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Útdráttur 
Mikilvægi þess að tryggja aðgengi fyrir fatlaða verður alltaf meira með ári hverju. Það er 

áhugavert að skoða hversu mikið aðgengi og réttindi hafa breyst á aðeins nokkrum áratugum 

til hins betra. Aðgengileg ferðaþjónusta getur veitt þeim sem fatlaðir eru tækifæri á að ferðast 

jafnt við aðra. Vettvangsathuganir fyrir aðgengismál hreyfihamlaða eru því mikilvægur hluti 

af því að tryggja gott aðgengi og standa vörð um réttindi fatlaðs fólks. Þó er eitt sem á það 

til með að gleymast í þessum úttektum og það er rödd þeirra sem fatlaðir eru. Rannsókn þessi 

mun rýna í aðgengismál í tveimur þjóðgörðum á Íslandi, út frá sjónarhorni einstaklings sem 

hefur verið í hjólastól frá barnsaldri. Upplifun hans í þessum vettvangsferðum verður rauði 

þráðurinn í verkefninu, enda mikilvægt að fá að sjá aðgengi með hans augum. Niðurstöður 

sýna fram á góða upplifun á báðum stöðum, þrátt fyrir vegatálma á leiðinni þá eyðilagði það 

ekki heildarupplifun. Sú vellíðan sem kemur út frá því að komast í tæri við náttúruna gefur 

einfaldlega meira en það sem lélegt aðgengi getur tekið í burtu. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The importance of ensuring accessibility for people with disabilities is increasing every year. 

It is remarkable to see how much accessibility and human rights have changed for the better 

in just a few decades. Accessible tourism can give people with disabilities the opportunity 

to travel as equals with non-disabled people. Fieldwork examining accessibility issues for 

people with reduced mobility can therefore be an important part of ensuring good 

accessibility and safeguarding their rights. However, the one thing that tends to be forgotten 

when it comes to these field tests, is the voice of those with disabilities. This study will 

examine accessibility issues in two national parks in Iceland, from the perspective of a 

disabled person who has been in a wheelchair since he was a child. His experience in these 

field trips will be the common thread in this project, as we will be able to see the accessibility 

through his eyes. The results show a good experience in both places, despite roadblocks 

along the way, it did not ruin the overall experience. The well-being that comes from being 

exposed to nature simply gives more than what poor access can take away. 
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1 Inngangur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig aðgengi væri fyrir hreyfihamlað fólk sem 

styðst við hjólastól í þjóðgarðinum á Þingvöllum og í þjóðgarði Snæfellsjökuls. 

Vettvangsrannsóknir voru framkvæmdar á báðum svæðum til þess að kanna hvernig aðgengi 

er í dag. Staðirnir hafa notið mikilla vinsælda bæði hjá erlendum ferðamönnum sem og 

landsmönnum og því tilvaldir í úttekt af þessu tagi, enda fá þeir fjöldann allan af  

heimsóknum frá fólki með mismunandi þarfir. Markmiðið var að komast að því hversu gott 

eða slæmt aðgengið er og koma síðan með hugmyndir um hvað væri hægt að gera betur í 

lokin. Einnig var leitast við að kanna hvað er ekki hægt að bæta og hvaða staðir eru viðunandi 

eða jafnvel með frábært aðgengi. Þar að auki verður fjallað um upplifun einstaklings í 

hjólastól af því að heimsækja þessa staði. Rannsóknin verður þar með tengd við fræðilegu 

umfjöllunina og við hugtökin sem koma fram í henni. Rannsóknin var framkvæmd yfir 

sumarið 2021 frá maímánuði og stóð fram í byrjun ágústmánaðar. Niðurstöður sýndu fram 

á gott aðgengi sem hefði á einstaka stöðum mátt vera betra. Upplifun var því yfirhöfuð góð 

af vettvangsferðunum og var bæði skemmtilegt og fræðandi að framkvæma þær. 

 

Vert er að nefna BS ritgerðir sem hafa verið gerðar um aðgengi fatlaðra á 

ferðamannastöðum, og má þar nefna ritgerðir Svölu Stefánsdóttur (2012) frá Háskóla 

Íslands, Þórunnar Eddu Bjarnadóttur (2005) frá Landbúnaðarháskóla Íslands og Guðrúnar 

Óskar Jóhannsdóttur og Þorbjargar Tryggvadóttur (2019) frá Háskóla Íslands. Ritgerðirnar 

bæta inn í þarft málefni í ferðaþjónustu, en fyrir utan þessar ritgerðir var ekki mikið að finna 

af sams konar rannsóknum á Íslandi. Til þess að skilja viðfangsefnið betur og fá gagnlegar 

niðurstöður eru eftirfarandi rannsóknarspurningarnar settar fram. 

 

• Hvernig er aðgengi í þjóðgörðum Snæfellsjökuls og Þingvalla? 

• Hver er upplifun einstaklings í hjólastól af aðgengi í þessum þjóðgörðum? 

Leitast verður við að ná fram svörum við þessum spurningum með rannsóknaraðferðum sem 

koma fram í kafla 3. Ritgerð þessi skiptist upp í sex kafla með 16 undirköflum. Á eftir 

þessum inngangi tekur annar kafli við og fer hann yfir hugtökin aðgengileg ferðaþjónusta og 

yfir stöðu hennar á Íslandi. Umfjöllun um þjóðgarða og mikilvægi náttúruferðamennsku 

kemur þar á eftir og svo verður farið yfir stýringu ferðamanna í þjóðgörðum. Þriðji kafli 

byrjar á að útskýra það rannsóknarsnið sem varð fyrir valinu við gerð rannsóknarinnar. Því 

næst er farið yfir vettvangsferðirnar í báða þjóðgarðana, hvernig og hvenær þær voru 

framkvæmdar og einnig hvenær viðtölin voru tekin og þau afrituð.  

 

Þegar búið er að gera gagnasöfnun og greiningu skil tekur fjórði kafli við sem fer yfir þær 

niðurstöður sem komu fram. Fyrst verður farið yfir ferðina til Snæfellsjökulsþjóðgarðs og 

þeim stöðum sem við stoppuðum á lýst ítarlega og aðgengið þar sýnt með myndrænum hætti. 

Í framhaldinu verður gerð grein fyrir aðgenginu á Þingvöllum og því lýst með myndrænum 

hætti, einnig munu koma fram niðurstöður úr kóðun viðtalanna í báðum undirköflunum.  

 

Fimmti kafli fer í umræður, en þar verður rannsóknarspurningunum svarað með því að rýna 

í bæði fræðilega kaflann og niðurstöðukaflann. Þar verður líka rýnt í hvað er hægt að gera 

betur þegar kemur að aðgengi í báðum görðunum. Að lokum verður ritgerðin gerð upp í 
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lokaorðum í 6. kafla, þar verður fjallað um mikilvægi þess að hafa alltaf fulltrúa sem er hluti 

af þeim minnihlutahópi sem fatlaðir eru. Einnig hvað hefði mátt gera betur við rannsóknina 

og hvaða þekking hefur skapast við gerð þessarar ritgerðar.  
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2 Fræðilegur hluti 
Í þessum kafla verður farið yfir sögu aðgengilegrar ferðaþjónustu og þær takmarkanir sem 

hreyfihamlað fólk mætir þegar það kemur að aðgengi í þjóðgörðum. Ferðalög hafa verið 

vinsæl iðkun í aldaraðir en því miður hafa ekki allir jafnan aðgang af því að ferðast og upplifa 

nýja hluti eða staði. Þótt hlutirnir hafi vissulega breyst til hins betra þegar kemur að aðgengi 

og réttindum fatlaðs fólks þá er þó margt sem þarf og verður að gera betur. Farið verður hér 

næst yfir hugtökin aðgengileg ferðaþjónusta og náttúruferðamennska og hversu mikilvæg 

þau eru fyrir hreyfihamlað fólk.   

2.1 Aðgengileg ferðaþjónusta 
Hugtakið aðgengileg ferðaþjónusta (e. accessible tourism) snýst um að gefa öllum aðgengi í 

ferðaþjónustu, óháð aldri, líkamlegri eða andlegri fötlun. Aðgengi er ekki bara ein vídd, þar 

sem eitthvað eitt getur gengið fyrir alla. Fólk með sérþarfir er eins mismunandi og það er 

margt. Því þarf aðgengileg ferðaþjónusta að tryggja fólki með hreyfihömlun, skerta sjón, 

skerta heyrn, þroskaskerðingu eða þeim sem eru heilsuveil, gott aðgengi að 

ferðamannastöðum (Darcy o.fl., 2010). Aðgengileg ferðaþjónusta hjálpar einnig fjölskyldum 

á ferðalögum með lítil börn sem þurfa að vera í kerru. Í raun munu nánast allir einhvern 

tímann á lífsleiðinni þurfa á góðu aðgengi að halda, hvort sem það er tímabundið eða ekki, 

svo þetta er ekki bara spurning um okkur á móti hinum (e. otherness). Árið 2005 bætti 

Rannsóknamiðstöð ferðamála í Ástralíu (e. Tourism Cooperative Research Centre, STCRC) 

við að aðgengileg ferðaþjónusta þyrfti einnig að gefa einstaklingum tilfinningu um þrjú gildi, 

en þau eru: sjálfstæði, jöfnuður og virðuleiki. Þegar einstaklingar fá tilfinningu fyrir þessu á 

þeim áfangastað sem þeir sækja sem og á leiðinni þangað, bætir það möguleika 

hreyfihamlaðs fólks til þess að sækja áfangastaðinn og njóta hans með reisn og jöfnuði. Þessi 

nálgun nefnist „Allt lífið“ (e. Whole of life) og vísar til þess að óháð því hversu alvarleg eða 

tímabundin fötlunin er, þá á hún ekki að hafa áhrif á þátttöku manneskjunnar í samfélaginu 

(Darcy & Dickinson, 2009).  

