynd 89 sýnir hvernig gestir mátu 

upplifun sína við Öxarárfoss.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 89 Upplifun gesta við Öxarárfoss. Upplifun gesta við Öxarárfoss var almennt mjög ásættanleg. Þó voru tveir 

aðilar sem töldu upplifun sína ekki ásættanlega. 
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Heildarfjöldi svara frá gestum vegna upplifunar þeirra við Þingvallakirkju var 108. Af þeim 

voru 86 sem sögðu upplifun sína mjög ásættanlega eða tæp 80% svarenda. Fimmtán gestir gáfu 

upplifun sinni einkunnina 3 og fimm gestir gáfu henni einkunnina 2. Tveir gestir voru hlutlausir 

í mati sínu á upplifun sinni við Þingvallakirkju. Mynd 90 sýnir hvernig gestir mátu upplifun 

sína við Þingvallakirkju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 90 Upplifun gesta við Þingvallakirkju. 80% svarenda töldu upplifun sína við Þingvallakirkju mjög 

ásættanlega. 
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Alls fengust 76 svör frá gestum varðandi upplifun þeirra af Silfru og nærumhverfi hennar. 60 

af þeim mátu upplifun sína mjög ásættanlega eða tæp 79% svarenda. Átta gestir gáfu upplifun 

sinni einkunnina 3, fimm gáfu henni einkunnina 2 og einn gaf henni einkunnina 1. Einn gestur 

var hlutlaus í afstöðu sinni til upplifunar sinnar og gaf henni einkunnina 0 og annar gaf upplifun 

sinni við Silfru einkunnina -1. Mynd 91 sýnir hvernig gestir mátu upplifun sína við Silfru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 91 Upplifun gesta við Silfru. Flestir mátu upplifun sína við Silfru mjög ásættanlega. 



135 

 

Heildarfjöldi svara gesta um upplifun þeirra af Nikulásargjá/Peningagjá og nærumhverfi hennar 

var 64. Þar af töldu 54 að upplifun þeirra hefði verið mjög ásættanleg eða 84% sveranda. Sex 

gestir gáfu upplifun sinni einkunnina 3, tveir gáfu henni einkunnina 2 og tveir voru hlutlausir í 

afstöðu sinni. Mynd 92 sýnir hvernig gestir mátu upplifun sína við Nikulásargjá/Peningagjá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 92 Upplifun gesta við Nikulásargjá/Peningagjá. Flestir mátu upplifun sína við Nikulásargjá/Peningagjá 

mjög ásættanlega. 
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Alls tóku 69 þátttakendur afstöðu til upplifunar sinnar við Þingvallavatn. Þar af töldu 55 

upplifun sína mjög ásættanlega eða tæp 80%. Almennt var afstaða gesta til upplifunar við 

Þingvallavatn jákvæð en tíu gestir gáfu upplifun sinni einkunnina 3. Þrír gáfu upplifun sinni 

einkunnina 2 og einn var hlutlaus í afstöðu sinni. Mynd 93 sýnir hvernig gestir mátu upplifun 

sína við Þingvallavatn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 93 Upplifun gesta við Þingvallavatn. Gestir mátu upplifun sína við Þingvallavatn mjög ásættanlega. 
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Ekki fengust mörg svör varðandi upplifun gesta á öðrum stígum í þjóðgarðinum en þau voru 

32 talsins. Meirihluti gesta eða 21, mat upplifun sína mjög ásættanlega eða 65% svarenda. Sex 

gestanna gáfu upplifun sinni einkunnina 3 og tveir voru hlutlausir í afstöðu sinni. Mynd 94 sýnir 

hvernig gestir mátu upplifun sína á öðrum stígum í þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 94 Upplifun gesta á öðrum stígum. Upplifun gesta á öðrum stígum í þjóðgarðinum. Fá svör fengust við 

upplifun gesta af öðrum stígum í þjóðgarðinum. Meirihluti þeirra svara sem fengust gáfu til kynna að upplifun 

gesta hefði verið mjög ásættanleg. 
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Alls fékkst 41 svar frá gestum varðandi upplifun þeirra af þjónustumiðstöðinni á Leirum. 22 

þeirra töldu upplifun sína mjög ásættanlega og ellefu þeirra gáfu upplifun sinni einkunnina 3. 

Fimm gestir gáfu upplifun sinni einkunnina 2 og tveir gáfu henni einkunnina 1. Einn gestur gaf 

upplifun sinni einkunnina -2. Mynd 95 sýnir hvernig gestir mátu upplifun sína í 

þjónustumiðstöð þjóðgarðsins. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 95 Upplifun gesta í þjónustumiðstöð á Leirum. Upplifun gesta í þjónustumiðstöð þjóðgarðsins á Leirum var 

almennt mjög ásættanleg. 
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Þriðji hluti könnunar á upplifun gesta af heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum snéri að því 

hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með aðstöðu og þjónustu í þjóðgarðinum. Gestir gáfu 

til kynna hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með þjónustu og aðstöðu með því að nota 

skalann frá -4 (mjög óánægður) til +4 mjög ánægður.  

Fyrsta atriðið sem spurt var um sneri að því hversu auðvelt gestum fannst að finna bílastæði. 

193 svör fengust frá gestum og af þeim voru 152 þeirra mjög ánægðir með hversu auðvelt var 

að finna bílastæði eða tæplega 79% svarenda. 25 gestir, eða tæp 13%, gáfu þessum þætti 3 í 

einkunn. Níu gestir gáfu þessum þætti 2 í einkunn og þrír gestir gáfu honum 1 í einkunn. Fjórir 

gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Mynd 96 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir 

gestir voru með þennan þátt. 

  

 

 

 

 

 

Mynd 96 Hversu auðvelt var að finna bílastæði? Langflestir voru mjög ánægðir með það hversu auðvelt var að 

finna bílastæði í þjóðgarðinum. 
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Í heildina svaraði 161 gestur spurningu um það hversu óánægður eða ánægður hann var með að 

þurfa að greiða bílastæðagjald í þjóðgarðinum. 72 þeirra sögðust vera mjög ánægðir með það 

eða tæp 45% svarenda. 34 sögðust vera ánægðir eða 21% svarenda. 15 gestir gáfu þessum þætti 

einkunnina 2 og 13 gáfu honum einkunnina 1. Fjórir gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni 

gagnvart bílastæðagjaldi. Níu gestir gáfu þessum þætti einkunnina -1, sex gáfu honum 

einkunnina -2, þrír gáfu honum einkunnina -3 og 5 gáfu honum einkunnina -4 og voru mjög 

ósáttir við að þurfa að greiða bílastæðagjald í þjóðgarðinum. Mynd 97 sýnir hversu ánægðir eða 

óánægðir gestir voru með greiðslu bílastæðagjalds.   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 97 Greiðsla bílastæðagjalds. Skiptar skoðanir voru um það hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með 

að þurfa að greiða bílastæðagjald í þjóðgarðinum. 
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Alls fengust 58 svör frá gestum varðandi ánægju eða óánægju með sýninguna „Hjarta lands og 

þjóðar“ í gestastofunni á Haki. 35 þeirra voru mjög ánægðir með sýninguna eða 60% svarenda 

og níu gáfu henni einkunnina 3. Sex gestir gáfu henni einkunnina 2 og tveir einkunnina 1. Fjórir 

gestir voru hlutlausir í mati sínu á sýningunni. Einn gestur gaf sýningunni einkunnina -1 og 

annar gaf henni einkunnina -2. Mynd 98 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með 

sýningu þjóðgarðsins „Hjarta lands og þjóðar“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 98 Sýning á Haki. Ekki fengust mörg svör frá gestum um ánægju eða óánægju með sýninguna Hjarta lands 

og þjóðar. Þeir sem svöruðu voru þó flestir mjög ánægðir með hana. 
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Heildarfjöldi svara frá gestum varðandi þjónustu og upplýsingar frá landvörðum og öðru 

starfsfólki var 57. 32 þeirra voru mjög ánægðir með þjónustuna eða 56% svarenda. Ellefu þeirra 

gáfu þessum þætti 3 í einkunn, níu gáfu honum 2 í einkunn og einn gestur gaf þessum þætti 1 í 

einkunn. Þrír gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Einn gestur gaf þessum þætti 

-4 í einkunn og var mjög óánægður með hann. Mynd 99 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir 

gestir voru með þjónustu og upplýsingar frá landvörðum og öðru starfsfólki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 99 Þjónusta og upplýsingar frá landvörðum og öðru starfsfólki. Tæplega 60 svör fengust frá gestum 

varðandi ánægju eða óánægju með þjónustu og upplýsingar frá landvörðum og öðru starfsfólki. Þó var meirihluti 

þeirra sem svöruðu mjög ánægðir með þennan þátt. 
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Þegar kom að því að meta upplýsingaskilti um sögu og náttúru fengust 168 svör. 83 af þeim 

voru mjög ánægðir með skiltin eða tæplega 50% svarenda. 47 gáfu þessum þætti einkunnina 3, 

24 gáfu honum einkunnina 2 og fjórir gáfu honum einkunnina 1. Fjórir gestir voru hlutlausir í 

afstöðu sinni til þessa þáttar. Þrír gestir gáfu skiltunum -1 í einkunn, tveir gáfu þeim -2 í einkunn 

og einn gestur gaf þeim -3 í einkunn. Mynd 100 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru 

með upplýsingaskilti um sögu og náttúru í þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 100 Upplýsingaskilti um sögu og náttúru. Tæplega 50% svarenda voru mjög ánægðir með upplýsingaskilti 

um sögu og náttúru í þjóðgarðinum. 
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Alls svöruðu 165 gestir spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með leiðarvísa 

og upplýsingar um stíga í þjóðgarðinum. 105 þeirra voru mjög ánægðir eða 63% svarenda. 33 

gestir gáfu þessum þætti 3 í einkunn, 16 gáfu honum 2 og þrír gáfu honum 1 í einkunn. Þrír 

gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Þrír gestir gáfu upplýsingaskiltum og 

leiðarvísum -1 í einkunn og tveir gestir gáfu þeim -2 í einkunn. Mynd 101 sýnir hversu ánægðir 

eða óánægðir gestir voru með leiðarvísa og upplýsingar um stíga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 101 Leiðarvísar og upplýsingar um stíga. Langflestir svarenda voru mjög ánægðir með leiðarvísa og 

upplýsingar um stíga í þjóðgarðinum. 
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Samtals svöruðu 142 gestir spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með 

upplýsingaskilti um reglur í þjóðgarðinum. 79 þeirra voru mjög ánægðir eða tæplega 56% þeirra 

sem svöruðu. 30 gestir gáfu þessum þætti 3 í einkunn og 21 gestur gaf honum 2 í einkunn. Sex 

gestir gáfu upplýsingaskiltum um reglur 1 í einkunn, fjórir gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni 

og tveir gáfu þeim -1 í einkunn. Mynd 102 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með 

upplýsingaskilti um reglur í þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 102 Upplýsingaskilti um reglur. Gestir voru flestir mjög ánægðir með upplýsingaskilti um reglur í 

þjóðgarðinum. 
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Heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir hefðu verið 

með stíga og útsýnispalla á fjölförnum stöðum í þjóðgarðinum voru 180 gestir. Langflestir, eða 

130 gestir, voru mjög ánægðir með stígana og útsýnispallana. Því voru 72% gesta mjög ánægðir 

með þennan þátt. 25 gestir gáfu þessum þætti einkunnina 3 og 18 gestir gáfu honum einkunnina 

2. Þrír gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni og einn gaf stígum og útsýnispöllum á fjölförnum 

stöðum einkunnina -1. Einn þátttakandi gaf þessum þætti einkunnina -3.  Mynd 103 sýnir hversu 

ánægðir eða óánægðir gestir voru með stíga og útsýnispalla á fjölförum stöðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 103 Stígar og útsýnispallar á fjölförnum stöðum. Flestir gestir, eða 72% svarenda, voru mjög ánægðir með 

stíga og útsýnispalla á fjölförum stöðum. 
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Alls svöruðu 123 gestir spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með aðra stíga í 

þjóðgarðinum. Flestir voru mjög ánægðir með þá eða 72 gestir sem gerir tæp 59% þeirra sem 

svöruðu. 26 gáfu öðrum stígum einkunnina 3 eða 21% svarenda, 17 gestir gáfu þessum þætti 

einkunnina 2 og þrír gestir gáfu honum 1 í einkunn. Fjórir voru hlutlausir í afstöðu sinni til 