 

Samkvæmt The World Bank (2021, 19. mars) eru um fimmtán prósent af mannkyninu sem 

glíma við einhvers konar fötlun. Í rannsókn sem framkvæmd var af Buhalis og Darcy (2010) 

kemur fram að það er mismunandi milli landa hvernig fötlun er skilgreind og því er erfiðara 

að vita nákvæman fjölda. Rannsókn þeirra beindist að því að finna út hvort munur væri á því 

hvernig fatlað fólk ferðast, miðað við fólk sem glímir ekki við fötlun. Kom í ljós að þegar 

kemur að dagsferðum þá er munurinn frekar lítill, það var ekki fyrr en það var komið að 

lengri ferðum sem að tölfræðilegur munur kom í ljós. Telja þeir ástæður þess að fatlað fólk 

ferðast öðruvísi á lengri ferðalögum vera hversu mikið vesen það er að finna áfangastaði og 

hótel með gott aðgengi. Þrátt fyrir að það eyði minni tíma á hverjum stað í hverju sinni þá 

eru það samt mikilvægur hluti af markaðinum. Þar sem það eyðir miklum pening á 

ferðalögum sínum þá gefa það mikið í efnahag ferðaþjónustunnar og gerðu þeir ráð fyrir því 

að fatlaðir ferðamenn stofni milli 11,7 prósent til 17,4 prósent fleiri störf sem tengjast 

ferðaþjónustu (Buhalis og Darcy, 2010). Israeli (2002) gerði rannsókn í samstarfi við 50 

manns sem nota hjólastól í daglegu lífi. Rannsakað var hvað þau hugsa mest um við sín plön 

fyrir ferðalög. Því fleiri ferðamenn sem sækja staðinn því minni áhyggjur voru af hlutum 
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eins og hvort þau kæmust á salerni eða hvort stígar væru í lagi. Því verður áhugavert að 

skoða hvernig staður eins og Þingvellir kemur út, þar sem það er einn vinsælasti 

ferðamannastaður landsins.  

 

Í rannsókn sem var framkvæmd í Suður-Afríku nefndu Chikuta, Du Plessis og Saayman 

(2019) að það að geta veitt fólki með fötlun jöfn tækifæri á við aðra er ekki aðeins 

siðferðislegt umhugsunarefni heldur einnig gott viðskiptatækifæri fyrir ferðaþjónustuna í 

heild sinni. Eins og nefnt hefur verið hér fyrr í kaflanum þá ferðast fatlað fólk og þarf á 

þjónustu að halda á hverjum áfangastað. Það má því segja að það að hafa aðgengi á 

áfangastað sé ekki aðeins gott viðskiptatækifæri heldur einnig mannúðarskuldbinding. En af 

hverju vill hreyfihamlað fólk sækja í staði sem munu ekki endilega bjóða upp á aðgengi fyrir 

það? Rannsóknir sýna fram á að það sé einfaldlega af sömu ástæðu og þau sem hafa fulla 

hreyfigetu, það veitir þeim vellíðan að komast í snertingu við náttúruna, að anda að sér fersku 

lofti og hafa fyrir sjónum sér fallegt landslag. Haft var eftir einum þátttakanda að það eitt að 

ferðast á náttúruferðamannastöðum og upplifa ævintýri á ferðalögum sínum gefur henni 

tilfinningu um frelsi, eins og hún sé ekki lengur jafn hreyfihömluð og hún er í raun og veru 

(Chikuta o.fl., 2019). Shi, Cole og Chancellor (2012) komu fram með þær niðurstöður að 

fatlað fólk hefði einnig þá hugsun að þau þyrftu að „gera það í dag“ (e. do it today) þar sem 

að lífið er stutt og morgundagurinn er ekki alltaf vís. Þetta er rökstutt með þeirri hugsun að 

líðan þeirra gæti breyst skyndilega, þau þjáist nú þegar af einhvers konar skerðingu sem gæti 

versnað með hverjum deginum. Það sama má segja um aldraða einstaklinga, margir í þeim 

hópi þurfa á aðgengilegri ferðaþjónustu að halda og þau vita að tími þeirra er dýrmætur. 

 

Það sem þarf að hafa í huga fyrir aðgengilega ferðaþjónustu í framtíðinni er áframhaldandi 

rannsóknir og kannanir á hugtakinu. Án gagna er ekki hægt að fylgjast með þeim breytingum 

sem þurfa að eiga sér stað. Þessar rannsóknir víkka sjóndeildarhring ferðaþjónustunnar og 

auka fjölbreytileika með því að búa til pláss fyrir þessi auka 10-20 prósent sem höfðu áður 

ekki sess í ferðaþjónustu. Sjálfbær ferðaþjónusta sem gerir ráð fyrir öllum ætti að vera helsta 

markmið í ferðaþjónustu í dag sem og í framtíðinni (Darcy, McKercher, og Schweinsberg, 

2020). Margir fatlaðir geta lýst þeirri mismunun sem þeir verða fyrir vegna gáleysis, 

óviðeigandi hönnunar eða þjónustu. Í byggðu umhverfi er oftar en ekki hönnun svæðisins 

sem stoppar aðgengi þeirra. Hlutir eins og kantur á gangstétt, tröppur inn í opinberar 

byggingar og snúningshurðir til að komast inn. Þessi óviðeigandi hönnun veldur því að 

einstaklingar sem þurfa á aðgengi að halda einangrast og verða fyrir mismunun í 

samfélaginu. Það dregur ekki aðeins úr sjálfstæði þeirra og sjálfsákvörðunarrétti, heldur 

viðheldur þetta þeim misskilningi að fatlað fólk geti ekki ferðast einsamalt (Michopoulou, 

Darcy, Ambrose, og Buhalis, 2015).   

2.1.1 Aðgengileg ferðaþjónusta á Íslandi 
Gefin var út skýrsla árið 2015 af Ferðamálastofu í samstarfi við Norm ráðgjöf ehf. um 

aðgengilega ferðaþjónustu á Íslandi. Í skýrslunni er nefnt að til mikils sé að vinna að því að 

bæta aðgengi og gefa fötluðu fólki þann möguleika að upplifa ferðamannastaði jafnt við 

ófatlað fólk, það muni laða að fjölbreyttari ferðamenn til landsins. Til þess að geta staðið í 

samkeppni um ferðamenn á heimsvísu þurfa þessi mál að vera í lagi. Vert er að athuga að í 

áætlun stjórnvalda um ferðaþjónustu árin 2011-2020 var ekkert nefnt um aðgengilega 

ferðaþjónustu, en kemur þó fram að það sé tímabært að tekið verði á aðgengismálum fatlaðs 

fólks í ferðamálaáætlun (Ferðamálastofa, 2015). Í nýjustu áætlun stjórnvalda sem kallast 

Leiðandi í sjálfbærri þróun; Íslensk ferðaþjónusta til 2030 kemur ekkert fram um 

aðgengilega ferðaþjónustu (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Samkvæmt 35. gr. í lögum um málefni 
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fatlaðra skulu sveitarfélög gefa fötluðu fólki kost á ferðaþjónustu, þó er aðeins nefnt að 

ferðaþjónustan sé notuð til að fara í og úr vinnu, til að stunda nám eða tómstundir. Ekki er 

nefnt neitt meira um að því skuli vera veitt annars konar þjónustu hvað varðar ferðalög (Lög 

um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

 

Þann 7. maí síðastliðinn tilkynnti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamálaráðherra 

að viðbótarstyrkir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða færu til verkefna tengdum bættu 

aðgengi fólks með skerta hreyfigetu á ferðamannastaði og einnig vegna eldgossins í 

Geldingadölum. 53,7 milljónir króna munu fara í að bæta almennt aðgengi að 

ferðamannastöðum um allt land og voru tillögur unnar í samstarfi við Sjálfsbjörg og 

Öryrkjabandalag Íslands. 10 milljónir króna fara síðan í að betrumbæta aðgengi fyrir alla að 

eldgosinu í Geldingadal en sá styrkur mun fara til Grindavíkurbæjar. Verkefnið mun felast í 

því að stika gönguleið að gosinu, koma fyrir bílastæði nær gönguleið, setja upp skilti með 

merkingum og útvega salerni á staðnum. Þó er vert að nefna að ekki er nefnt neitt hvað 

varðar betra aðgengi hreyfihamlaðra (Stjórnarráð Íslands, 2021, 7. maí). Eins og er, er enn 

þá ekki aðgengi að eldgosinu í Geldingadal fyrir fólk í hjólastól. Það eru samt sem áður leiðir 

til þess að komast þangað, en Sylvía Rut Bjarnadóttir (2021, 17. maí) greindi frá ferð Dags 

Steinars Elfu Ómarssonar upp að gosinu, en Dagur styðst við hjólastól í daglegu lífi. Hann 

fór í sérútbúnum hjólastól frá Öryggismiðstöðinni sem notaðir eru til að komast yfir erfitt 

landslag, fyrir þá sem komast ekki gangandi. Dagur komst ekki upp að gosinu fyrr en bætur 

voru gerðar á leiðinni upp að gosinu um miðjan maí, en gos hófst í lok mars. Hann var sáttur 

með að komast að leiðarenda og fá loksins að bera eldgosið augum, en sérútbúnu stólana átti 

einnig að nota fyrir fleiri sem styðjast við hjólastól um sumarið.  