þessa þáttar og einn gestur gaf honum -3 í einkunn. Mynd 104 sýnir hversu ánægðir eða 

óánægðir gestir voru með aðra stíga í þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 104 Aðrir stígar í þjóðgarðinum.  Flestir gestir voru mjög ánægðir með aðra stíga í þjóðgarðinum. 
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Aðeins 22 gestir svöruðu spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með tjaldstæði 

í þjóðgarðinum. Ellefu þeirra voru mjög ánægðir eða 50% þeirra sem svöruðu. Fimm gestir 

gáfu tjaldstæðum í þjóðgarðinum einkunnina 3, fjórir gestir gáfu þessum þætti 2 í einkunn, einn 

gestur var hlutlaus í afstöðu sinni og einn gestur gaf tjaldstæðum í þjóðgarðinum einkunnina -

2. Mynd 105 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með tjaldstæði í þjóðgarðinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 105 Tjaldstæði. Fáir gestir svöruðu til um það hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með tjaldstæði í 

þjóðgarðinum. Helmingur þeirra sem svaraði var mjög ánægður með þennan þátt.  
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Í heildina fengust 123 svör frá gestum við spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir gestir 

voru með vegi í þjóðgarðinum. 67 þeirra eða rúm 54% voru mjög ánægð með vegina og gáfu 

þeim einkunnina +4. 24 gestir gáfu vegunum einkunnina 3, 22 gestir gáfu þeim einkunnina 2 

og 5 gáfu þessum þætti einkunnina 1. Þrír voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Einn 

gestur gaf vegum í þjóðgarðinum einkunnina -1 og einn gestur var mjög óánægður með þá og 

gaf þeim einkunnina -4. Mynd 106 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með vegi í 

þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 106 Vegir innan þjóðgarðs. Rúmlega 54% svarenda voru mjög ánægðir með vegi í þjóðgarðinum. Gestir 

voru í heildina ánægðir með vegina en tveir gestir voru óánægðir eða mjög óánægðir með þennan þátt. 
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Ekki fengust nema 32 svör frá gestum við spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru 

með köfun og snorkl í Silfru. 26 þeirra voru mjög ánægðir eða rúmlega 81% þeirra sem svöruðu. 

Tveir gestir gáfu þessum þætti einkunnina 3, tveir gáfu honum einkunnina 2 og einn gaf honum 

einkunnina 1. Einn gestur var hlutlaus í afstöðu sinni til köfunar og snorkls í Silfru. Mynd 107 

sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með köfun og snorkl í Silfru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 107 Köfun og snorkl í Silfru. Ekki fengust nema 32 svör frá gestum sem kafað höfðu eða snorklað í Silfru. 

Flestir þeirra eða rúmlega 81% voru mjög ánægðir með ferðina. 
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Alls fékkst 41 svar við því hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með verslanir í 

þjóðgarðinum. Þrettán þeirra eða tæplega 32% þeirra sem svöruðu voru mjög ánægðir með 

þennan þátt. Jafnmargir gáfu verslunum í þjóðgarðinum einkunnina 3 og 2 eða átta gestir. Fjórir 

gestir gáfu þessum þætti 1 í einkunn og fjórir voru hlutlausir í afstöðu sinni. Einn gestur gaf 

verslunum í þjóðgarðinum einkunnina -1, annar gaf þeim einkunnina -2, enn annar gaf þeim -3 

í einkunn og einn gestur var mjög óánægður með verslanir í þjóðgarðinum og gaf þeim 

einkunnina -4. Mynd 108 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með verslanir í 

þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 108 Verslanir í þjóðgarðinum. Ekki fengust mörg svör við því hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með 

verslanir í þjóðgarðinum. Einungis 32% gesta voru mjög ánægðir með verslanirnar. Skiptari skoðanir voru með 

þennan þátt en marga aðra í könnuninni. 
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Alls svöruðu 130 gestir spurningu um hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með salerni í 

þjóðgarðinum. 76 þeirra voru mjög ánægðir eða rúmlega 58% svarenda. 32 gestir gáfu þessum 

þætti einkunnina 3, tólf gáfu honum einkunnina 2 og sex gáfu honum einkunnina 1. Þrír gestir 

voru hlutlausir í afstöðu sinni til salerna í þjóðgarðinum og einn gestur gaf þeim einkunnina -1. 

Mynd 109 sýnir hversu ánægðir eða óánægðir gestir voru með salerni í þjóðgarðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 109 Salerni. Rúmlega 58% þeirra sem svöruðu spurningu um ánægju eða óánægju með salerni í 

þjóðgarðinum. Almennt voru gestir jákvæðir gagnvart þeirri aðstöðu sem boðið var uppá. 
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Í síðustu spurningu þessa hluta könnunarinnar voru þeir gestir sem áður höfðu komið til 

Þingvalla beðnir um að gefa til kynna hvernig ástand umhverfis, upplifun gestanna og aðstaða 

og þjónusta í þjóðgarðinum hafði breyst frá síðustu heimsókn. Gestir gáfu til framangreinda 

þætti til kynna með því að nota skalann frá -4 (mun verra) upp í +4 (mun betra).  

Fyrsti þátturinn sem gestir mátu voru breytingar á ástandi umhverfis frá síðustu heimsókn þeirra 

í þjóðgarðinn. Í heildina fékkst 91 svar og töldu 17 svarendur að ástand umhverfis hefði breyst 

til hins betra frá síðustu heimsókn eða tæp 19%. 18 gestir gáfu þessum þætti einkunnina 3 og 

sami fjöldi gaf þættinum einkunnina 2. Fjórtán gestir gáfu breytingum á ástandi umhverfis 

einkunnina 1 og 20 gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni. Einn gestur gaf þættinum einkunnina 

-1, einn gaf honum -2 í einkunn, einn gaf -3 í einkunn og einn gestur sagði að ástand umhverfis 

væri mun verra en í síðustu heimsókn hans. Mynd 110 sýnir hvernig þeir gestir sem höfðu 

komið áður til Þingvalla mátu að ástand umhverfis hefði breyst frá síðustu heimsókn. 

 

 

 

 

 

Mynd 110 Hvernig hefur ástand umhverfis breyst frá síðustu heimsókn? Þeir gestir sem höfðu komið áður til 

Þingvalla mátu það sem svo að ástand umhverfis væri betra nú en í  síðustu heimsókn. Einhverjir töldu þó að 

ástand umhverfis væri verra en þegar þeir komu síðast til Þingvalla. 
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Í heildina svöruðu 98 gestir því hvernig upplifun þeirra hefur breyst frá síðustu heimsókn þeirra 

í þjóðgarðinn. 13 gestir töldu hana mun betri eða rúm 13% svarenda. Ellefu gestir gáfu þessum 

þætti einkunnina 3 eða um 11% þeirra sem svöruðu. 21 gestur gaf þessum þætti einkunnina 2 

og fimm gestir gáfu honum einkunnina 1. Nítján gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni. Einn 

gestur gaf þættinum -1 í einkunn, þrír gestir gáfu honum -2 í einkunn, sami fjöldi gaf þættinum 

-3 í einkunn og tveir gestir mátu upplifun sína mun verri en í síðustu heimsókn sinni í 

þjóðgarðinn. Mynd 111 sýnir hvernig upplifun gesta hafði breyst frá síðustu heimsókn á 

Þingvelli. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 111 Hvernig hefur upplifun gesta breyst frá síðustu heimsókn? Flestir töldu upplifun sína betri en í síðustu 

heimsókn. 19 manns voru hlutlausir í afstöðu sinni gagnvart breyttri upplifun af heimsókn til Þingvalla og 

einhverjir töldu upplifun sína verri en í síðustu heimsókn. 
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Þriðja spurningin sem snéri að fyrri heimsóknum gesta snéri að því hvernig aðstaða og þjónusta 

hefði breyst frá því að gestir komu síðast í þjóðgarðinn. Í heildina fengust 82 svör frá gestum 

varðandi þennan þátt. 24 þeirra töldu aðstöðu og þjónustu mun betri en í síðustu heimsókn 

þeirra. Tólf gestir gáfu þessum þætti einkunnina 3, sextán gáfu honum einkunnina 2 og 7 gestir 

gáfu honum einkunnina 1. 24 gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Fjórir gestir 

gáfu þessum þætti einkunnina -1 og einn gaf honum einkunnina -3. Mynd 112 sýnir hvernig 

gestir töldu að aðstaða og þjónusta hefði breyst frá síðustu heimsókn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 112 Hvernig hefur aðstaða og þjónusta breyst frá síðustu heimsókn? Flestir gestir töldu að aðstaða og 

þjónusta hefði breyst til batnaðar frá síðustu heimsókn. Þónokkrir voru hlutlausir í afstöðu sinni eða 24. Mun færri 

töldu að aðstaða og þjónusta hefði breyst til hins verra frá síðustu heimsókn. 
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6.10 Fjórði hluti könnunar – um könnunina sjálfa 
Fyrsta spurning í þessum hluta snéri að því hversu líklegt væri að gestir myndu mæla með 

heimsókn við vin eða starfsfélaga í þjóðgarðinn á Þingvöllum. Gestir gáfu til kynna hversu 

líklegir þeir væru til þess arna með því að nota skalann frá 1 (alls ekki líklegt) upp í 10 (mjög 

líklegt).  Í heildina fengust 207 svör og langflestir af þeim, eða 121 gestur, sagðist myndu vera 

mjög líklegur til þess að mæla með heimsókn í þjóðgarðinn sem gerir rúm 58% svarenda. 37 

gestir gáfu þessum þætti einkunnina 9, 31 gestur gaf þessum þætti einkunnina 8, þrettán gáfu 

honum 7 og fjórir gáfu honum 6 í einkunn. Einn gestur gaf þessum þætti einkunnina 4 og verður 

að teljast ólíklegur til þess að mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum. Mynd 113 sýnir 

hversu líklegir gestir voru til að mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 113 Hversu líklegt er að gestir myndu mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum? Flestir þeir sem 

tóku þátt í könnuninni sögðust líklegir til að mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum. 
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Þá voru gestir spurðir að því hversu sammála eða ósammála þeir voru þremur fullyrðingum. Sú 

fyrsta snéri að því hversu sammála eða ósammála gestir voru þeirri fullyrðingu að þátttaka 

þeirra í könnuninni hefði haft neikvæð áhrif á upplifun þeirra af þjóðgarðinum á Þingvöllum. Í 

heildina fengust 177 svör við þessari spurningu. Þar sögðust 10 gestir vera mjög sammála því 

að könnunin hefði haft neikvæð áhrif á upplifun þeirra af heimsókn í þjóðgarðinn. Sjö gestir 

gáfu þessum þætti 3 í einkunn og virtust nokkuð sammála því að þátttakan hefði haft neikvæð 

áhrif á upplifun þeirra. Sömuleiðist voru sjö gestir sem gáfu þessum þætti 2 í einkunn þannig 

að könnunin virðist hafa haft einhver neikvæð áhrif á upplifun þeirra. Níu gestir gáfu þessum 

þætti einkunnina 1 og fjórtán gestir voru hlutlausir í afstöðu sinni til þessa þáttar. Fjórir gestir 

gáfu þessum þætti -1 í einkunn, 15 gestir gáfu honum -2 í einkunn og 20 gestir gáfu honum -3 

í einkunn. 91 gestur, eða rúmlega 51% svarenda, var mjög ósammála því að þátttaka í 

könnuninni hefði haft neikvæð áhrif á upplifun þeirra. Niðurstöður úr spurningunni eru birtar á 

mynd 114. 

 

 

 

 

 

Mynd 114 Hafði þátttaka í könnuninni neikvæð áhrif á upplifun gesta? Langflestir töldu þátttöku í könnuninni ekki 

hafa haft neikvæð áhrif á upplifun gesta af heimsókninni.  
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Næsta spurning í þessum síðasta hluta könnunarinnar snéri að því hvort gestir væri sammála 

eða ósammála þeirri fullyrðingu að þátttaka þeirra í könnuninni myndi hjálpa þjóðgarðinum á 

Þingvöllum. Í heildina fengust 182 svör frá gestum við þessari spurningu. Langflestir þeirra eða 

75, voru mjög sammála fullyrðingunni og töldu að þátttaka þeirra myndi hjálpa þjóðgarðinum. 

34 gestir voru nokkuð sammála fullyrðingunni og gáfu þættinum 3 í einkunn, 43 gestir gáfu 

þættinum 2 í einkunn og 11 gestir gáfu honum 1 í einkunn. Sautján gestir voru hlutlausir í 

afstöðu sinni. Einn gestur gaf þættinum -2 í einkunn og annar gaf honum -3. Á mynd 115 má 

sjá niðurstöður úr þessari spurningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 115 Hjálpar þátttaka í könnuninni þjóðgarðinum á Þingvöllum? Flestir aðspurðra töldu þátttöku í 

könnuninni hjálpa þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
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Síðasta spurning könnunarinnar snéri að því hvort gestir myndu taka aftur þátt í könnuninni 

hefðu þeir tækifæri til þess. 176 svör fengust frá gestum og voru langflestir sammála þeirri 

fullyrðingu eða 79 talsins. Það gerir um 45% allra svara. 24 gestir gáfu þessum þætti 3 í einkunn, 

32 gestir gáfu honum 2 í einkunn og 15 gestir gáfu honum 1 í einkunn. Þrettán gestir voru 

hlutlausir í afstöðu sinni gagnvart því að taka aftur þátt í könnuninni. Þrír gestir gáfu þættinum 

-1 í einkunn og tveir gestir gáfu honum -2. Átta gestir sögðust vera mjög ósammála 

fullyrðingunni og því mjög ólíklegt að þeir myndu taka aftur þátt fengju þeir tækifæri til. Á 

mynd 116 má sjá svör við spurningu um þátttöku aftur ef færi gæfist. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 116 Taka aftur þátt í könnuninni ef tækifæri gæfist til? Flestir þeir sem svöruðu spurningu um hvort þeir 

myndu taka þátt aftur í könnuninni ef færi gæfist sögðust vera sammála því. 
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6.11 Samanburður á upplifun Íslendinga og erlendra ríkisborgara 
Í upphafi könnunar voru gestir beðnir um að gefa upp hvort þeir væru íslenskir eða ekki. Með 

þeim upplýsingum gafst tækifæri til að kanna mun á upplifun gesta eftir því hvort svarendur 

voru íslenskir eða erlendir ríkisborgarar. Nokkrar breytur voru valdar og svör þátttakenda í 

hópunum tveimur borin saman. Þær breytur sem bornar voru saman voru meðal annars 

komutími gesta til Þingvalla og upplifun þeirra af þeim áfangastað sem langflestir í könnuninni 

heimsóttu, Almannagjá. Að auki var kannað hvort munur væri á ánægju með stíga og 

útsýnispalla á milli þessara tveggja hópa. Í þessum hluta var reynt að kanna hvort munur væri 

á dvalartíma gesta í þjóðgarðinum en það tókst ekki þar sem aðeins örfáir Íslendingar svöruðu 

þeirri spurningu. 

Í heildina fengust 215 svör við því hver komutími gesta til Þingvalla var. Þar af voru erlendir 

ríkisborgarar 119 og Íslendingar voru 96 talsins. Gögnin sýna að erlendir ríkisborgarar voru 

fyrr á ferðinni en íslenskir gestir þjóðgarðsins en flestir þeirra erlendu voru á ferðinni í 

þjóðgarðinum á milli 10 og 12. Eftir hádegi og fram eftir degi voru mun færri erlendir 

ríkisborgarar á ferðinni í þjóðgarðinum. Algengasti komutími Íslendinga var á milli 13 og 14 

eftir hádegi. Fáir íslenskir gestir voru á ferðinni fyrir hádegi á þeim tíma sem könnunin fór fram. 

Á mynd 117 má sjá komutíma Íslendinga og erlendra ríkisborgara til Þingvalla.   

 

Mynd 117 Komutími til Þingvalla – Íslendingar og erlendir ríkisborgarar. Erlendir ríkisborgarar voru fyrr á 

ferðinni yfir daginn en Íslendingar. Algengast var að erlendir ríkisborgarar kæmu til Þingvalla milli klukkan 10 og 

12. Algengast var að Íslendingar kæmu til Þingvalla milli klukkan 13 og 14 eftir hádegi. 
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Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar var Almannagjá sá áfangastaður sem flestir gestir 

heimsóttu í ferð sinni til Þingvalla, eða 179 talsins. Í heildina fengust 169 svör frá þátttakendum 

varðandi mat þeirra á umhverfi Almannagjár. Af þeim voru erlendir ríkisborgarar 97 talsins  og 

Íslendingar voru 72. Þegar kom að mati á umhverfi Almannagjár voru flestir svarenda í 

hópunum tveimur sammála um að þeim þætti umhverfi Almannagjár mjög ásættanlegt. 

Tæplega 74% íslenskra svarenda töldu ástandið mjög ásættanlegt og 70% erlendra ríkisborgara 

var á sama máli. Einungis einn þátttakandi í könnuninni gaf umhverfi Almannagjár -3 í einkunn 

og var sá einstaklingur erlendur ríkisborgari. Upplifun gesta af umhverfi Almannagjár var því 

almennt mjög jákvæð og skipti þar þjóðerni ekki miklu máli. Á mynd 118 má sjá hvernig 

Íslendingar upplifðu umhverfi Almannagjár og á mynd 119 má sjá hvernig erlendir 

ríkisborgarar upplifðu umhverfi Almannagjár.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 118 Umhverfi í Almannagjá - Íslendingar. Um 74% íslenskra þátttakenda í könnuninni töldu ástand 

umhverfis í Almannagjá  mjög ásættanlegt. 
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Mynd 119 Umhverfi í Almannagjá - erlendir ríkisborgarar. Um 70% erlendra ríkisborgara sem tóku þátt í 

könnuninni mátu ástand umhverfis í Almannagjá mjög ásættanlegt. 
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Þegar kom að mati á upplifun gesta í Almannagjá fengust í heildina 164 svör frá gestum. Svör 

frá Íslendingum voru nokkuð færri en frá erlendum gestum eða 68 frá fyrrnefnda hópnum á 

móti 96 frá þeim síðarnefnda. Niðurstöðurnar gefa til kynna að gestum, hvorum hópnum sem 

þeir tilheyrðu, hafi þótt upplifun sín mjög ásættanleg. Um 80% erlendra ríkisborgara og um 

85% Íslendinga gáfu upplifun sinni í Almannagjá einkunnina +4. Aðeins þrír þátttakendur 

virtust ekki hafa upplifað Almannagjá á jákvæðan hátt og voru þeir allir Íslendingar. Á mynd 

120 má sjá hvernig Íslendingar mátu upplifun sína í Almannagjá og á mynd 121 má sjá hvernig 

erlendir ríkisborgarar mátu upplifun sína af sama stað.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 120 Upplifun í Almannagjá - Íslendingar. Langflest svör frá Íslendingum um upplifun í Almannagjá 

gáfu til kynna að hún hefði verið mjög ásættanleg. 
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Mynd 121 Upplifun í Almannagjá - erlendir ríkisborgarar. Þeir erlendu ríkisborgarar sem tóku þátt í 

könnuninni mátu upplifun sína í Almannagjá mjög jákvæða.. 
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Fyrr í þessu verkefni kom fram að sú athöfn sem flestir þátttakendur í könnuninni tóku þátt í 

var að ganga á stígum í þjóðgarðinum. Í því samhengi er áhugavert að kanna hvort munur var 

á ánægju gesta  með fjölfarna stíga og útsýnispalla eftir því hvort gestirnir voru íslenskir eða 

ekki. Í heildina fengust 180 svör við þeirri spurningu, 104 frá erlendum ríkisborgurum og 76 

frá Íslendingum. Almennt var mikil ánægja með þennan þátt en hlutfall þeirra sem voru mjög 

ánægðir var jafnt í báðum hópum eða 72%. Svo virðist sem Íslendingarnir hafi verið örlítið 

óánægðari með þennan þátt en erlendir ríkisborgarar en það sést meðal annars á örlítið meiri 

dreifni einkunna. Á mynd 122 má sjá hversu ánægðir Íslendingar voru með þennan þátt og á 

mynd 123 má sjá ánægju erlendra ríkisborgara með fjölfarna stíga og útsýnispalla.    

 

 

 

 

 

 

Mynd 122 Stígar og útsýnispallar - Íslendingar. Langflestir íslenskir svarendur voru mjög ánægðir með 

fjölfarna stíga og útsýnispalla í þjóðgarðinum.. 
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6.12 Túlkun gagna 
Eins og rætt var í fræðilegum hluta þessa verkefnis er í dag talið að burðarþol í þjóðgörðum 

samanstandi af auðlindinni, upplifun gesta og stjórnun svæðanna (Manning, 2007). Upplifun 

gesta af heimsókn í þjóðgarða skiptir verulegu máli. Gerðar hafa verið ótal rannsóknir til þess 

að mæla upplifun gesta í þjóðgörðum (Schultz og Svajda, 2017; Manning, Valliere, Wang, 

Lawson og Newman, 2002; Lawson, Manning, Valliere og Wang, 2003; Scholtz og van der 

Merwe, 2020). Sú spurningakönnun sem framkvæmd var í þessari rannsókn miðaði að því að 

kanna upplifun gesta í þjóðgarðinum á Þingvöllum en einnig að kanna hvaða innviði gestir 

notuðu oftast. Rannsóknarspurningin sem tengdist gestakönnuninni skiptist í tvo hluta. Annars 

vegar var spurt hvert væri sambandið á milli álags af völdum gesta og upplifunar þeirra. Hins 

vegar var spurt hvert sambandið á milli innviða og upplifunar gesta væri. Hér fyrir neðan verður 

gerð grein fyrir túlkun gagna úr hverjum hluta könnunarinnar.     

6.12.1 Túlkun niðurstaðna úr fyrsta hluta könnunar – hópurinn 

Á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd var lýsandi fyrir þá hópa sem heimsóttu 

þjóðgarðinn að þeir væru oftast samsettir af tveimur einstaklingum sem ferðuðust án barna. 

Hlutfall hópa sem ferðuðust með börn var 24% af heildinni. Langflestir hóparnir komu á eigin 

vegum til Þingvalla og rennir það stoðum undir þær upplýsingar sem birtar voru í fyrirliggjandi 

gögnum um að komur rúta og kálfa hafi verið í algjöru lágmarki á þessum tíma. Á 

gagnasöfnunartímanum voru erlendir ferðamenn meira áberandi á fyrri hluta tímabilsins en 

þegar leið á haustið fjölgaði Íslendingum sem voru á ferð um þjóðgarðinn. Það átti einkum við 

Mynd 123 Stígar og útsýnispallar - erlendir ríkisborgarar.Langflestir erlendir ríkisborgarar voru mjög 

ánægðir með fjölfarna stíga og útsýnispalla í þjóðgarðinum. 
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um helgar þegar algengt var að Íslendingar fengju sér göngutúr um þjóðgarðinn. Fyrirfram var 

talið að fjöldi erlendra gesta yrði í algjöru lágmarki. Það kom því á óvart hversu margir erlendir 

ferðamenn voru þó í heimsókn í þjóðgarðinum á því tímabili sem gagnasöfnunin fór fram. Þeir 

þátttakendur sem bjuggu erlendis voru fleiri en þeir þátttakendur sem bjuggu hér á landi. Í 

hópunum voru þó Íslendingar sem bjuggu erlendis og erlendir ríkisborgarar sem bjuggu 

hérlendis, til dæmis vegna náms.  

Meirihluti þeirra gesta sem svöruðu því hvort þeir hefðu komið áður til Þingvalla svöruðu því 

játandi. Einn þátttakandi hafði komið í þjóðgarðinn árið 1986 en það var lengsti tíminn sem 

liðið hafði frá síðustu heimsókn þátttakanda í könnuninni. Langflestir af þeim sem svöruðu 

spurningunni heimsóttu Þingvelli síðast árið 2019 og þar á eftir árið 2018. Síðar í könnuninni 

voru þátttakendur beðnir að meta hvernig ákveðnir þættir hefðu breyst frá síðustu heimsókn 

sem er athyglisvert að sjá fyrir stjórnendur þjóðgarðsins. 