2.2 Náttúruferðamennska  
Að komast í tengsl við náttúruna og fá að upplifa hana eykur almennt vellíðan fólks. Þessi 

áhrif koma fram á líkama, huga og sál og því er mikilvægt að reyna að upplifa þessi tengsl 

sem oftast. Þar með er lykilatriði að allir hafi einhvers konar aðgang að ferðamannastöðum 

sem gefa mikla nánd við náttúruna (Russell o.fl., 2013). Innviðir í ferðamennsku gegna 

mikilvægu hlutverki í að minnka þau slæmu umhverfisáhrif sem fylgja ferðamönnum, en að 

sama skapi breytir það útliti staðarins og upplifun gesta af heimsóknum þangað. Því vinsælli 

sem staðurinn verður, því meiri þörf verður á betri innviðum til að minnka hnignun staðarins, 

en þá mun það einnig breyta þeim ferðamanni sem sækir staðinn (Tverijonaite o.fl., 2018). 

The purism scale sjá Mynd 1, sýnir hvers konar ferðamenn sækja mismunandi staði, en þeir 

staðir sem „non-purists“ sækja hafa yfirleitt fremur góða innviði og eru í litlum tengslum við 

náttúruna. Þeir ferðamenn sem heimsækja þjóðgarða eru því líklegri til þess að hallast til 

vinstri á the purism scale og vilja því minna af innviðum sem gætu skemmt ásýnd þeirra og 

upplifun af svæðinu. Þeir sem hallast meira til hægri á líkaninu heimsækja samt sem áður 

staðinn en eru líklegri til að heimsækja aðeins í styttri tíma eða í dagsferð (Tverijonaite o.fl., 

2018).  

 

 
Mynd 1 The purism scale 
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Eins og Mynd 1 sýnir hér fyrir ofan er einnig hægt að vera „moderate purists“ en þeir vilja 

hafa staði nánast ósnerta en samt með ákveðið magn af innviðum, eins og t.d. salerni. 

„Neutralists“ hafa eins og nafnið gefur til að kynna ekki jafn sterka skoðun og hinir heldur 

fara þeir hinn svokallaða gullna meðalveg. Það má því segja að landslagið gefi þeim sem eru 

„strong-purists“ góða upplifun (Tverijonaite o.fl., 2018). Landslag er samt sem áður frekar 

vítt hugtak, þar sem hver og einn upplifir hugtakið landslag á mismunandi vegu. Það er ekki 

bara mikilvægur partur af umhverfinu eða ósnortinni náttúru heldur hefur það einnig 

menningarlegt gildi. Það getur því gefið fólki vellíðan út frá þeirra eigin upplifun af landslagi 

og getur það einnig haft tilfinningalegt gildi. Þess vegna er náttúran talin dýrmæt og vel þess 

virði að vernda hana (Edda R. H. Waage, 2013). Það er því erfitt að meta hversu mikið er 

hægt að breyta landslagi til þess að minnka umhverfisáhrif. Því meiri innviðum sem er komið 

fyrir til þess að aðstoða ferðamenn, því minni líkur eru á því að fólk vilji eyða meira en 

einum degi á svæðinu. Það er því erfitt að bæta aðgengi ef ekki á að breyta umhverfinu um 

of, þar sem þolmörk breytast stöðugt í takt við það hversu góðir innviðir eru. Einnig eru 

þjóðgarðar friðlýst svæði og því ekki hægt að gera breytingar á umhverfinu auðveldlega þar 

sem náttúran gæti orðið undir. Nauðsynlegt er að hafa vel skipulagða innviði sem eiga ekki 

í hættu á að skemma umhverfið (Cságoly o.fl., 2017). Í 47. gr. laga um náttúruvernd er varða 

þjóðgarða kemur fram: 

 

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

landslag og menningarminjar sem einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings að 

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

fræðslu og upplýsingar í þessu skyni (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

 

Framtíð aðgengilegrar ferðaþjónustu í þjóðgörðum mun byggjast mest á því hvernig 

þjóðgarðsverðir eða landverðir bregðast við aukinni aðsókn fatlaðra ferðamanna til þeirra 

svæða. Rannsóknir tengdar þessu viðfangsefni í framtíðinni þyrftu því að beinast að því 

hvernig aðilar í ferðaþjónustu náttúrutengdra áfangastaða og þeirra sem stýra þjóðgörðum 

bregðast við þessum auknu þörfum (Shi, o.fl., 2012) Mikilvægt er að raska ekki náttúrunni 

og því landslagi sem fyrir var, þar sem það getur skemmt upplifun allra sem sækja 

þjóðgarðinn, einnig þeirra sem þurfa á aðgenginu að halda. 

 

Stýring ferðamanna er einnig mjög mikilvæg fyrir þjóðgarða og önnur friðlýst svæði, 

hugmyndin kom fyrst fram á árunum 1930-1940 en ekki var byrjað að nota stýringu 

almennilega fyrr en árið 1960 þar sem átroðningur ferðamanna varð mikill vegna aukinna 

vinsælda (Manning, 2002; Sumner, 1936). Það er ákveðin kaldhæðni að ein mesta ógnun 

þjóðgarða og friðlýstra svæða er vinsældir þeirra, þegar þeir eru einfaldlega fyrir alla að 

njóta. Fljótlega var komið auga á að stýring ferðamanna yrði flóknari en haldið var í fyrstu, 

því margir ferðamenn hafa ekki einungis áhrif á umhverfið heldur einnig upplifun annarra 

ferðamanna og heimamanna. Til þess að skipuleggja þjóðgarða sem best í dag nota margir 

þjóðgarðsverðir VERP kerfið (e. Visitor Experience and Resource Protection) til að stýra 

fjöldanum sem heimsækja þau. Í því ferli er farið eftir níu skrefa áætlun til þess að komast 

að bestu nýtingu garðsins. Þau skref eru eftirfarandi:  

1. Setja saman þverfaglegan verkefnahóp.  

2. Þróa stefnu um þátttöku almennings.  

3. Þróa yfirlýsingar um tilgang garðsins, mikilvægi og aðal túlkunarþemu og þekkja 

takmörkun skipulagsmála.  

4. Greina auðlindir garðsins og núverandi gesta nýtingu.  

5. Lýsa mögulegri reynslu núverandi gesta og auðlindaaðstæðna.  
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6. Úthluta mögulegum svæðum fyrir fjölmenni til sérstakra staðsetninga í garðinum.  

7. Velja vísa og tilgreina staðla fyrir hvert svæði, þróa eftirlitsáætlun.  

8. & 9, fylgjast með auðlindum og viðbrögðum samfélagsins og grípa til aðgerða ef 

þess þarf (Manning, 2002).  

Styður þetta það sem kom fram í rannsókn Israeli (2002) að þau svæði innan garðanna sem 

eru gerð fyrir fjölmenni eru líklegri en aðrir til að vera með aðstöðu til að bjóða upp á 

aðgengilega ferðaþjónustu. 

2.3 Þjóðgarðar 
Í kjölfarið af iðnbyltingunni fluttist fólk í stórum mæli úr sveit í borgir. Maðurinn missti 

tengsl við náttúruna og hóf störf í verksmiðjum. Þetta er talin kveikjan að fyrstu 

náttúruverndarsinnum þar sem fólk vildi getað flúið borgina og komist út í ósnerta náttúru í 

fríinu sínu. Fyrsti þjóðgarðurinn var stofnaður þann 1. mars árið 1872 þegar Ulysses. S. 

Grant, forseti Bandaríkjanna undirritaði lög um fyrsta þjóðgarðinn í landinu. Við þessa 

undirritun var 9000 km2 svæði breytt í þjóðgarðinn Yellowstone. Hugmyndin að 

þjóðgarðinum kom fyrst fram að kveldi þann 19. september árið 1870 þegar 18 menn gistu 

í Klettafjöllum og ræddu þar hvað ætti að gera við svæðið, þar sem landið var enn ónumið 

og því hægt að skipta því á milli þeirra. Var þetta blanda af mönnum sem komu úr alls kyns 

stöðum í samfélaginu. Fyrstu hugmyndir sem komu upp voru að reyna að græða á staðnum, 

opna t.d. hótel og spilavíti. Einn maður kom hins vegar með þá hugmynd að það ætti ekki 

að skipta því upp, þetta svæði ætti að vera opið fyrir alla, alveg sama hvaðan þeir kæmu úr 

samfélaginu. Ekki voru allir sammála í fyrstu en undir lok kvölds voru allir sammála um 

ágæti þessarar hugmyndar. Síðan þá hafa margir þjóðgarðar verið stofnaðir víðs vegar um 

heiminn (Sigrún Helgadóttir, 1984; Runte, 1979).  