6.12.2 Túlkun niðurstaðna úr öðrum hluta könnunar – heimsóknin 

Algengast var að gestir kæmu til Þingvalla um klukkan 11 að morgni en næstalgengast að þeir 

kæmu klukkan 13 eftir hádegi og dvöldu hópar oftast í um tvær klukkustundir í þjóðgarðinum 

í senn. Eins og kom fram í fyrsta hluta könnunarinnar voru gestir í langflestum tilfellum á eigin 

vegum í þjóðgarðinum. Því þarf ekki að koma á óvart að algengast var að gestir kæmu til 

Þingvalla í fólksbíl sem tók 5 gesti að hámarki. Aðeins þrír þátttakendur í könnuninni komu til 

Þingvalla í hópferðabíl samkvæmt þeim svörum sem fengust úr þessum hluta. Algengast var að 

gestir leggðu bíl sínum á P1 við Hakið en einnig lagði nokkur fjöldi bílum sínum á P2 

(Fossplani) og á P5 þar sem Valhöll stóð áður. Algengustu áfangastaðir gesta í þjóðgarðinum 

voru Almannagjá, Lögberg, Öxarárfoss og útsýnispallur á Haki. Því má gera ráð fyrir að á 

þessum stöðum hafi gestir líklega mætt öðrum gestum. Önnur svæði voru minna heimsótt en 

þó kom þangað nokkur fjöldi þátttakenda. Gestir aðhöfðust ýmislegt í heimsókn sinni en 

algengast var að þeir gengju á stígum í þjóðgarðinum. Einnig lásu margir skilti um náttúru og 

sögu og nokkur fjöldi notaði salerni í þjóðgarðinum. Þar sem gestir lögðu bílum sínum á 

mismunandi bílastæðum í þjóðgarðinum gengu þeir mismunandi leiðir á helstu áfangastaði í 

þjóðgarðinum. Það þýðir að gangandi umferð frá bílastæðum í þjóðgarðinum mættist á 

einhverjum tímapunkti í einhverjum tilfellum. Sem dæmi má nefna gesti sem lögðu á P1 og 

gengu niður Almannagjá á leið sinni að Lögbergi. Annar hópur gæti hafa lagt á P2 og lagt af 

stað gangandi upp Almannagjá í átt að Lögbergi. Þessir tveir ímynduðu hópar væru þá að ganga 

á móti hvort öðrum og myndu að öllum líkindum mætast á einhverjum tímapunkti. Það ætti 

ekki að skapa mannþröng eða stíflur á göngustígnum þegar fáir gestir eru í heimsókn. Hins 
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vegar gætu skapast þrengsli eða stíflur á göngustígum í eðlilegu árferði þar sem gestafjöldi á 

einum degi var mun meiri en á þeim tíma þegar könnunin var framkvæmd.  

6.12.3 Túlkun niðurstaðna úr þriðja hluta könnunar – upplifun gesta 

Niðurstöður úr þeim hluta þar sem gestir mátu ástand umhverfis þeirra áfangastaða sem þeir 

heimsóttu benda til þess að það hafi verið mjög ásættanlegt á öllum stöðum. Í raun var það 

einkennandi fyrir öll svör fyrir þennan þátt hversu jákvæðir gestir voru í mati sínu á umhverfi 

þeirra áfangastaða sem þeir heimsóttu. Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort ástandið hafi 

verið svona gott með tilliti til umhverfis af því að lítið hafði verið um gesti og landverðir sem 

unnu í þjóðgarðinum á þeim tíma hafi haft góðan tíma til að tína rusl og sinna viðhaldi á 

innviðum. Það má líka velta fyrir sér hvort gestir hefðu metið ástand umhverfis verra ef fleiri 

gestir hefðu verið á svæðinu og starfsmenn þjóðgarðsins ekki náð að sinna sínum verkum vegna 

tímaleysis. Á einstaka áfangastöðum mátu gestir ástand umhverfis mjög óásættanlegt eða lýstu 

mati sínu á stöðunum á neikvæðan hátt. Þetta átti til dæmis við um Silfru og umhverfi hennar 

og umhverfið í kringum þjónustumiðstöðina á Leirum. Við Silfru hefur ferðaþjónusta verið 

starfandi í nokkur ár og svæðið er því orðið nokkuð raskað vegna göngustíga og annarra 

innviða. Það gæti hafa haft eitthvað að segja um mat þátttakenda í könnuninni á því svæði. Hafa 

ber í huga að mjög fáir svöruðu sumum spurningunum og því mætti segja að þau svör séu ekki 

marktæk og ef vilji væri til að meta þá þætti þyrfti svarhlutfallið að vera hærra. 

Næsti hluti snéri að því að gestir voru beðnir að meta það hvort þeir upplifðu fjömenni eða 

ágreining milli gesta á þeim áfangastöðum sem þeir heimsóttu. Upplifun gesta  var heilt yfir 

mjög jákvæð. Langflestir töldu upplifun sína mjög ásættanlega á þeim stöðum sem þeir 

heimsóttu. Mat gestanna sem tóku þátt í könnuninni byggði á þeim aðstæðum sem voru til staðar 

þegar þeir höfðu nýlokið heimsókn sinni í þjóðgarðinn. Niðurstöðurnar eru lýsandi fyrir það 

tímabil sem gestakönnunin fór fram á. Þær er ekki hægt að yfirfæra yfir á þann tíma þegar fleiri 

gestir voru í þjóðgarðinum. Ekki er heldur hægt að taka þessar niðurstöður og segja að þær lýsi 

upplifun gesta almennt í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Það var einkum við Öxarárfoss sem gestir 

voru hvað neikvæðastir gagnvart upplifun sinni. Kannski var það vegna margra annarra gesta á 

sama tíma á sama stað. Við fossinn er ústýnispallur og ef margt fólk er þar samtímis getur pláss 

orðið af skornum skammti auk þess sem gangandi umferð að og frá fossinum mætist á stígnum. 

Vegna COVID-19 gætu einhverjir hafa upplifað að of lítið pláss væri þarna við fossinn og á 

leiðinni að og frá honum til þess að tryggja nægilega fjarlægð. Þetta eru þó aðeins ágiskanir.   

Síðasti hluti þriðja hluta könnunarinnar snéri að því að gestir voru beðnir um að meta hversu 

ánægðir eða óánægðir þeir voru með aðstöðu og þjónustu í þjóðgarðinum. Hægt er að skipta 
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þeim spurningum upp í samgöngur í þjóðgarðinum, aðra innviði og þjónustu við gesti. Heilt 

yfir var meirihluti svarenda mjög ánægður með alla þætti. Þó voru sumir þættir umdeildari 

meðal gesta en aðrir. Ef við byrjum á því að skoða samgönguhluta spurninganna þá voru flestir 

ánægðir með allt sem viðkom þeim, svo sem að finna bílastæði, vegi í þjóðgarðinum, stíga og 

útsýnispalla. Flestir gestir voru einnig mjög ánægðir með salernisaðstöðu í þjóðgarðinum. Það 

sem kom á óvart í þessum hluta könnunarinnar var hversu jákvæðir gestir voru gagnvart því að 

greiða bílastæðagjald í þjóðgarðinum. Enn og aftur skal það ítrekað að niðurstöðurnar eru 

lýsandi fyrir þann tíma sem könnunin fór fram. Fáir gestir voru í þjóðgarðinum á þessum tíma 

og því ætti það ekki að koma á óvart að auðvelt hafi verið fyrir gesti að finna bílastæði, ganga 

um á stígum, komast inn á útsýnispalla og komast á salerni án þess að þurfa að bíða í röð. Færri 

gestir á salernum þýðir einnig að auðveldara er fyrir starfsfólk að halda þeim hreinum og 

snyrtilegum. Þessar niðurstöður þurfa því ekki að þýða að þegar gestafjöldi eykst aftur og nær 

jafnvel fyrri hæðum muni gestir vera jafn jákvæðir þegar kemur að mati á fyrrgreindum 

atriðum. Fleira fólk þýðir fleiri bílar sem þýðir færri bílastæði og meiri vandræði við að finna 

laust stæði. Aukið álag á salerni gæti þýtt biðraðamyndun fyrir gesti og meira álag á starfsfólk 

við að þrífa og viðhalda salernum.  

Aðrir innviðir í þjóðgarðinum svo sem eins og upplýsingaskilti og leiðarvísar voru umdeildari 

á meðal gesta. Langflestir voru þó mjög ánægðir með þessa þætti þó dreifnin á einkunnum fyrir 

þá hafi verið meiri en í samgönguþættinum og hjá salernum. Erfitt er að segja til um hvað olli 

því. Ein leið í framtíðinni til að komast að því væri að gera eigindlega rannsókn og taka viðtöl 

við gesti að lokinni heimsókn. Þannig væri hægt að greina betur hvað það var sem gestir væru 

óánægðir með varðandi skilti, leiðarvísa og aðra þætti sem snúa að innviðum í þjóðgarðinum. 

Margir gestir nýttu sér ýmis konar þjónustu í þjóðgarðinum svo sem að versla í verslunum á 

vegum þjóðgarðsins, að kafa eða snorkla í Silfru, tjalda á tjaldstæðum þjóðgarðsins eða fara á 

sýninguna „Hjarta lands og þjóðar“ í gestastofunni á Haki. Tiltölulega fáir höfðu nýtt sér þætti 

eins og köfun og snorkl í Silfru og gistingu á tjaldstæði þjóðgarðsins. Því má setja 

spurningamerki við marktækni þeirra svara þar sem mjög fáir svöruðu þeim hlutum. Í öðrum 

þáttum eins og það að versla í verslunum á vegum þjóðgarðsins gætti nokkurrar óánægju. 

Einnig gætti nokkurrar óánægju með þjónustu frá starfsfólki þjóðgarðsins sem kom á óvart.  

Heilt yfir töldu þeir gestir sem komið höfðu áður til Þingvalla að ástand umhverfis, upplifun 

þeirra af heimsókninni og aðstaða og þjónusta í þjóðgarðinum hefði tekið breytingum til 

batnaðar frá síðustu heimsókn. Ekki er hægt að segja að mikill munur hafi verið á mati gesta á 

fyrrgreindum þáttum þó mislangur tími hafi liðið á milli heimsókna gesta. Það sem vakti athygli 
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var að þáttur upplifunar fékk flest neikvæð viðbrögð hjá svarendum. Hvers vegna sú var raunin 

er óvíst. Ein leið til þess að dýpka skilning rannsakenda á upplifun gesta í þjóðgarðinum væri 

að gera eigindlega rannsókn og taka viðtöl við gesti að heimsókn lokinni. 

6.12.4 Túlkun niðurstaðna úr fjórða hluta könnunar – spurningar um könnunina sjálfa 

Miðað við hversu jákvætt mat gesta á ofangreindum þáttum var almennt kom ekki á óvart að 

langflestir af þeim myndu mæla með heimsókn í þjóðgarðinn við vin eða starfsfélaga. Örfáir 

voru ekki jafn hrifnir og ein af ástæðunum sem nefndar voru fyrir því voru framkvæmdir í 

þjóðgarðinum. Á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd voru framkvæmdir við nýjan stíg 

sem liggur frá P5 yfir að Hamraskarði hjá Lögbergi (eigin skráning). Slíkt getur að sjálfsögðu 

haft áhrif á upplifun gesta til dæmis af umhverfinu.  

Svör við spurningum varðandi könnunina sjálfa gáfu til kynna að hún hefði ekki haft neikvæð 

áhrif á heimsókn gestanna og að gestir væru tilbúnir til að taka aftur þátt ef þeim gæfist færi á 

því. Þá töldu flestir að þátttaka þeirra í könnuninni gæti hjálpað þjóðgarðinum. Svörin við  

þessum hluta könnunarinnar ættu að renna stoðum undir áframhald á könnunum meðal gesta í 

þjóðgarðinum og frekari gagnasöfnun um upplifun þeirra af heimsókninni. Þau gögn væri 

hugsanlega hægt að tengja við önnur gagnasöfn, til dæmis frá gönguteljurum og bílastæðum í 

þjóðgarðinum. Þannig væri hægt að tengja þessar tvær tegundir gagna saman og sjá hvernig 

upplifun breytist með auknum fjölda gesta og auknu álagi á innviði. Í þessu verkefni var prófað 

að tengja gögn úr gestakönnun saman við fyrirliggjandi gögn til þess að kanna hvort samband 

væri milli notkunar gesta á innviðum og upplifunar þeirra. Það reyndist ekki unnt að tengja þau 

gögn saman nema að mjög litlu leyti þar sem mjög fá svör fengust frá gestum, jafnvel á stærstu 

gagnasöfnunardögunum. Það gæti þó breyst þegar fjöldi ferðamanna eykst aftur og úrtak 

framtíðar gestakannana verður stærra.   

6.12.5 Túlkun niðurstaðna á samanburði milli Íslendinga og erlendra ríkisborgara 

Við samanburð á komutíma Íslendinga og erlendra ríkisborgara var áberandi munur þar sem 

þeir síðarnefndu voru fyrr á ferðinni en Íslendingarnir. Ekki er hægt að fullyrða neitt um hvað 

veldur því en þó mætti ímynda sér að erlendir ríkisborgarar hafi mögulega verið á leið á aðra 

áfangastaði og því tekið daginn snemma. Ekki er ólíklegt að einhverjir þeirra hafi ætlað sér að 

aka Gullna hringinn og að þjóðgarðurinn hafi verið fyrsta stopp á þeirri leið. Íslendingarnir 

komu gjarnan eftir hádegi og án þess að nokkuð sé hægt að fullyrða um það gæti það skýrst af 

því að þeir ætluðu einungis að koma til Þingvalla en ekki halda ferðinni áfram eftir þá heimsókn.  

Hvað varðar mat þátttakenda á umhverfi Almannagjár, þess áfangastaðar sem flestir 

þátttakendur heimsóttu, þótti ástand umhverfisins mjög ásættanlegt í langflestum tilfellum. 
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Aðeins meiri óánægju gætti með mat erlendra ríkisborgara á ástandi umhverfis. Erfitt er að 

segja til um af hverju það stafaði en mögulega gæti hluti af þeim hópi hafa haft meiri væntingar 

til umhverfis áfangastaðarins og það haft áhrif á matið. Einnig er erfitt að segja til um af hverju 

allir Íslendingar sem svöruðu könnuninni mátu ástand umhverfs áfangastaðarins á jafn 

jákvæðan hátt og raun bar vitni. Var það vegna þess að ástand umhverfis var gott eða hafa 

Íslendingar aðra og sterkari tengingu við áfangastaðinn en erlendir ríkisborgarar? Það er 

ómögulegt að segja til um án frekari rannsókna. Þó ber að hafa í huga að fleiri erlendir 

ríkisborgarar svöruðu spurningunni en Íslendingar. Því hefði matið vel getað breyst ef fleiri 

svör hefðu fengist frá síðarnefnda hópnum.  

Við samanburð á upplifun gesta í Almannagjá eftir því hvort þeir voru Íslendingar eða erlendir 

ríkisborgarar kom í ljós að langflestir í báðum hópum mátu upplifun sína mjög ásættanlega. 

Heldur færri Íslendingar svöruðu þessum þætti könnunarinnar. Samt sem áður bar á örlítið meiri 

dreifni einkunna fyrir þáttinn hjá þeim hópi en hjá erlendum ríkisborgurum. Sem fyrr er 

ómögulegt að fullyrða nokkuð um ástæður þessa. Það má velta því fyrir sér hvort ástandið á 

Íslandi vegna heimsfaraldurs COVID-19 hafi haft þessi áhrif á upplifun Íslendinganna. Önnur 

hlið er sú að kannski upplifðu þeir sem koma frá fjölmennari ríkjum en Íslandi sig örugga og 

leið vel á göngu sinni um Almannagjá vegna þess hve fátt fólk var á ferli. 

Langflestir í báðum hópum voru mjög ánægðir með fjölfarna stíga og útsýnispalla í 

þjóðgarðinum. Færri Íslendingar en erlendir ríkisborgarar svöruðu þeim þætti könnunarinnar. 

Það vakti athygli höfundar að dreifni einkunna fyrir þennan þátt var meiri hjá íslenskum 

þátttakendum en erlendum. Af hverju það stafar er ómögulegt að segja til um. Voru fatlaðir eða 

hreyfihamlaðir einstaklingar í hópi Íslendinga sem áttu erfitt með að komast leiðar sinnar? Eða 

eru væntingar Íslendinga til gæða innviða meiri en erlendra ríkisborgara? Áttu erlendir 

ríkisborgarar von á öðrum og erfiðari aðstæðum en voru þegar til kom? Eða voru það aðrir 

þættir sem höfðu áhrif á það hversu ánægðir eða óánægðir þessir hópar voru? Til þess að fá úr 

því skorið þyrfti að framkvæma annars konar rannsókn, til dæmis eigindlega með viðtölum við 

þátttakendur.  
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7. Umræður og ályktanir  

7.1 Umræður 
Rannsókn sú sem hefur verið hér til umfjöllunar skiptist í tvo hluta; greiningu á fyrirliggjandi 

gögnum og gestakönnun. Fyrirliggjandi gögn voru ætluð til þess að skýra nýtingu gesta á 

innviðum í þjóðgarðinum. Markmiðið í þessu verkefni var að kanna hvort mögulegt væri að 

búa til módel sem hægt væri að nota til þess að framreikna þörf fyrir innviðauppbyggingu í 

þjóðgarðinum á Þingvöllum til framtíðar miðað við ákveðna fjölgun gesta. Sú aðferðafræði að 

safna gögnum um notkun gesta á innviðum innan þjóðgarða er þekkt en markmið 

gagnasöfnunar eru jafn misjöfn og þau eru mörg (t.d. Pettebone o.fl., 2013; National Park 

Service, 2019b; Rice o.fl., 2019; Lawson o.fl., 2009; Byrne og Upchurch, 2011). Aðferðir við 

gagnasöfnun eru einnig misjafnar. Í þessari rannsókn á þeim gögnum sem fyrirliggjandi eru frá 

þjóðgarðinum á Þingvöllum var gerð tilraun til að búa til gagnagrunn eða verkfæri sem hægt 

væri að byggja ákvarðanir á varðandi framtíðarskipulag og innviðauppbyggingu í 

þjóðgarðinum á Þingvöllum. Gögnin voru greind á ýmsan hátt svo sem með lýsandi tölfræði og 

með því að finna samband á milli breyta og geta á þann hátt séð hvernig heimsóknarmynstur 

gesta er í þjóðgarðinum. Markmið verkefnisins náðist, það er að segja að það tókst að kanna öll 

gögnin og meta þau þrátt fyrir annmarka þeirra. Það sem virðist einna sterkast í þeim var að 

hægt var að sjá samhengi á milli gestafjölda á stígum og fjölda bíla á P1. Gögnin gefa ákveðna 

mynd af notkun gesta á innviðum þjóðgarðsins. Við getum séð á gögnunum hversu margir 

fólksbílar keyrðu inn á P1 á Haki á hverjum tíma þó ekki hafi tekist að reikna út dvalartíma 

fyrir þá tegund bíla né aðrar tegundir. Gönguteljaragögn virðast vera nokkuð góð, þau sýna 

góða fylgni með öðrum breytum og gefa góða mynd af umferð gangandi gesta í Almannagjá á 

hverjum tíma. Við skiljum hins vegar ekki til fulls hvernig flæðið er í þjóðgarðinum því gögn 

vantar frá bílastæðum P2 (Fossplan) og P5 (Valhöll). Við vitum heldur ekki hversu mikil notkun 

var á salernum í þjóðgarðinum á þeim tíma sem gögnin ná yfir. Höfundur telur að með því að 

setja upp teljara inn á salernin fengjust góðar upplýsingar sem tengjast vel öðrum breytum sem 

verið er að mæla og líklega fengist góð fylgni þar. Með því að bæta síðan gestakönnunum við 

og safna þannig upplýsingum um upplifun gesta væri hægt að tengja allar þessar upplýsingar 

saman; ýmis fyrirliggjandi gögn og kannanir um upplifun gesta. Þær upplýsingar væru mjög 

verðmætar fyrir þjóðgarðinn að eiga. Rannsókn sem EFLA – verkfræðistofa gerði árið 2019 til 

þess að reyna að komast að því hvert burðarþol Silfru í þjóðgarðinum á Þingvöllum er, byggðist 

á því að nýta fyrirliggjandi gögn, greina þau og finna út mynstur yfir notkun á gjánni. Í því 

verkefni komust rannsakendur að niðurstöðu um burðarþol gjárinnar en með fyrirvara sem var 

sá að til þess að fá betri skilning á stöðunni þyrfti að afla nákvæmari gagna og um fleiri þætti 
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eins og til dæmis með gestakönnunum (Andri Rafn Yeoman, Nathan Reigner og Ólafur 

Árnason, 2019). Líkt og niðurstöður rannsakenda í Silfruverkefninu gáfu til kynna um að 

gagnasöfnun væri ábótavant er ein helsta niðurstaða þessarar rannsóknar á fyrirliggjandi 

gögnum og tilraun til að búa til módel úr þeim sú, að gögnin eru ekki nægilega góð svo það sé 

mögulegt. Þau gefa hins vegar eins og áður sagði ákveðna mynd af notkun gesta og flæði þeirra 

um þjóðgarðinn. Prófanir á því að reikna 2% og 4% fjölgun gesta á ári miðað við árið 2019 

benda til þess að á milli 1,5 til 2 milljónir gesta muni ganga um Almannagjá árið 2028. Allir 

þessir gestir munu þurfa að komast til Þingvalla á einhvern hátt. Það þýðir álag á samgöngukerfi 

en einnig álag á bílastæði, göngustíga, útsýnispalla og salerni. Og svo að sjálfsögðu upplifun 

gesta og félagslegt burðarþol þeirra. Margt fólk á sama stað jafngildir því samt sem áður ekki 

að upplifun gesta af heimsókninni verði neikvæð (Miller o.fl., 2017). Hins vegar er sá möguleiki 

fyrir hendi að margt fólk á sama stað og sama tíma hafi neikvæð áhrif á upplifunina. 

Hinn angi rannsóknarinnar snéri að því að kanna upplifun gesta í þjóðgarðinum á ákveðnu 

tímabili. Heilt yfir voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar, bæði gagnvart innviðum og upplifun 

gesta af heimsókn þeirra. Almennt séð gáfu gestir til kynna að heimsóknin hefði verið góð að 

flestu eða öllu leyti. Lítið var um að gestir upplifðu sig aðþrengda af öðrum gestum og flestir 

þeir sem notuðu innviði eins og salerni, göngustíga, útsýnispalla eða skilti voru ánægðir með 

þá. Ekki kom á óvart hvaða áfangastaðir í þjóðgarðinum voru helst heimsóttir af gestum en þar 

tróndi Almannagjá á toppnum en fast á hæla henni komu Lögberg og útsýnispallur á Haki. Hafa 

ber í huga að úrtakið var ekki stórt og fáir gestir voru á ferli á umræddu tímabili. Niðurstöðurnar 

úr gestakönnuninni voru lýsandi fyrir það tímabil sem hún stóð yfir og ekki er hægt að yfirfæra 

þær til fortíðar eða framtíðar. Í þessari rannsókn var prófað að tengja saman fyrirliggjandi gögn 

og niðurstöður úr gestakönnun en of fáir gestir jafnvel á annríkustu dögunum urðu til þess að 

þær niðurstöður voru ekki marktækar. Áhugavert væri að gera fleiri gestakannanir í framtíðinni 

og bera þær niðurstöður saman við fyrirliggjandi gögn þess tíma. Þannig væri hægt að tengja  

tölulegar upplýsingar um gestafjölda og nýtingu á bílastæðum og öðrum innviðum við upplifun 

gesta hvort sem sú rannsókn yrði á sama formi og sú sem hér var framkvæmd eða ekki.     
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Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

1. Er hægt að nota fyrirliggjandi gögn frá þjóðgarðinum á Þingvöllum til þess að spá fyrir 

um á hvaða tímapunkti álag á innviði mun hafa neikvæð áhrif á upplifun gesta? 

 

Út frá þeim gögnum og á því formi sem þau eru í dag er ekki hægt að spá fyrir um á 

hvaða tímapunkti álag mun hafa neikvæð áhrif á upplifun gesta. Gögnin gefa ákveðna 

vísbendingu um notkun gesta en þau þyrftu að vera betri auk þess sem tengja þyrfti 

gestakannanir eða aðrar rannsóknir við fyrirliggjandi gögn svo hægt væri að spá fyrir 

um þennan þátt. Í gestakönnunina sem framkvæmd var í þessari rannsókn þyrfti einnig 

að bæta við spurningu um hvort gestum hafi fundist fjöldi annarra gesta vera hæfilegur 

eða ekki eða að aðrir gestir hafi haft áhrif á upplifun þeirra. Þá væri hægt að tengja 

fyrirliggjandi gögn frá þeim degi sem svör berast við upplifunargögn úr gestakönnun og 

þannig komast að því hver upplifun gesta var miðað við hann fjölda sem var í heimsókn 

á þeim tímapunkti.  

 

2. Er hægt að nota fyrirliggjandi gögn frá þjóðgarðinum til þess að spá fyrir um á hvaða 

tímapunkti álag á innviði verður meira en þeir þola/valda sökum fjölda gesta? 