 

2.3.1 Þingvellir 
Fyrsti þjóðgarðurinn á Íslandi var stofnaður árið 1930 með lögum. Hann var friðlýstur 

helgistaður allra landsmanna vegna einstakrar náttúrufegurðar og vægi mikilvægrar sögu 

svæðisins fyrir þjóðina. Hér er verið að tala um þjóðgarðinn á Þingvöllum, sem í dag er einn 

vinsælasti ferðamannastaður landsins meðal Íslendinga og erlendra ferðamanna, bæði vegna 

fallegrar náttúru og þeirrar ríku sögu sem er á svæðinu. Þjóðgarðurinn er opinn öllum, allan 

ársins hring (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d. B). Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 

930 og var þar virkt þinghald til ársins 1798. Fóru margir meginviðburðir Íslandssögunnar 

þar fram í gegnum árin og mun því alltaf eiga stað í hjarta landsmanna (Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum, e.d. A). Samkvæmt 7. gr. (Lög um friðun Þingvalla nr. 59/1928. 7. gr.) laga um 

friðun Þingvalla kemur fram að „öll óhjákvæmileg útgjöld við verndun Þingvalla samkvæmt 

lögum þessum greiðast úr ríkissjóði“. Því er það ekki einungis undir þjóðgarðsvörðum komið 

hvernig er komið að betri innviðum heldur einnig ríkisstjórninni. 
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Mynd 2 Kort af Þingvöllum 

Svæðið sem var tekið fyrir í vettvangsathuguninni má sjá á Mynd 2. Stefnumörkun 

Þingvallaþjóðgarðs kom út árið 2019 og er í gildi til ársins 2034. Í kafla 5.2 kemur fram að 

lögð sé áhersla á aðgengi fyrir hreyfihamlaða á helstu áfangastaði þjóðgarðsins. Í kafla 4.1 

kemur fram að Sveitarfélagið Bláskógabyggð hafi skipulagsyfirvöld á svæðinu en þó er ekki 

hægt að gera neinar breytingar á svæðinu án samþykkis Þingvallanefndar. Í kafla 4.2 er 

einnig nefnt að erfitt er að gera breytingar á svæðinu, ekki einungis vegna þess að það er 

friðlýst, heldur vegna þess að þetta er svæði allra Íslendinga og því ekki sjálfgefið að 

almenningur muni taka vel í breytingar á svæðinu. Hins vegar er talið að ef að breytingar 

snúist að verndun svæðisins þá taki almenningur betur í breytingar sem þyrfti að fara í, ef 

það myndi auðvelda leið almennings um garðinn (Þingvallaþjóðgarður, 2019). 

 

2.3.2 Snæfellsjökull 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður þann 28. júní árið 2001 og varð garðurinn því 20 

ára gamall á þessu ári. Ákveðið var að stofna garðinn til þess að varðveita og vernda sérstæða 

náttúru svæðisins sem og sögulegar minjar. Einnig var sett markmið að auðvelda 

ferðamönnum að sækja svæðið með betra aðgengi fyrir alla og í leiðinni vernda náttúruna. 

Þjóðgarðurinn er opinn öllum ferðamönnum, allan ársins hring. Starfsmenn þjóðgarðsins í 

föstu starfi eru þrír, þjóðgarðsvörður, landvörður og sérfræðingur. Á sumrin eru fleiri 

landverðir starfandi á svæðinu og sjá þeir einnig um eftirlit með friðlöndum á Búðahrauni, 

ströndinni frá Arnarstapa að Hellnum og náttúruvættinu Bárðarlaug við Hellnar. 

Þjóðgarðurinn er fyrsti þjóðgarður landsins sem nær niður að sjó og hefur þá sérstöðu að 

geyma minjar frá útræði Íslendinga á fyrri öldum (Umhverfisstofnun, e.d. B). 
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Mynd 3 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

Í 6. gr. reglugerðar þjóðgarðsins (Reglugerð um þjóðgarðinn Snæfellsjökul nr. 816/2021) 

kemur fram að Umhverfisstofnun beri ábyrgð á að í stjórnun og verndaráætlun garðsins sé 

gert ráð fyrir aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Í 12. gr. reglugerðarinnar kemur fram eftirfarandi 

er varðar landslagsásýnd: 

 

Varðveita skal einkenni og sérkenni landslags þjóðgarðsins. Óheimilt er að valda 

spjöllum á landslagi svæðisins. Framkvæmdir, sbr. 14. gr., skulu ekki hafa afgerandi 

áhrif á ásýnd svæðisins og mannvirki skulu falla sem best að svipmóti lands 

(Reglugerð um Þjóðgarðinn Snæfellsjökul nr. 816/2021, 12. gr.). 

 

Í 17. gr. kafla IV í lögum um náttúruvernd (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013) kemur fram 

að allir eigi rétt á að skoða landið og njóta náttúrunnar svo lengi sem gengið sé vel um landið 

og ekki spillt umhverfinu. Á síðum Umhverfisstofnunnar (Umhverfisstofnun, e.d. A) er 

minnt á þessi lög og á sama tíma undirstrikað að það þurfi að sýna tillitssemi við aðra á 

ferðalagi um svæðið. 
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3 Aðferðafræði 
Sú aðferðafræði sem varð fyrir valinu var vettvangsrannsókn og notkun eigindlegra aðferða 

í formi viðtala við viðmælendur. Eigindlegar rannsóknir er samheiti yfir margar fjölbreyttar 

rannsóknaraðferðir sem leita eftir skilningi á því hvað gefur fólki merkingu í lífinu. Gögnum 

er safnað af rannsakanda í gegnum upplifun þátttakenda og greining þeirra er sett fram í 

orðum. Það rannsóknarsnið sem notast var við er grunduð kenning en hún styðst ekki við 

þekkingu sem er til staðar heldur er leitast eftir því að grunda kenningu í rannsóknargögnum, 

rannsóknin breytist því í takt við þá gagnaöflun sem fer fram (Bryman, 2016). Þátttakandi 

sem notar hjólastól í daglegu lífi var með höfundi í för að skoða aðgengi svo hægt væri að 

dæma um aðgengi algjörlega frá hans sjónarhorni. Farið var eftir gátlista sem höfundur gerði 

í samstarfi við viðkomandi og punktað niður aukalega það sem kom ekki fram á listanum til 

þess að fá betri yfirsýn yfir stöðu aðgengis, hægt er að sjá báða listana útfyllta í Viðauka B. 

Einnig er hægt að finna viðtalsramma við sama aðilann í Viðauka A 

3.1 Rannsóknarsvæði og þátttakendur 
Þau rannsóknarsvæði sem urðu fyrir valinu voru Snæfellsjökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn 

á Þingvöllum. Hugmyndin um að skoða aðgengi á þessum stöðum kviknaði þegar höfundur 

fór í vettvangsferð í áfanga á vegum Háskóla Íslands sem kallast Friðlýst svæði, landvarsla 

og stjórnun (LAN 622G) til þessara svæða. Í þeim áfanga var svæðastýring m.a. 

umfjöllunarefni og hvernig hægt væri að bæta aðgengi án þess að raska náttúrunni. Kviknaði 

þá sú hugmynd hvort ekki væri áhugavert að mæta á þessi svæði með vini mínum sem styðst 

við hjólastól í daglegu lífi og fá að vita hver upplifun hans væri af heimsókninni og hvort að 

aðgengi sé viðunandi á þessum svæðum. Þessir staðir urðu einnig fyrir valinu vegna þess að 

hægt er að athuga hvernig aðgengið er í dagsferðum frá höfuðborgarsvæðinu. Í ferðinni á 

Snæfellsjökul var spjallað við landvörðinn Jón Grétar en á Þingvöllum náðist ekki að taka 

niður nafn landvarðarins sem talaði við okkur. Í vettvangsferð höfundar í áfanganum sem er 

nefndur hér fyrr í kaflanum var talað við landvörðinn Torfa Stefán Jónsson sem var með 

kynningu fyrir nemendur á svæðinu. 

 

Val á þátttakanda fyrir rannsóknina fór fram með markvissu úrtaki, en þá er hann valinn með 

tilliti til þess sem verið er að rannsaka (Bryman, 2016). Sá aðili sem kom með í 

vettvangsferðirnar hefur þurft að notast við hjólastól og rafmagnshjólastól frá því hann var 

barn. Þátttakandinn er með heilalömun en það er taugasjúkdómur sem getur haft áhrif á 

hreyfigetu sem og valdið þroskahömlun (Krigger, 2006). Viðmælandi er nemandi við 

Háskóla Íslands og hefur tekið þátt í og framkvæmt aðgengisathuganir í náminu sínu. 

Aðgengismál eru honum hjartans mál og því var hann augljóst val fyrir þessa rannsókn. Í 

dag styðst viðmælandi við rafmagnshjólastól sem hægt er að nota bæði úti og inni, stóllinn 

er þó ekki gerður fyrir utanvegaakstur en það er hægt að sækja um að fá afnot af stól sem er 

sérstaklega gerður fyrir það. Þeir eru samt sem áður dýrir og til að fá samþykkta 

niðurgreiðslu fyrir stólnum þurfa Sjúkratryggingar Íslands að samþykkja að þörf sé fyrir 

stólnum (Stjórnarráð Íslands, e.d.) 
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3.2 Gagnaöflun og gagnagreining 
Farið var í vettvangsferð á Snæfellsjökul með þátttakanda þann 5. júní. Farið var eftir gátlista 

á öllum stöðum og allt punktað niður sem höfundi og þátttakanda fannst áhugavert. 

Vettvangsferðin á Þingvelli var farin þann 3. júlí og var þá einnig farið eftir gátlista og allt 

punktað niður eins og í fyrri ferðinni. Ákveðið var í sameiningu að notast við myndatökur á 

þeim svæðum sem við heimsóttum fyrir góða sjónræna sýn á aðgenginu. Í bæði skiptin 

hringdi höfundur á undan sér og spjallaði við landverði, lét þá vita af heimsókninni og hver 

tilgangur hennar væri. Tekin voru hálfstöðluð eigindleg viðtöl við þátttakanda eftir báðar 

ferðirnar til að koma betur inn á hver upplifun hans var. Hálfstaðlað viðtal þýðir að ekki er 

notast við fyrir fram ákveðnar spurningar, til þess að fá fram gott flæði á viðtalið er einungis 

stuðst við viðtalsramma (Bryman, 2016). Þar sem við komum seint heim eftir fyrstu ferðina 

og vildum vera meira vakandi þegar viðtölin færu fram var ákveðið í sameiningu að taka 

viðtalið daginn eftir. Eftir ferðina á Þingvelli var viðmælandi að fara að horfa á leik í 

Evrópumeistaramóti karla í fótbolta, nánar tiltekið á leik Danmerkur á móti Tékklandi, svo 

ákveðið var að taka viðtalið næsta dag. Bæði viðtölin fóru fram heima hjá viðmælanda, nánar 

tiltekið í stofunni hans. Þar komum við okkur vel fyrir og setti höfundur upp tölvuna sína á 

borð við sófann og hafði símann kláran þar sem tekið var upp á honum, en viðmælandi vildi 

vera í mynd svo síminn var stilltur upp á hlið svo hann sæist vel. Síminn var stilltur á 

flugstillingu svo við yrðum ekki fyrir neinum truflunum á meðan á viðtölum stóð.   