 

Þau gögn sem notuð voru í þessu verkefni gefa ákveðna mynd af notkun gesta á 

innviðum í þjóðgarðinum. Það er hægt með ákveðnum reikniæfingum að reikna mjög 

gróflega út á hvernig dögum við getum búist við því að til dæmis bílastæði á P1 muni 

fyllast. Hins vegar eru gæði gagnanna ekki nógu góð eða nákvæm til þess að hægt sé að 

setja fram með vissu á hvaða tímapunkti álag á innviði verður meira en þeir þola sökum 

fjölda gesta. Til þess þarf að bæta skráningu og eyða þeim forsendum sem þarf að gefa 

sér. 

 

3. Er hægt að koma með tillögur um hvaða öðrum upplýsingum þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum ætti að safna til þess að meta álag og gera spár til framtíðar, byggt á 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum? 

Já það er hægt. Tillögurnar eru þónokkrar og snúa að því að bæta þá gagnasöfnun sem 

þegar er fyrir hendi í þjóðgarðinum en einnig að bæta við gagnasöfnun. Lagt er til að 

teljarar verði settir upp á salernum til þess að fá betri mynd af því hversu margir 

einstaklingar nota salerni í þjóðgarðinum í raun og veru. Gagnasöfnun frá bílastæðum 
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þarf að bæta eins og áður hefur verið nefnt og mikilvægt er að breytan dvalartími verði 

skýrari í þeim gögnum. Út frá honum væri hægt að reikna uppsöfnun á bílastæðum og 

út frá því á hvaða tímapunkti bílastæði yrðu full miðað við ákveðnar forsendur. Síðast 

en ekki síst væri gott að gera gestakannanir eða aðrar rannsóknir til þess að kanna 

upplifun gesta af heimsókn í þjóðgarðinn. Þau gögn væri hægt að tengja við 

fyrirliggjandi gögn og þannig spá fyrir um þörf fyrir innviðauppbyggingu til framtíðar í 

þjóðgarðinum. 

4. Hver er upplifun gesta af þjóðgarðinum á Þingvöllum á COVID – tímum?  

Sú gestakönnun sem framkvæmd var frá lokum ágúst til byrjunar október 2020 gefur til 

kynna að þeir gestir sem heimsóttu þjóðgarðinn á því tímabili hafi heilt yfir verið 

ánægðir með flesta þá þætti sem spurt var um. Upplifun gesta af heimsókn á hina ýmsu 

áfangastaði í þjóðgarðinum gáfu til kynna að langflestum fannst upplifun sín mjög 

ásættanleg. Einnig mátu gestir umhverfi þeirra áfangastaða sem þeir heimsóttu mjög 

ásættanlegt. Könnunin gefur þó aðeins mynd af því ástandi sem var á þeim tíma sem 

hún var framkvæmd. Mjög fáir gestir voru á ferli í þjóðgarðinum á þessum tíma sökum 

heimsfaraldursins og líklegt er að sú staðreynd hafi haft áhrif á það hvernig gestir 

upplifðu heimsóknina. Hins vegar er ekki hægt að staðfesta það nema með því að gera 

aðra gestakönnun eða rannsókn á upplifun þegar fleiri gestir eru í heimsókn. Þá væri 

hægt að bera saman niðurstöður úr þeirri könnun sem hér var framkvæmd og annarri 

könnun þar sem gestum hefði fjölgað.  

5. Hvert er sambandið á milli álags af völdum gesta og upplifunar gesta? 

Á þeim tíma sem könnunin fór fram voru gestir fáir í þjóðgarðinum. Upplifun gesta af 

heimsókninni var yfirleitt mjög ásættanleg samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. Fáir 

gestir þýðir minna álag á félagslegt burðarþol og ætti að gefa þeim gestum sem eru í 

heimsókn meira rými en ella. Því má álykta að sú staðreynd að fáir gestir voru í 

heimsókn á umræddum tíma hafi haft jákvæð áhrif á upplifun gesta af heimsókninni. 

Til þess að staðfesta að svo hafi verið þyrfti samt sem áður að gera aðra könnun þegar 

fleiri gestir væru á svæðinu.  

6. Hvert er sambandið á milli innviða og upplifunar gesta? 

Almennt voru gestir jákvæðir gagnvart þeim innviðum sem þeir notuðu í heimsókn 

sinni. Gestir voru samt sem áður fáir á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd og því 
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verður að túlka þær niðurstöður með það í huga. Ef fleiri gestir hefðu verið á svæðinu 

er ekki víst að svo auðvelt hefði verið fyrir gesti að finna bílastæði eða komast að á 

salerni.   

Einn helsti ágalli þess hluta rannsóknarinnar sem snéri að fyrirliggjandi gögnum var sá að 

gögnin sem unnið var með voru ekki fullnægjandi. Þau gáfu til kynna hvernig notkun á 

innviðum var árin 2019 og 2020 en við gagnagreiningu og úrvinnslu kom í ljós að margir ágallar 

voru á þeim. Einnig var aðgengi að gögnunum misgott og þau voru á mismunandi formi og því 

tók nokkuð langan tíma að koma þeim á form sem hægt var að vinna með. Þá tók langan tíma 

að greina gögnin, hver þeirra væru nothæf fyrir verkefnið og hver ekki.  

Varðandi ágalla á könnuninni þá voru þeir nokkrir. Sumir sem vildu gjarnan taka þátt í 

könnuninni lentu í vandræðum með að skanna QR-kóðann. Það helgaðist af því að ekki eru allir 

snjallsímar með innbyggðan QR-kóða lesara. Svo voru aðrir gestir sem gátu ekki tekið þátt þótt 

þeir vildu því þeir voru ekki með nettengingu. Á meðan könnunin stóð yfir voru uppi 

vangaveltur meðal höfundar og leiðbeinenda um hvort prenta ætti út spurningalista og hafa þá 

við hendina ef gestir ættu í tæknilegum erfiðleikum en ákvörðun var tekin um að gera það ekki. 

Ástæðan var sú að hlutfall þeirra sem lentu í vandræðum með að skanna eða með nettengingu 

var ekki hátt. Þá voru uppi hugmyndir áður en gagnasöfnun hófst að höfundur væri með router 

með sér sem hugsanlegir þátttakendur gætu tengst og þannig náð nettengingu. Sú hugmynd var 

einnig slegin út af borðinu og helgaðist það einkum af því að fyrirhöfnin væri of mikil. Einnig 

var markmið könnunarinnar að ná til Íslendinga og var það metið sem svo að langflestir gestir 

hefðu aðgang að netinu í gegnum snjallsíma sína.  

Þá var villa í texta könnunarinnar þar sem gestir voru beðnir að tilgreina hvar þeir lögðu bíl 

sínum. Það stóð „P3 við þjónustumiðstöð“ en P3 er ekki þar heldur við Langastíg. Því er ekki 

hægt að segja með vissu hvort gestir hafi lagt bíl sínum á P3 við Langastíg eða við 

þjónustumiðstöðina á Leirum. 

Þó rætt hafi verið við marga gesti varðandi þátttöku í könnuninni og að langflestir hafi verið 

jákvæðir gagnvart þátttöku þá fengust aðeins 298 svör. Úrtakið var því lítið og niðurstöðurnar 

gefa því ekki endilega rétta mynd af upplifun gesta af heimsóknum almennt í þjóðgarðinum. Ef 

ætlunin væri að gera aðra svipaða rannsókn þyrfti að öllum líkindum að reyna að ná stærra 

úrtaki svo betri mynd fengist af upplifun gesta. 
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Eins og áður sagði voru niðurstöður gestakönnunarinnar heilt yfir mjög jákvæðar með tilliti til 

mats gesta á umhverfi, upplifun gesta á áfangastöðum í þjóðgarðinum og ánægju með aðstöðu 

og þjónustu í þjóðgarðinum. Svo einsleitar niðurstöður gefa hugsanlega ekki rétta mynd af því 

hvernig gestir upplifa heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum. Hugsanlega væri hægt að bæta 

eða auka við gagnasöfnun með því að gera einnig aðrar rannsóknir. Í því samhengi má nefna 

beinar rannsóknir á náttúrunni og ástandi hennar. Annar möguleiki væri að gera eigindlega 

rannsókn með viðtölum við gesti eða hluta úrtaksins í lok heimsóknar þeirra. Slík rannsókn gæti 

dýpkað skilning rannsakenda á upplifun gesta, hvað þeim fannst vel gert og hvað þeir töldu að 

betur mætti fara. Enn annar möguleiki væri að gera annars konar gestakannanir en þá sem var 

framkvæmd hér. Má í því samhengi nefna rannsókn sem áður hefur verið fjallað um í þessu 

verkefni og var gerð í Rocky Mountain National Park. Þar voru notaðir spurningalistar og 

ljósmyndir til þess að rannsaka upplifun gesta (Schultz og Svajda, 2017). Einnig væri hægt að 

taka drónamyndir yfir fjölförnum svæðum í þjóðgarðinum til þess að meta þéttleika gesta. Slík 

myndataka gæti farið fram á mismunandi tíma dags og árs og tengja mætti þær við aðra 

matsþætti eins og upplýsingar frá bílastæða- og gönguteljurum frá sama tíma og þeirra mynda 

væri aflað.       

7.2 Ályktanir  
Í upphafi þessa verkefnis var ljóst að mikið af gögnum var til hjá þjóðgarðinum um hina ýmsu 

notkun á innviðum innan hans. Gagnasöfnun og ekki síst geymsla gagna tekur pláss og kostar 

peninga og orku. Við vinnslu á fyrirliggjandi gögnum í þessu verkefni komu ýmsir ágallar í ljós 

sem áður hafa verið tíundaðir. Til þess að geta búið til módel eins og það sem ætlunin var að 

búa til í upphafi verkefnisins þurfa þau gögn sem unnið er með hins vegar að hafa meiri gæði 

en þau sem unnið var með í þessu verkefni. Höfundur leggur til að þeim gögnum sem safnað 

verður af hálfu þjóðgarðsins eða fyrir hann geti nýst honum til framtíðar. Tryggja þarf að 

starfsmenn þjóðgarðsins hafi alltaf aðgengi að þeim gögnum sem verið er að safna og að þau 

séu á formi sem hægt er að vinna með. Í þessu verkefni bárust síðustu gögn um bílastæði til 

höfundar á vormánuðum 2021. Langan tíma tók að vinna úr þeim og þegar til kom var ljóst að 

gögnin höfðu ekki þau gæði sem vonast var eftir. Tillögur höfundar um hvernig betur væri 

staðið að gagnasöfnun fyrir slíkt verkefni en einnig fyrir þjóðgarðinn til þess að nýta við 

stefnumótun sína til framtíðar eru eftirfarandi: 
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• Upplýsingar úr sölukerfi þjóðgarðsins: Við vinnslu verkefnisins var hugmynd að 

skoða gögn um notkun gesta á sýningu þjóðgarðsins á Haki. Við eftirgrennslan og 

skoðun á sölukerfi þjóðgarðsins kom í ljós að mjög erfitt var að nálgast gögnin á því 

formi sem nauðsynlegt var svo hægt væri að vinna með þau. Við frekari umhugsun 

komst höfundur að því að þær upplýsingar sem til eru um notkun á sýningu þjóðgarðsins 

segja ekki til um álag á aðra innviði þjóðgarðsins og ólíklegt var talið að tengja mætti 

heimsókn á sýningu við aðrar breytur, svo sem gönguteljara. Lagt er til að breytingar 

verði gerðar á sölukerfi þjóðgarðsins sem auðveldi stjórnendum þjóðgarðsins aðgang að 

gögnum um notkunina, þ.e. ekki aðeins fjölda gesta á dag heldur einnig hvenær dags 

gestir fóru á sýninguna. Það ætti að gefa betri mynd af notkuninni heldur en heildartala 

fyrir hvern dag. Til framtíðar gæti verið heppilegt fyrir þjóðgarðinn að hafa betri yfirsýn 

og geta kallað fram gögn auðveldlega ef kæmi til þess að álag á sýningunni væri komið 

að efri mörkum. Út frá þeim upplýsingum væri hægt að hanna tímastjórnunarkerfi til 

dæmis á heimasíðu þjóðgarðsins þar sem gestir gætu keypt aðgang fyrirfram í ákveðnu 

tímaslotti. Auk þess er lagt til að gögnin verði hægt að nálgast á formi sem auðvelt er 

að vinna með eins og til dæmis Excel spread sheet.  