 

Viðtölin voru síðan afrituð, lykluð, skipt niður í þema og niðurstöður greindar út frá þeim 

þemum sem mynduðust (Saldana, 2016). Þeir lyklar sem komu í ljós voru 14 talsins, en þeir 

skiptust í jákvætt, gott aðgengi, landsbyggðin, landslag, gaman, slæmt aðgengi, malarvegir, 

hræddur, selfie, baráttumaður, hættulegt, snyrtilegt og neikvætt. Lyklarnir voru síðar 

samþættir í þrjú meginþemu sem eru ánægður, náttúran og óánægður. Að lokinni 

samþættingu var punktað niður það sem kom fram og skráð inn í niðurstöður. Farið var yfir 

það sem kom úr gátlistum og myndatökum og var allt sett saman í niðurstöðukaflann. 
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4 Niðurstöður 
Hér verður gerð grein fyrir öllum þeim niðurstöðum sem fram komu við gagnagreiningu og 

sett fram með tilliti til gátlistans og hvernig svæði komu út samkvæmt honum. Kaflinn 

skiptist í tvo hluta, þann fyrri með fimm undirkafla og þann seinni með fjóra undirkafla, en 

hver undirkafli lýsir sérstökum svæðum innan garðanna. 

4.1 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
Ferðin byrjaði rétt eftir hádegi í Mosfellsbæ og við tók rúmlega tveggja og hálfs tíma akstur 

vestur á Snæfellsnes. Ekið var um vesturströndina í þjóðgarðinum, með fyrsta stoppi í 

Lóndröngum og var síðasta stoppið á Svörtuloftavita áður en haldið var áfram í lok ferðar til 

Hellissands. Ferðin var farin 5. júní og var veðrið ekki upp á marga fiska, rigning og rok og 

um 10 stiga hiti. Þjóðgarðurinn er 183 km2 að stærð (Umhverfisstofnun, e.d. B) og hefði 

tekið langan tíma að ganga á milli svæða, því var ekið á milli allra svæðanna. 

 

4.1.1 Gestastofan á Malarrifi 
Tekið var vel á móti okkur þegar við mættum, Jón Grétar landvörður hélt hurðinni opinni 

fyrir okkur á meðan við fórum inn og við skoðuðum í framhaldi sýninguna. Hann tók létt 

spjall við okkur og lét okkur vita hvaða breytingar hefðu verið gerðar síðan síðasta úttekt var 

tekin árið 2013 fyrir aðra BS ritgerð. Hann mælti vel með svæðinu í kringum Svörtuloftavita, 

en þar var nýlega búið að setja upp gott aðgengi sem hann var mjög ánægður með. Hann 

nefndi einnig að síðan Gestastofan opnaði aftur í maí kæmu um það bil 60 manns á dag í 

heimsókn og flestir af þeim væru frá Bandaríkjunum. (Jón Grétar, landvörður við 

þjóðgarðinn að Snæfellsjökli, persónuleg heimild, 5. júní 2021). Aðgengi á svæðinu var gott 

og vegirnir malbikaðir ásamt steypu sem var lögð upp að dyrunum á húsinu. Inni var greitt 

aðgengi þótt það hafi verið ögn þröngt þegar viðmælandi vildi snúa sér við í miðjum gangi. 

Frír aðgangur var inn á sýninguna þar sem gengið er beint inn í hana þegar þú ferð inn. 

 

4.1.2 Djúpalónssandur 
Á gestastofunni í Malarrifi var okkur bent á að því miður væri ekki salernisaðstaða á 

Djúpalónssandi fyrir fólk í hjólastól lengur, þau hafi bilað og viðhaldskostnaðurinn væri of 

mikill til að halda þeim við bílastæðin. Það væri þó í áætlun að opna ný salerni við veginn 

áður en það er beygt inn að svæðinu. Aðstaðan yrði mun betri en sú sem var á Djúpalónssandi 

áður en hún bilaði og yrði þar gott aðgengi og sérsalerni fyrir fatlaða. Þá væri mun minni 

viðhaldskostnaður þar sem erfiðara er að komast að bílastæðinu heldur en að gera aðstöðu 

við veginn (Jón Grétar, landvörður við þjóðgarðinn að Snæfellsjökli, persónuleg heimild, 5. 

júní 2021). Þegar við mættum á Djúpalónssand þá var nóg af stæðum í boði en engin 

sérmerkt stæði, bílnum var lagt við salernin og var þar góð aðstaða til að koma stólnum á 

stíginn. Á svæðinu voru sérgerðir stígar úr við og var mjög fínt að komast um á stólnum. 

Stígurinn fór alla leið að góðum útsýnispalli yfir svæðið og var nóg pláss þar til að geta verið 
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á stólnum og notið útsýnisins í allar áttir. Hægt er að sjá aðstöðuna sem var í boði á Mynd 4 

og Mynd 5 hér fyrir neðan. 

    
Mynd 4 Útsýnispallurinn á 

Djúpalónssandi 

Mynd 5 Leiðin að útsýnispallinum 

Viðmælanda fannst þetta svæði vera skemmtilegasta og flottasta svæðið sem við heimsóttum 

og að stígurinn væri til fyrirmyndar. Stór skilti með sjónrænum upplýsingum voru á staðnum 

og var það mikill kostur að hafa útsýni yfir allt svæðið. Þrátt fyrir að aðgengi væri ekki í 

boði alla leið niður á ströndina þá var hann ekki ósáttur við það.  

 

4.1.3 Lóndrangar 
Aðgengi á Lóndröngum var mjög gott en þar var m.a. malarvegur með grindum ofan á 

mölinni fyrir gott grip. Lítið mál var fyrir þátttakanda að komast upp að útsýnispallinum og 

var hann mjög ánægður með ferðina og útsýnið, sjá Mynd 6 hér fyrir neðan. Stígurinn fór 

tvær leiðir að útsýnispallinum, eina sem fór sveig fram hjá útsýnispallinum með stoppi á 

öðrum útsýnispalli sem sneri í öfuga átt við Lóndranga og sýndi útsýni út á bjarg þar sem 

var mikið fuglalíf. Stígurinn blandaðist síðan saman við ramp úr við sem endaði í 

útsýnispallinum í átt að Lóndröngum. Við ræddum við Jón Grétar þegar við komum við á 

gestastofunni og létum hann vita hvað við værum ánægð með þennan stíg þar sem grip hefði 

verið gott og engin hætta á að festast þrátt fyrir drullu vegna rigningar. Hann lét okkur þá 

vita að þessi gerð af stíg virkar því miður ekki alls staðar, þeir hefðu reynt að koma fyrir 

svona stígum á vinsæla ferðamanna staði á Arnarstapa en það hefði ekki gengið á veturna. 

Stígarnir eru samt sem áður að koma vel út hjá Lóndröngum og eru landverðirnir ánægðir 

með þann árangur (Jón Grétar, landvörður við þjóðgarðinn að Snæfellsjökli, persónuleg 

heimild, 5. júní 2021). 
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Mynd 6 Útsýnispallurinn á Lóndröngum 

  

Mynd 7 Stígurinn að útsýnispallinum

Stígurinn að útsýnispallinum var mjög góður og sýndi fram á góða lausn fyrir fólk í hjólastól 

og fólk með kerrur, vegna grinda sem lágu ofan á mölinni var mun betra grip fyrir dekkin og 

lítil hætta á að festa sig, sjá Mynd 7 hér fyrir ofan. Þegar höfundur spurði viðmælanda nánar 

út í hvort hann hefði fundið fyrir auknu sjálfstæði í ferðinni hafði hann þetta að segja 

 

Já og það segir manni að fólk í hjólastól getur ferðast á svona staði  

 

Hér er viðmælandi að lýsa því hversu ánægður hann var með ferðina á Snæfellsnes, enda 

kom aðgengi hingað til mjög vel út. 

4.1.4 Skarðsvík 
Þegar komið var að Skarðsvík var þar lítið bílastæði sem var alveg ómerkt varðandi hvar 

ætti að leggja bílnum. Það var þó nóg pláss til þess að leggja bílnum þannig að viðmælandi 

komst úr bílnum að aftan frá með hjálp ramps og inn á steyptan stíg sem fór alla leið niður 

að fjörunni. Aðeins hafði orðið af sandfoki og grjóthruni yfir stíginn en leiðin að fjörunni 

var nógu greið fyrir rafmagnsstólinn. Svæðið var mjög flott og með gott útsýni og virtist 

vera ágætur staður til að stoppa á og taka nestisstopp á leið sinni um þjóðgarðinn. Sjá Mynd 

9 hér fyrir neðan fyrir nánari lýsingu á leiðinni að pallinum, en myndin er tekin frá pallinum 

í átt að bílastæðinu. Svæðið virtist vera vinsælt þar sem við sáum nokkra ferðamenn sem 

ákváðu að stoppa þar og snæða nestið sitt. Við ákváðum að borða nestið okkar á staðnum 

líka en vegna lélegs aðgengis að borðinu og rigningar úti, þá ákváðum við að borða nestið 

inni í bíl. Í viðtalinu okkar daginn eftir spurði höfundur út í hvort hann vildi fara aftur þá 

komu þessu svör 

 

Að sjálfsögðu, já ég á eftir að fara þangað í sumar, af því ég elska bara að ferðast 

 

Hér greinir viðmælandi frá því hversu mikla ánægju hann hefur af því að ferðast, hann vill 

fara aftur á Snæfellsnes til að njóta. 
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Mynd 8 Pallurinn við ströndina á 

Skarðsvík  

Mynd 9 Steypta leiðin að pallinum 

Mynd 8 sýnir viðmælanda á pallinum við ströndina, en hann var ánægður með að komast 

alla leið að fjörunni. Ekki var hægt að komast lengra inn á ströndina en þennan smá spöl en 

viðmælandi var ánægður með að komast svona langt. Einnig var svæði þar sem fólk gat sest 

niður með nesti á bekk með útsýni yfir ströndina en ekki var aðgengi að bekknum.

4.1.5 Öndverðarnesviti og Svörtuloftaviti 
Haldið var áfram veginn frá Skarðsvík, sem byrjaði malbikaður en varð svo að malarvegi. 

Samkvæmt forritinu Google Maps var um það bil korters akstur á malarveginum að vitanum 

og stóðst það. Eftir hægan akstur í átt að Öndverðarnesvita vorum við loksins komin á 

áfangastað, en þar leit aðgengi út fyrir að vera fremur slappt. Við blasti malarvegur sem var 

ójafn og var aðgengi því fremur torfært að vitanum. Viðmælandi treysti sér ekki að reyna að 

fara að vitanum þar sem það var búið að rigna yfir daginn og svæðið blautt og drullugt, sjá 

Mynd 10. Viðmælandi útskýrði að erfitt væri að losa stólinn ef hann festist og hafði áhyggjur 

af því að höfundur gæti ekki staðið í því ein að losa hann, í viðtalinu nefndi hann þetta aftur 

þegar höfundur spurði hver upplifun hans af staðnum hefði verið.  

 

 Bara stressaður á að stóllinn grafi sig, því þá þurfa fjórir að ýta mér úr drullunni 

 

Því ákvað höfundur að ýta ekki á að hann færi út að skoða svæðið og keyrðum við þá eins 

nálægt og við gátum og tókum nokkrar myndir til að meta aðstæður betur.  
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Mynd 10 Öndverðarnesviti 

Loks var komið að síðasta stoppi ferðalagsins, haldið var til baka í átt að Skarðsvík en haldið 

var áfram fram hjá beygjunni í átt að Svörtuloftavita. Komið var að flottu svæði sem var með 

gott aðgengi, nóg var af stæðum en ekki voru nein sérmerkt stæði. Viðmælandi þurfti að 

keyra örstuttan spöl á malarvegi til að komast að stígnum sem var úr við, eins og á 

Djúpalónssandi. Viðarstígurinn fór í kringum vitann og leiddi svo út að kletti með útsýni út 

að hafi. Ótrúlega fallegt útsýni var á staðnum, með fjölbreyttu fuglalífi og var 

útsýnispallurinn stór með góðri aðstöðu til þess að stoppa og snæða nesti.  

 

   
Mynd 11 Leiðin hjá Svörtuloftavita  Mynd 12 Útsýnispallurinn hjá 

Svörtuloftavita 

Stígurinn var nýlegur og því í góðu standi fyrir heimsókn okkar. Myndirnar hér fyrir ofan 

sýna leiðina niður að útsýnis- og nestisaðstöðunni. Viðmælanda fannst þægilegt að hafa 

handrið þar sem að fremur bratt var niður ef stóllinn skildi fara út fyrir stíginn. Þegar 
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höfundur spurði út í hans upplifun eftir ferðina í viðtalinu þegar heim var komið hafði hann 

þetta að segja 

Bara mjög vel og ég myndi hvetja alla til þess að prufa þetta, þetta er bara góð 

upplifun. 

Hér var höfundur hjartanlega sammála þar sem að þrátt fyrir slæmt veður á meðan 

vettvangsathugun var framkvæmd, þá var þetta svo sannarlega góð upplifun og skemmtileg 

ferð. 

4.2 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 
Ekið var til Þingvalla frá Mosfellsbæ á sólríkum degi þann 3. júlí. Ferðin tók hálftíma og var 

mikið af ferðamönnum á svæðinu þegar við mættum í Hakið. Mælirinn í bílnum sýndi 21 

stigs hita og vorum við orðin spennt að hefjast handa. Fyrsta stopp var Hakið að skrá bílinn 

í kerfið svo hægt væri að fá frítt í stæði á svæðinu, en höfundur hringdi á undan til að athuga 

hvort það væri frítt að leggja á stórum hjólastólabíl. Landvörður lét okkur vita að bílastæðið 

við Þingvallakirkju væri sérmerkt fyrir fatlaða sem og bílastæði fyrir framan Hakið. 

Garðurinn er 229 km2 (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d.) en við héldum okkur við svæðin 

sem hægt væri að leggja bílnum á og ganga þaðan. 

4.2.1 Hakið og Almannagjá 
Í Hakinu tók á móti okkur landvörður sem spjallaði aðeins við okkur og sýndi okkur á korti 

sem hún gaf okkur hvar væri best að leggja á bílnum. Á staðnum voru margir ferðamenn og 

sagði hún okkur að það bættist alltaf meira fólk á svæðið á hverjum degi en þó mest eftir að 

samkomubann hætti. Opið var á sýninguna og var gott aðgengi í boði, sýningin er gagnvirk 

en þá geta gestir tekið þátt í henni. Næst var haldið út að útsýnispallinum, að honum var 

hellulagt og tók svo við sérgerður stígur úr við og var útsýnispallurinn einnig úr við, eins og 

sjá má á Mynd 13 hér fyrir neðan. Handriðið var í réttri hæð miðað við viðmælanda og þar 

fram af tók við gott útsýni yfir Þingvelli, þar sem hægt var að fara út af pallinum niður stíg 

að Almannagjá. Til að byrja með er stígurinn úr við, en síðan tekur við möl alla leið niður í 

gjána og er möl alla leiðina. 

    
Mynd 13 Útsýnispallurinn við Hakið  Mynd 14 Leiðin niður í Almannagjá 
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Mynd 14 sýnir hvernig stígurinn úr við blandast vel við mölina, ekki voru stór skil eða 

hæðarmunur á mölinni og stígnum. Handriðin voru í góðri hæð og bættu mikið úr út frá 

öryggissjónarmiðum. Á myndinni eru ferðamenn sem tóku varla eftir því að við vorum á 

leið niður og þurftum við að biðja þau um að færa sig svo viðmælandi kæmist fram hjá. 

Mölin var þurr og því lítið vandamál fyrir stólinn að komast um, eina hættan var ef að 

stígurinn var ójafn þá áttu dekkin til að spóla á staðnum áður en þau náðu góðu gripi. Ferðin 

niður gjána gekk smurt fyrir sig þrátt fyrir malarveg niður stóran hluta af brekkunni.  

4.2.2 Lögberg og Drekkingarhylur  
Leið okkar lá því næst að Lögbergi, stígurinn sem hélt áfram í Almannagjá var enn þá úr 

möl og var stígurinn frekar jafn. Til að komast að Lögbergi breytist stígurinn í viðarstíg sem 

leiðir út að útsýnispalli, sjá Mynd 15, þar eru tröppur upp sem ferðamenn geta setið í og 

notið útsýnisins. Viðmælandi komst ekki að tröppunum en var ánægður með útsýnið sem 

hann fékk á staðnum. Nokkuð var af ferðamönnum að skoða bæði svæðið og skiltin með 

sögu svæðisins sem og að njóta útsýnisins. Þeir sýndu okkur allir skilning og færðu sig úr 

leið þar sem leiðin að útsýnispallinum var fremur þröng fyrir stólinn og því ekki pláss fyrir 

manneskju við hliðina á stólnum.  

   
Mynd 15 Leiðin að Lögbergi  Mynd 16 Útsýnispallurinn á Lögbergi 

Eins og Mynd 16 sýnir var gott útsýni frá Lögbergi, á myndinni sést í skiltin með sögu 

Lögbergs, og voru þau í réttri hæð fyrir viðmælanda og einnig með sjónrænum lýsingum. 

4.2.3 Þingvallakirkja og Flosagjá 
Í viðkomunni í Hakinu lét landvörður okkur vita af því að því miður væri ekki aðgengi að 

Öxarárfossi þar sem að stigi væri að svæðinu, þó pallurinn væri sjálfur með gott aðgengi. Á 

leiðinni í átt að Öxarárfossi, fram hjá Drekkingarhyl var bílastæði með salerni. Þar inni var 

sérmerkt salerni fyrir fatlaða, það var rúmgott og með góðu aðgengi fyrir fólk í hjólastól. Þar 

sem ekki var hægt að fara að Öxarárfossi héldum við áfram í átt að Þingvallakirkju, á leiðinni 

var stígurinn malbikaður og því mjög þægilegt að komast áleiðis. Fyrsta stopp á þessari leið 

var Flosagjá, þar stoppaði malbikið og tók við malarvegur í stuttan kafla áður en hellulögð 

leið að brúnni tók við, sjá Mynd 17. Á brúnni var gott útsýni yfir Flosagjá og til þess að sjá 

peningana sem eru ofan í ánni.  
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Mynd 17 Hellulögð leið að Flosagjá  Mynd 18 Rampur til að komast að 

Þingvallakirkju 

Eftir stutt stopp við Flosagjá hélt leiðin áfram að Þingvallakirkju, við tók malbikaður vegur 

aftur þangað til við vorum komin alveg að kirkjunni. Bæði stigi og rampur var að kirkjunni, 

sjá Mynd 18, en þegar kom að því að fara inn í kirkjuna voru aðeins tröppur að innganginum. 