• Teljarar á salerni: Æskilegt væri að hafa teljara inni á salernum þjóðgarðsins. Þannig 

væri auðveldara að meta notkunina og betri mynd fengist af umferð innan dags, milli 

daga og milli árstíma. Einnig væri hægt að skoða sambandið á milli þeirra gagna og 

gagna frá bílastæðum og gönguteljurum. Út frá þeim gögnum væri hugsanlega hægt að 

meta þörf fyrir frekari uppbyggingu salerna í þjóðgarðinum til framtíðar. 

• Bílastæði: Bæta þarf skráningar á komutíma og brottfarartíma svo hægt sé að reikna 

dvalartíma gesta og þannig meta á hvaða tíma bílastæði eru orðin full og vísa þarf 

gestum eitthvað annað. Einnig er mikilvægt að skráning komu- og bottfarartíma sé rétt, 

þ.e. að komutími sé ekki á eftir brottfarartíma og að annan tímann vanti ekki þannig að 

ekki sé hægt að reikna út dvalartíma. Í þriðja lagi er mikilvægt að kerfið sem heldur utan 

um bílastæðagögn flokki í sundur stærðir bílanna þannig að hægt sé að sjá hvort um 

fólksbíl eða rútu er að ræða. Í fjórða lagi þarf að koma upp myndavélakerfi á fleiri 

bilastæðum en nú er. Og síðast en ekki síst þarf að tryggja að starfsfólk þjóðgarðsins 

hafi alltaf aðgang að gögnunum og geti unnið með þau. Mælt er með að huga vel að 

aðgengi að gögnum og afhendingarformi við samningagerð í framtíðinni. 
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• Gönguteljarar: Lagt er til að fleiri gönguteljarar verði settir upp víða um þjóðgarðinn. 

Það ætti að gefa betri heildarmynd af þeirri notkun sem er á innviðum, svo sem stígum, 

í þjóðgarðinum. 

• Gestakannanir og aðrar rannsóknir: Lagt er til að reglulega verði gerðar 

gestakannanir í þjóðgarðinum til þess að meta upplifun gesta af heimsókn þangað. 

Upplýsingar úr þeim væri síðan hægt að tengja við fyrirliggjandi gögn og þannig gætu 

stjórnendur séð hvort samband sé á milli mælanlegra breyta og upplifunar gesta. 

Rannsóknir á upplifun gesta geta að sjálfsögðu verið á öðru formi en því sem notast var 

við í þessari rannsókn. Einnig er lagt til að vöktunaráætlunum fyrir umhverfi í 

þjóðgarðinum verði komið á laggirnar. 

 

Varðandi gestakönnunina sem framkvæmd var í þessari rannsókn þá gaf hún stöðuna á þeim 

tíma sem hún var framkvæmd. Á því tímabili sem hún var í gangi voru langflestir gestir sem 

tóku þátt í henni mjög ánægðir með flest sem viðkom innviðum og upplifun af heimsókn sinni. 

Það segir þó ekkert til um hvort það sama yrði uppi á teningnum ef hún væri framkvæmd aftur 

þegar fleiri gestir væru í heimsókn. Hún gefur hins vegar ákveðinn núllpunkt á mjög sérstökum 

tíma sem við sem lifum nú og munum líklega ekki upplifa aftur í bráð. Það er athyglisvert að 

geta kannað upplifun á tímapunkti sem þessum því þá eru til gögn sem lýsa upplifun gesta þegar 

mög fáir gestir voru í heimsókn í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Spurningalistinn er til og þekking 

hefur skapast varðandi framkvæmd slíkra rannsókna. Það ætti að gefa stjórnendum 

þjóðgarðsins tækifæri til að láta endurtaka könnunina að einhverjum tíma liðnum svo bera megi  

upplifun gesta af heimsókn í þjóðgarðinn þegar fáir gestir voru þar, saman við upplifun gesta 

þegar ferðaþjónustan hefur náð sér á strik eftir heimsfaraldurinn. 

Óhætt er að segja að bætt gagnaöflun um nýtingu gesta á innviðum í þjóðgarðinum á 

Þingvöllum samhliða gestakönnunum yrði öflugt stjórntæki fyrir stjórnendur garðsins. Með 

góðum gögnum um nýtingu innviða og reglulegum gestakönnunum um upplifun gesta af 

heimsókn í þjóðgarðinn verða til dýrmætar upplýsingar sem gætu gefið til kynna hvenær 

innviðir ná ekki að anna þeim fjölda gesta sem sækir þjóðgarðinn heim. Mikilvægt er að 

staðurinn haldi stöðu sinni og að honum verði ekki spillt. Einnig er mikilvægt að upplifun gesta 

af heimsókn í þjóðgarðinn sé jákvæð. Öflug gagnasöfnun og reglulegar gestakannanir um 

upplifun gesta eru því mikilvægir þættir fyrir stjórnendur þjóðgarðsins að líta til þegar 

ákvarðanir um uppbyggingu innviða til framtíðar eru teknar.      
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Viðauki II Veggspjald 
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Thingvellir
National Park
Visitor Survey


Are you Icelandic?


Takk fyrir að taka þátt í könnun meðal gesta Þingvallaþjóðgarðs.
 Í þessari könnun verður þú spurð(ur) um þig sjálfa(n) og hópinn þinn, staði sem þú heimsóttir og athafnir sem þú tókst


þátt í þegar þú heimsóttir Þingvelli í dag og upplifun þína í þjóðgarðinum.  Þessar upplýsingar eru mikilvægar fyrir


stjórnendur þjóðgarðsins.  Þær munu hjálpa þeim við að vernda einstaka náttúru þjóðgarðsins, sérstaka sögu hans og


óvenjulega upplifun.


 


 Það tekur um 8 mínútur að ljúka könnuninni.  Svörin þín eru nafnlaus og fullum trúnaði er heitið.


 


Könnun þessi er framkvæmd af Landbúnaðarháskóla Íslands og Recreation, Park, and Tourism Management


Department the Pennsylvania State University fyrir hönd þjóðgarðsins á Þingvöllum.


 


Spurningum varðandi könnunina skal beina til Jónu Kolbrúnar Sigurjónsdóttur, verkefnastjóra hjá þjóðgarðinum á


Þingvöllum (jona@thingvellir.is).


       Thank you for participating in the 2020 Thingvellir National Park
visitor survey.
In this survey, you will be asked questions about yourself and your group, places you visited and activities you


participated in while visiting Thingvellir today, and your experiences in the park.  This information is important for


managers of the national park.  It will help them protect the park's unique nature, special history, and exceptional


experiences.


This survey will take approximately 8 minutes to complete.  Your answers are anonymous and will be kept


confidential.


This survey is being conducted by Landbúnaðarháskóli Íslands and the Recreation, Park, and Tourism Management


Department the Pennsylvania State University on behalf of Thingvellir National Park.  


 
Questions about the survey should be directed to Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir, Thingvellir National Park Project


Manager (jona@thingvellir.is).
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Are you Icelandic?
Select one.


Icelandic Screening Block


Ertu að he�a heimsókn þína, í miðri heimsókn eða ertu að ljúka heimsókn
þinni?
 Veldu ei� atriði.


 


Icelandic Restart Block


Takk fyrir að taka þá� í þessari mikilvægu könnun.
 
Þessi könnun snýr að upplifun þinni af þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
 
Vinsamlega haltu áfram með heimsókn þína og endurræstu könnunina


Yes


No


Ég er að hefja heimsókn mína (ég er nýlega komin(n) í þjóðgarðinn).


Ég er í miðri heimsókn


Ég fer að nálgast lok heimsóknar minnar (ég fer fljótlega úr þjóðgarðinum).
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(skannaðu QR kóðann a�ur) þegar þú nálgast lok heimsóknarinnar áður en
þú ferð úr þjóðgarðinum.


  
 


Icelandic Survey Block - English Copy


Þú og hópurinn þinn
Þessi hlu� spurningakönnunarinnar snýr að þér og hópnum þínum.


.


 


Ert þú hlu� af skipulögðum hóp/með ferðaskipuleggjanda?
 Veldu ei� atriði.


Hversu margir, að þér meðtaldri/töldum, eru í þínum persónulega hóp
(þ.e. vinir og �ölskylda sem þú ert að ferðast með) í dag?
Sláðu inn �ölda.


Já


Nei
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Eru börn (þ.e.,  17 ára eða yngri) í hópnum þínum í dag?
 Veldu ei� atriði.


Hefur þú heimsó� þjóðgarðinn á Þingvöllum áður?
Veldu ei� atriði.


 


Hvaða ár heimsó�rðu þjóðgarðinn á Þingvöllum  síðast?
Sláðu inn ártal.


Í hvaða landi býrð þú?
Veldu land.


Já


Nei


Já


Nei
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Heimsókn þín í þjóðgarðinn á Þingvöllum
Þessi hlu� spurningakönnuninnar snýr að þeim stöðum sem þú heimsó�r og það sem þú gerðir í þessari ferð þinni
í þjóðgarðinn á Þingvöllum.


Ertu gestur á tjaldstæði þjóðgarðsins á Þingvöllum?
 Veldu ei� atriði.


Hversu marga daga muntu dvelja í þjóðgarðinum á Þingvöllum í þessari
ferð?
Veldu ei� atriði.


Já


Nei


Hálfan dag


1


2


3


4


5


6


7 eða fleiri daga
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Í hversu margar klukkustundir muntu dvelja í þjóðgarðinum á Þingvöllum í
þessari ferð?
 Veldu �ölda klukkustunda.


Á hvers konar farartæki komst þú �l Þingvalla?
Veldu ei� atriði.
 


Um það bil hversu margir farþegar voru í farartækinu, að þér
meðtaldri/töldum?
Sláðu inn �ölda farþega.


Fólksbifreið (þ.e., bifreið sem þú átt eða leigðir) fyrir allt að 5 farþega.


Fólksbifreið (þ.e., bifreið sem þú átt eða leigðir) fyrir allt að 6-8 farþega.


Hópferðabíl fyrir 19 manns eða færri.


Stórum hópferðabíl fyrir 20 manns eða fleiri


Önnur tegund farartækis (vinsamlega tilgreindu hvaða).
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Hvar lagðir þú bifreiðinni þinni?
 Veldu ei� atriði.


Smelltu hér til þess að sjá kort.


Um það bil hvenær komst þú á Þingvelli í dag?
 Veldu ei� atriði.


Hverja af e�irfarandi stöðum heimsó�rðu í þjóðgarðinum?
 Veljið allt sem við á.
Smelltu hér til þess að sjá kort.


P1 við gestastofuna á Haki


P3 við þjónustumiðstöð


P2 fyrir neðan fossinn


P5 nálægt Silfru og kirkjunni


Annað (vinsamlega tilgreinið).


Gestastofa og útsýnispallur (Hakið)



https://pennstate.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_aWfFR8eOOwbyVkp

https://pennstate.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_aWfFR8eOOwbyVkp
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Almannagjá


Lögberg og útsýnispallur


Öxarárfoss


Þingvallakirkja og nánasta umhverfi


Silfra og nánasta umhverfi


Peningagjá og nánasta umhverfi


Þingvallavatn
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Í hvaða athöfnum tókstu þá� í heimsókn þinni?
 Hakaðu við allt sem við á.


Aðrir stígar í þjóðgarðinum


Þjónustumiðstöð


Önnur svæði


Fór á sýningu í gestastofu.


Gekk á stígum.


Fór á hestbaki eða á hjóli á stígum.


Yfirborðskafaði eða kafaði í Silfru.


Veiddi.


Las skilti um sögu og náttúru.


Las skilti um reglur.


Verslaði í búð á vegum þjóðgarðsins.


Notaði salerni


▢ Annað (vinsamlega tilgreinið hvað)
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Upplifun þín
 Í þessum hluta spurningakönnunarinnar er spurt um upplifun þína af þjóðgarðinum á Þingvöllum.


Ástand umhverfis (þ.e., ástand gróðurs og villts dýralífs, jarðvegsrof, rusl og
svo framvegis) getur verið brey�legt á milli staða í þjóðgarðinum.  Á
skalanum frá -4 (mjög óásæ�anlegt) �l +4 (mjög ásæ�anlegt), segðu okkur
hvernig þú upplifðir ástand umhverfisins í þjóðgarðinum í dag.
 Hér skal meta hvern þann stað sem þú heimsó�r. 