Viðmælanda fannst spaugilegt að það væri rampur til að komast að kirkjunni en að aðgengið 

stoppi svo þegar það kemur að því að fara inn.  

4.2.4  Silfra og nýja leiðin við P2 bílastæðið 
Áfram héldum við í átt að P2 bílastæðinu en til að komast þangað þurftum við að snúa við 

og fara nokkra metra áfram þangað til hægt var að beygja til vinstri. Við tók malarvegur í þó 

nokkra metra sem blandaðist svo vel við sérgerðan viðarstíg alla leið að veginum að brúnni 

yfir á bílastæðið. Þar var síðan ekki hægt að fara upp á gangstéttina þar sem kanturinn var 

of hár til að komast auðveldlega upp á. Því var farið yfir brúnna á veginum sjálfum. Þó 

nokkur umferð var á staðnum og því óþægilegt að fara fyrir bíla til að komast yfir. Áfram 

héldum við að nýjum stíg sem var tilbúinn á þessu ári og á að bæta aðgengi fyrir alla um 

þjóðgarðinn, en stígurinn fer yfir mýrarsvæði (Torfi Stefán Jónsson, landvörður við 

þjóðgarðinn á Þingvöllum, persónuleg heimild, 20. mars 2021). Þegar við komum að upphafi 

stígsins, sem er sérgerður viðarstígur sem tekur við af malarvegi, tókum við eftir að 

kanturinn var fremur hár, sjá Mynd 19. Við tókum tvær tilraunir til að komast upp á stíginn, 

þar sem aftari hjólin spóluðu á malarveginum. Ekki virkaði að ýta aftan á stólinn þar sem 

dekkin spóluðu enn þá þrátt fyrir aukna aðstoð. Í þriðju tilraun tókst að koma stólnum á 

viðarstíginn þegar viðmælandi færði sig til hægri þar sem kanturinn var ögn minni, og tók 

smá tilhlaup. Þegar höfundur spurði nánar út í upplifun á þessu svæði í viðtalinu fékk hann 

þessi svör: 

 

Ég þurfti að taka svona tilhlaup sem að er kannski hættulegt fyrir, það er ekkert mál 

fyrir rafmagnshjólastól en fyrir svona venjulegan hjólastól þá er það erfiðara. 

 

Höfundur var hér sammála og ímyndaði sér hvernig það hefði verið að ýta einstakling í 

hjólastól yfir þennan þröskuld án þess að manneskjan ætti á hættu á að detta fram úr stólnum. 
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Mynd 19 Nýi stígurinn við P2 bílastæðið  Mynd 20 Ekki var hægt að komast lengra 

Viðarstígurinn hélt áfram í gegnum mýrarsvæðið og bauð upp á gott útsýni og nærveru við 

náttúruna, stígurinn fór fram hjá Lögbergi með stiga sem þangað upp að tengdist 

útsýnispallinum þar. Áfram fór stígurinn sem tengdist við tvær brýr, þegar komið var að 

seinni brúnni stoppaði aðgengið, sjá Mynd 20. Við þurftum því að snúa við þarna og 

komumst ekki lengra. Bæði var leiðin of þröng en einnig var kanturinn of hár, gangandi 

vegfarendur hefðu komist alla leið, en hún lá alla leið að Flosagjá. Viðmælandi var ósáttur 

við það að ferðin hefði allt í einu stoppað og hafði þetta að segja í viðtalinu. 

 

Ég hefði náttúrulega viljað sjá þar sem að brúin stoppaði. Það mætti vera betra 

aðgengi, gera stíg alla leið, það er ekkert mál, það þarf bara að gera það. 

 

Þarna var höfundur hjartanlega sammála og var einnig fremur vonsvikinn að þurfa að snúa 

við. Gengið var til baka í miklum hita en vorum við þó sáttari við veðrið núna en í fyrstu 

ferðinni. Haldið var áfram yfir brúnna í átt að Silfru og aftur þurftum við að fara yfir brúna. 

Á leiðinni að Silfru er ekki göngustígur og þurftum við því að halda okkur við endann á 

akveginum, sem var malbikaður og hafði 15 kílómetra hámarkshraða. Eftir nokkra metra 

vorum við komin að afleggjaranum í átt að Silfru. Við tók ójafn malarvegur með hækkun og 

var það því ögn erfiðara að komast á leiðarenda. Viðmælandi vildi taka tilhlaup upp 

brekkuna þar sem að hann var hræddur um að spóla. Á leið upp brekkuna spólaði stóllinn 

fyrst en þetta hafðist á endanum. Við Silfru eru skilti í réttri hæð fyrir stólinn og flott útsýni 

yfir svæðið og yfir aðstöðuna til að komast í ána. Eftir að hafa notið útsýnisins við Silfru þá 

var kominn tími til að snúa við, aftur var tekið tilhlaup til að komast upp brekkuna. Við tók 

ganga til baka að Hakinu og var notið í sólinni á leið til baka. 

 

Kafað verður dýpra í niðurstöður úr báðum viðtölum í umræðukaflanum sem tekur við hér 

næst.  
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5 Umræður 
Rannsókn þessi snerist um að svara rannsóknarspurningunum hvernig er aðgengi í 

þjóðgörðum Snæfellsjökuls og Þingvalla og hver er upplifun einstaklings í hjólastól af 

aðgengi í þessum þjóðgörðum. Við athugun á aðgengi kom margt gott í ljós en einnig hvar 

er hægt að gera betur. Þó verður að taka fram að það er jafnvel ekki hægt að gera betur en 

það sem er nú þegar vegna náttúruverndarlaga eða fjárskorts. Þegar tekið hefur verið saman 

það sem niðurstöðurnar koma fram með verða þær í framhaldi ræddar og tengdar saman við 

þau hugtök sem komu fram í fræðilegu umfjölluninni. Einnig verða hugsanir höfundar settar 

fram í tengslum við það sem kom úr vettvangsferðunum og viðtölunum. Kaflanum er skipt 

í tvennt til þess að svara rannsóknarspurningunum og er fyrstu tveimur spurningunum svarað 

í sama kaflanum. 

5.1 Aðgengi í þjóðgörðum Þingvalla og 
Snæfellsjökuls 

Baráttan um aukið aðgengi gerist strax erfiðari þegar það kemur að friðlýstum svæðum, 

vegna náttúruverndarlaga. Báðar vettvangsathuganirnar gengu vel og komu vel út, en þó 

voru nokkur svæði í báðum þjóðgörðum sem hefðu mátt vera betri. Á Snæfellsjökli var 

Öndverðarnesviti einn af þeim, og er margt sem gæti spilað inn í lélegt aðgengi þar. Til að 

byrja með þá er þetta ekki einn af vinsælustu stöðunum í þjóðgarðinum. Því er ólíklegt að 

mikið fjármagn fari í það að gera svæðið aðgengilegra en samkvæmt Manning (2002) fer 

skref 6 í VERP kerfinu í það að flokka svæði eftir því hversu margir sækja svæðin. Vitinn 

var ekki í alfaraleið í garðinum og var vegurinn sem við þurftum að keyra á til að komast 

þangað fremur torfær malarvegur. Einnig gætu náttúruverndarlög verið ástæðan fyrir því að 

ekki var betra aðgengi á svæðinu. Vistkerfi gæti orðið fyrir skaða ef komið væri t.d. viðarstíg 

fyrir á svæðinu. Sá staður sem viðmælandi var einna ánægðastur með var Djúpalónssandur, 

þó svo að aðgengi næði ekki alla leið niður að ströndinni. Útsýni var mjög flott, sagan af 

svæðinu var spennandi og það aðgengi sem var í boði var frábært. Við skemmtum okkur 

bæði mjög vel þarna og hittum nokkra ferðamenn sem voru að gera sér glaðan dag þrátt fyrir 

lélegt veður. Gaman hefði verið ef aðgengi hefði náð alla leið niður að ströndinni, en þó 

gerðum við okkur grein fyrir því að erfitt væri að koma fyrir aðgengi alla leið niður sem væri 

stöðugt allan ársins hring og myndi ekki skaða landslag eða valda röskun á vistkerfinu, en 

mikið fuglalíf var á svæðinu. Einnig geta verið lífshættulegar öldur í fjörunni og gerir það 

mögulegt aðgengi á ströndinni óöruggt. Þó gæti öruggasta lausnin verið steypt leið eins og 

var komið fyrir í Skarðsvík. 

 

Á Þingvöllum kom á óvart hversu gott aðgengi var niður í Almannagjá, hægt var að fara á 

rafmagnshjólastól alla leið niður í gjánna og komast að Lögbergi. Þó er spurning hversu 

þægilegt það væri fyrir einstakling í venjulegum hjólastól, sem hægt er að ýta áfram, að fara 

niður brekkuna og úr viðarstíg yfir í möl. Þegar það kemur að Öxarárfossi er skiljanlega 

erfitt að koma upp rampi í stað stiga, en samt sem áður er sérgerður pallur úr við með útsýni 

beint á fossinn. Velta má fyrir sér af hverju það er ekki gerður rampur alla leið að pallinum. 