 


» 
Gestastofa og


útsýnispallur (Hakið)
 


        


» Almannagjá  


        


» 
Lögberg og


útsýnispallur
 


        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» Öxarárfoss  


        


» 
Þingvallakirkja og
nánasta umhverfi


 
        


» 
Silfra og nánasta


umhverfi
 


        


» 
Peningagjá og


nánasta umhverfi
 


        


» Þingvallavatn  


        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Félagslegt ástand (þ.e., �ölmenni eða ágreiningur á milli gesta) getur verið
mismunandi á milli svæða  og þess hvenær dags ges�r eru í þjóðgarðinum á
Þingvöllum.  Á skalanum frá -4 (mjög óásæ�anlegt) �l +4 (mjög
ásæ�anlegt), segðu okkur hvernig þú upplifðir félagslegt ástand í
þjóðgarðinum í dag.
 Hér skal meta hvern þann stað sem þú heimsó�r. 
 


 


» 
Aðrir stígar í


þjóðgarðinum
 


        


» Þjónustumiðstöð  


        


» Önnur svæði


        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» 
Gestastofa og


útsýnispallur (Hakið)
 


        


» Almannagjá  


        


» 
Lögberg og


útsýnispallur
 


        


» Öxarárfoss  


        


» 
Þingvallakirkja og
nánasta umhverfi


 
        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» 
Silfra og nánasta


umhverfi
 


        


» 
Peningagjá og


nánasta umhverfi
 


        


» Þingvallavatn  


        


» 
Aðrir stígar í


þjóðgarðinum
 


        


» Þjónustumiðstöð  


        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Á skalanum frá -4 (mjög óánægð(ur)) �l +4 (mjög ánægð(ur)), hversu
ánægð(ur) varstu með aðstöðu og þjónustu í þjóðgarðinum á Þingvöllum í
dag?
 Hér skal meta hverja þá þjónustu sem þú notaðir í dag.


 


 


» Önnur svæði


        


HlutlausMjög óásættanlegt Mjög ásættanlegt


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 Notaði
ekki


Hversu auðvelt var
að fá bílastæði


        


Greiðsla
bílastæðagjalds


        


Sýning í gestastofu         


Fræðsluganga með
landverði


        


Þjónusta og
upplýsingar frá


landvörðum og öðru
starfsfólki


        


Upplýsingaskilti um
náttúru og sögu


        


Óánægð(ur) Hlutlaus Ánægð(ur)


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Fyrr í þessari spurningakönnun sagðir þú að þú hefðir heimsó� þjóðgarðinn
á Þingvöllum áður.  Vinsamlega segðu okkur hvernig ástand umhverfis (t.d.,
gróður, jarðvegsrof, rusl og svo framvegis), félagslegar aðstæður (t.d.,
�ölmenni og ágreiningur milli gesta), og aðstaða og þjónusta (t.d., sýning,


f ) f f á í ó


 Notaði
ekki


Leiðarvísar og
upplýsingar um stíga


        


Upplýsingaskilti um
reglur


        


Stígar og
útsýnispallar á


fjölförnum
stöðum(t.d. hjá
Öxarárfossi og
Þingvallakirkju)


        


Aðrir stígar í
þjóðgarðinum


        


Tjaldstæði         


Vegir innan
þjóðgarðs


        


Köfun/yfirborðsköfun
í Silfru


        


Verslanir og kaffihús
í þjóðgarðinum


        


Salerni         


Óánægð(ur) Hlutlaus Ánægð(ur)


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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skil�, salerni og svo framvegis) hafa breyst frá síðustu heimsókn þinni.
 Hér skal meta hvern þá� fyrir sig.


Síðustu spurningar könnunarinnar
Að lokum koma spurningar um könnunina sjálfa – takk fyrir þá�tökuna.


Hversu líklegt er að þú myndir mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á
Þingvöllum við vin eða starfsfélaga? 


 


Umhverfislegt
(t.d.gróður,


jarðvegsrof, rusl)
        


Félagslegt (t.d.
fjölmenni og
ágreiningur)


        


Aðstaða og þjónusta
(t.d. sýning, skilti,


salerni)
        


Mun verra
Nokkurn veginn það


sama Mun betra


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 


          


Alls ekki líklegt Mjög líklegt


 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Vinsamlega segðu okkur hvers vegna þú ert ekki líklegri til þess að
mæla með heimsókn í þjóðgarðinn á Þingvöllum við vin eða
starfsfélaga.


Vinsamlega gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú
ert eftirfarandi fullyrðingum um þátttöku þína í þessari könnun.
 Hér skal meta hvert atriði.


English Screening Block


Are you at the beginning, middle, or end of your visit?
Select one.


 


Þátttaka mín í
þessari könnun hafði


neikvæð áhrif á
uplifun mína af


þjóðgarðinum á
Þingvöllum


        


Þátttaka mín í
þessari könnun mun
hjálpa þjóðgarðinum


á Þingvöllum


        


Ég myndi taka þátt í
þessari könnun aftur


í framtíðinni ef ég
hefði tækifæri til.


        


HlutlausMjög ósammála Mjög sammála


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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English Restart Block


Thank you for your participation in this important study.


This study is about your experience in Thingvellir National Park. 


Please continue with your visit and restart the study (i.e., scan the QR
code again) when you are nearing the end of your visit before leaving
the park.


  
 


English Survey Block


You & Your Group
This section of the questionnaire asks about you and your group.


 


I am at the beginning of my visit (i.e., I recently arrived in the park).


I am in the middle of my visit.


I am near the end of my visit (i.e., I will be leaving the park soon).
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Are you part of a commercial or guided tour?
Select one.


How many people, including yourself, are in your personal group
(i.e., the friends and family with whom you are traveling) today?
Enter a number of people.


Are there children (i.e., age 17 or under) in your personal group
today?
Select one.


Have you visited Thingvellir National Park before?
Select one.


Yes


No


Yes


No


Yes


No
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In what year did you last visit the park?
Enter a year.


In which country do you currently reside?
Select a country.


Your Visit to Thingvellir National Park
This section of the questionnaire asks about the places you visited and the things you did during this trip to Thingvellir


National Park.


Are you camping in Thingvellir National Park?
Select one.


Yes


No
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How many days will you spend in Thingvellir National Park on
this trip?
Select one.


How many hours will you spend in Thingvellir National Park on
this trip?
Select a number of hours.


What kind of vehicle did you take to Thingvellir National Park?
Select one.


Half of a day


1


2


3


4


5


6


7 or more days.


Personal vehicle (i.e., a car you own or rented) with up to 5 passengers.


Personal vehicle (i.e., a car you own or rented) with 6 to 8 passengers.


Small tour vehicle or bus seating 19 people or less.


Large tour vehicle or bus seating 20 or more people.
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Approximately how many passengers, including yourself, were
in the vehicle?
Enter a number of passengers.


Where did you park your personal vehicle?
Select one.


Click here to see a map.


Approximately what time did you arrive at Thingvellir today?
Select one.


Other type of vehicle (please specify).


P1 main parking at the Hakið visitor center.


P3 service center parking.


P2 parking close to the waterfall.


P5 parking near Silfra and the church.


Other (please specify).



https://pennstate.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_3CwLArlhuM9XLHn
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Which of the following locations in the park did you visit?
Select all that apply.


Click here to see a map.


Visitor center & overlook (Hakið)


Mid-Atlantic rift canyon trail (Almannagjá)


Lawrock & overlook (Lögberg)


Waterfall & viewing platforms (Öxarárfoss)


Church & surrounding buildings (Þingvellirkirkja)



https://pennstate.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_3CwLArlhuM9XLHn
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Diving fissure & surrounding area (Silfra)


Money fissure & surrounding area (Flosagjá)


Thingvellir Lake (Þingvallavatn)


Other trails in the park


Service center


Other places
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In which of the following activities did you participate during
your visit?
Select all that apply.


Your Experience
This section of the questionnaire asks about your experience at
Thingvellir National Park today.


Environmental conditions (e.g., the health of vegetation and
wildlife, amount of soil erosion or litter, etc.) can vary from place to
place in Thingvellir National Park.  On a scale from -4 (very
unacceptable) to +4 (very acceptable), please tell us what you
thought of the environmental conditions you experienced in the


Visited the exhibit in the visitor center.


Took a guided tour with a park ranger.


Hiked on park trails.


Went horseback or bicycle riding on park trails.


Snorkeled or SCUBA dived in Silfra.


Fishing.


Read park signs about history or nature.


Read park signs about rules or regulations.


Made a purchase in a park shop.


Used the toilet.


Other activities (please specify)
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park today.
Make one evaluation for each place you visited. 


 


» 
Visitor center &


overlook (Hakið)
 


        


» 
Mid-Atlantic rift


canyon trail
(Almannagjá)


         


» 
Lawrock & overlook


(Lögberg)
 


        


» 
Waterfall & viewing


platforms
(Öxarárfoss)


         


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» 
Church &


surrounding
buildings


(Þingvellirkirkja)
         


» 
Diving fissure &


surrounding area
(Silfra)


         


» 
Money fissure &


surrounding area
(Flosagjá)


 
        


» 
Thingvellir Lake
(Þingvallavatn)


 
        


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Social conditions (e.g., crowding or conflict among visitors) can vary
from place to place and time to time in Thingvellir National Park.  On
a scale from -4 (very unacceptable) to +4 (very acceptable),
please tell us what you thought of the social conditions you
experienced in the park today.
Make one evaluation for each place you visited. 


 


» 
Other trails in the


park
 


        


» Service center  


        


» Other places


        


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» 
Visitor center &


overlook (Hakið)
 


        


» 
Mid-Atlantic rift


canyon trail
(Almannagjá)


         


» 
Lawrock & overlook


(Lögberg)
 


        


» 
Waterfall & viewing


platforms
(Öxarárfoss)


         


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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» 
Church &


surrounding
buildings


(Þingvellirkirkja)
         


» 
Diving fissure &


surrounding area
(Silfra)


         


» 
Money fissure &


surrounding area
(Flosagjá)


 
        


» 
Thingvellir Lake
(Þingvallavatn)


 
        


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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On a scale from -4 (completely dissatisfied) to +4 (completely
satisfied), how satisfied were you with the facilities and
services you used during your visit to Thingvellir National Park
today.
Make one evaluation for each facility or service used today.


 


» 
Other trails in the


park
 


        


» Service center  


        


» Other places


        


NeutralVery unacceptable Very acceptable


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 
Did
not
use


Parking availability         


Dissatisfied Neutral Satisfied


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Did
not
use


Parking fee
collection


        


Visitor center
educational


exhibition
        


Park ranger led tours         


Service and
information from


park rangers and
staff


        


Signs with
information about


nature and history
        


Signs with directions
and trail information


        


Signs with
information about


rules and regulations
        


Trails and platforms
at major attractions


(e.g., overlooks,
waterfall, church)


        


Other trails in the
park


        


Campsites         


Roads inside the
park


        


Dissatisfied Neutral Satisfied


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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You indicated that you visited Thingvellir National Park prior to this
year.  Please tell us how the environmental conditions (e.g.,
vegetation, soil erosion, litter, etc.), social conditions (i.e.,
crowding and conflict), and facilities and services (e.g., exhibits,
signs, toilets, etc.) have changed since the last time you visited.
Make one evaluation for each.


 
Did
not
use


Diving at Silfra         


Shops and cafés in
the park


        


Toilets         


Dissatisfied Neutral Satisfied


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


 


Environmental
(e.g., vegetation, soil


erosion, litter)
        


Social
(i.e., crowding and


conflict)
        


Facilities &
services


(e.g., exhibits, signs,
toilets, etc.)


        


Much worse About the same Much better


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Final Questions
These are the last questions we will ask you - thank you for your
participation.


How likely is it that you would recommend visiting Thingvellir National
Park to a friend or colleague?


Please tell us why you are not more likely to recommend that visiting
Thingvellir National park to a friend or colleague.


Please indicate to what extent you agree or disagree with the
following statements about your participation in this survey.
Select one for each item.


 


          


Not at all likely Very likely


 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


 NeutralStrongly disagree Strongly agree


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Powered by Qualtrics


Please evaluate your ability to read and understand the English
language.
Select one.


 


Participating in this
survey negatively


impacted my
experience at


Thingvellir National
Park.


        


My participation in
this survey is helping


Thingvellir National
Park.


        


I would participate in
this survey again in


the future if I had the
chance.


        


NeutralStrongly disagree Strongly agree


 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


I can not read or understand English.


Beginner


Intermediate


Fluent


English is my native language.
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