Það gæti verið vegna þess að það skemmi ásýnd svæðisins ef komið væri fyrir rampi upp að 

svæðinu. Línan sem er á milli þess að breyta umhverfinu fyrir aðgengi er fíngerð og erfitt að 
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fara yfir hana. Þegar komið var að Þingvallakirkju var rampur við hliðina á stiganum í boði 

til þess að komast að kirkjunni, en ekki aðgengi inn í kirkjuna sjálfa. Virðist þetta vera 

hálfklárað aðgengi eins og við fengum einnig að kynnast þegar við fórum eftir nýja 

viðarstígnum í gegnum mýrina í átt til baka að Lögbergi. Bæði byrjaði stígurinn ekki vel, 

heldur endaði hann einnig illa. Auðvelt væri að gera endurbætur á þessum stíg, bæta í mölina 

við byrjun stígsins eða jafnvel hafa lítinn ramp upp á stíginn. Að klára seinni brúna, hafa 

aðgengi greitt fyrir alla sem fara þar í gegn væri hin besta lausn við þeim aðgengisvanda sem 

er þar núna. Leiðin að Silfru gæti einnig verið betri ef vegurinn væri jafnari að 

útsýnispallinum, þó að það væri lítil brekka að svæðinu, þá yrði grip fyrir dekk hjólastóla 

betra. 

 

Eins og kemur fram í undirköflum kafla 2, um Þingvelli og Snæfellsjökul er ekki auðvelt að 

breyta umhverfinu vegna reglugerða og laga. Þó er einnig í bæði lögum og reglugerð að 

aðgengi verði að vera í boði þar sem það er hægt fyrir hreyfihamlaða. Þetta er ákveðin 

þversögn, þar sem ekki er hægt að tryggja jafnt aðgengi á sama tíma og náttúrunni er ekki 

raskað. 

5.2 Upplifun af aðgengi 
Eftir heimsókn okkar til Snæfellsjökuls kom í ljós að aðgengi var frekar gott, þar sem það 

var í boði. Það fór í raun fram úr okkar væntingum þegar við mættum á svæðið hversu vel 

var staðið að aðgengismálum. Ekki var hægt að skoða aðgengi á Snæfellsjökli eða í 

Vatnshelli þar sem það var ekki aðgengi í boði fyrir hjólastól þangað, nema mögulega á 

sérútbúnum bíl upp á jökul. Viðmælandi kippti sér ekki mikið upp við það þótt hann nefndi 

að það hefði alveg verið gaman að fá að skoða þessi svæði líka. Áhugavert var að eftir 

vettvangsferðina á Þingvelli var sama viðhorf, ef það var ekki aðgengi að stöðunum þegar 

við mættum þá var viðmælandi ekkert að kippa sér upp við það að komast ekki og sjá staðinn. 

Á Þingvöllum var ekki hægt að skoða Öxarárfoss vegna lélegs aðgengis þar að og um leið 

og viðmælandi heyrði af því þá missti hann allan áhuga á því að skoða staðinn. Eins var 

þegar við komum að Öndverðarnesvita, þegar maður sá hversu illa var komið að aðgengi þá 

missti hann allan áhuga á að skoða svæðið. Þar var viðmælandi einnig hræddur við að festa 

stólinn sinn, þó að höfund hafi grunað að það yrði ekki erfitt að losa hann þá hugsaði hann 

samt með sér að stóllinn væri fæturnir hans. Höfundur hefur aldrei upplifað það að festa 

fæturna á sér á meðan hann er á göngu og þurfa að fá hjálp frá öðrum við það að losa sig. 

Það má því segja að í raun er erfitt fyrir höfund að setja sig í hans spor þar sem hann mun 

ekki vita hvernig þetta er nema að þurfa sjálfur að reiða sig á sams konar hjálpartæki. Þrátt 

fyrir að þetta hefði verið gott tækifæri að reyna að komast að staðnum þá er þetta ekki 

eitthvað sem höfundur vildi ýta á fyrst hann sýndi fram á hversu óþægilegt það væri fyrir 

hann að reyna.  

 

Mestu vonbrigði sem höfundur varð var við var þegar það var aðgengi sem einhverra hluta 

vegna stoppaði eða leiðin kláraðist allt í einu, eins og t.d. þegar við prufuðum nýju leiðina í 

gegnum mýrina við bílastæði P2 á Þingvöllum. Þegar við komumst ekki lengra og leiðin 

varð einungis greið fyrir gangandi vegfarendur var erfitt að sætta sig við. Í raun sýnir Mynd 

20 vonbrigðin vel þó að það sjáist ekki í svipbrigði viðmælanda, myndin sýnir einfaldlega 

óánægjuna sem kom fram við það að ekki var hægt að komast á leiðarenda. Það tók okkur 

smá tíma að snúa við, höfundur var byrjaður að ganga til baka þegar hann kemur auga á að 

viðmælandi er enn að stara á litlu gönguleiðina. Höfundur kallar á hann og spyr hvort hann 

sé að koma og hann segir já og eftir nokkrar sekúndur þá stýrir hann stólnum til baka. 
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Hugtakið aðgengileg ferðaþjónusta kom sterkt upp í huga og hvað það hefði þjónað meiri 

tilgangi að klára þetta aðgengi almennilega. Þeir sem komust áfram hefðu samt sem áður 

verið margir sem falla undir notendur aðgengilegrar ferðaþjónustu, eins og aldraðir sem geta 

gengið, fatlað fólk sem þarf ekki að styðjast við hjólastól og fjölskyldur með börn gætu 

mögulega komið lítilli kerru þarna í gegn. Eins og Michopoulou o.fl. (2015) koma inn á í 

rannsókn sinni þá getur óviðunandi hönnun á svæði algjörlega útilokað þátttöku fatlaðra 

einstaklinga. Því er þetta eitthvað sem þyrfti að lagfæra sem fyrst til að tryggja þátttöku allra 

á þessari nýju leið í gegnum svæðið. 

 

Þegar höfundur spurði viðmælanda hvort hann hefði fundið fyrir auknu sjálfstæði, virðuleika 

og jöfnum tækifærum þá svaraði hann eftir báðar ferðirnar einfaldlega, já. Hann útskýrði það 

ekki frekar, sagði einungis að hann fann fyrir svo mikilli ánægju og miklu frelsi á meðan á 

athugunum stóð. Það tengist vel inn á það sem þátttakandi í rannsókn Chikuta, Du Plessis 

og Sayyman (2019) sagði um ferðalög í náttúrunni, að finna fyrir frelsi á ferðalaginu og líka 

„Whole-of-life“ kenninguna hjá Darcy og Dickinson (2009). Hann nefndi einnig hversu 

mikið hann elskar að ferðast, og hvað hann elskar allt við það. Það kom líka upp í viðtalinu 

að hann elskar að fara í útilegu og kom þá vellíðanartilfinningin upp í hugann sem tengist 

náttúruferðamennsku. Það gefur honum vellíðan að vera úti í náttúrunni, fá ferskt loft og 

tengjast umhverfinu. Eins og Russell o.fl. (2013) nefna í rannsókn sinni þá gefur 

náttúruferðamennska af sér vellíðanartilfinningu fyrir fólk og því mikilvægt að allir hafi 

jafnan rétt á því að skoða og upplifa náttúruna.  

 

Ferðalagið getur oftar en ekki verið jafn skemmtilegt og að mæta á áfangastaðinn. Aksturinn 

á báða staðina var skemmtilegur, mikil spenna var fyrir báðum ferðum og liðu ferðirnar 

frekar hratt. Þrátt fyrir að aksturinn hafi tekið rúma fimm tíma fram og til baka á Snæfellsnes, 

eða tvo og hálfan hvora leið þá var aldrei kvartað yfir því að vera of lengi í bílnum. Við 

náðum að spjalla vel við landvörðinn á Snæfellsjökli og fá góðar upplýsingar hjá honum, en 

þá var lítið af ferðamönnum á svæðinu. Það gæti tengst veðrinu en líklegast er það vegna 

samkomutakmarkana að fáir ferðamenn voru á svæðinu. Í ferðinni á Þingvelli var sagan allt 

önnur og margmenni á svæðinu og landverðir voru frekar uppteknir við að gefa út 

upplýsingar til ferðamanna. Mun minna var því spjallað og farið beint af stað í góða veðrið. 

Því miður misstum við eflaust af góðum upplýsingum vegna þessa.  

 

Í raun virðist upplifun af aðgengi hafa verið góð þegar litið er á heildina eftir báðar ferðir. 

Þótt það hafi komið upp aðstæður þar sem upplifun varð slæm hafði það ekki þau áhrif að 

öll ferðin skemmdist. Þessir vegatálmar sem urðu á vegi hans á leiðinni var eitthvað sem 

þurfti einfaldlega að yfirstíga og halda áfram með ferðina. Það að hafa komist í snertingu 

við náttúruna, fengið vellíðanartilfinningu, fundið fyrir frelsi og ánægju stóð mest upp úr 

þegar ferðunum lauk.  
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6 Lokaorð 
Mikilvægasta röddin í aðgengismálum er rödd þeirra sem þurfa á aðgenginu að halda. Þarfir 

og hugsanir þeirra skipta máli og ætti alltaf að vera hlustað á þegar það kemur að úttektum 

á aðgengi. Sú þekking sem hefur skapast hér er að úttektin var tekin út frá sjónarhorni 

hreyfihamlaðs einstaklings í rafmagnshjólastól, sem skiptir miklu máli fyrir alla þá sem vilja 

heimsækja þessa þjóðgarða í hjólastól. Að fá fulltrúa sem er í hjólastól til að gera úttekt eins 

og þessa er lykilatriði í að tryggja að rétt sé farið að hlutunum, enda erum við jafn 

mismunandi og við erum mörg. Eins og viðmælandi minn sagði í einu viðtalinu þá vildi hann 

hvetja alla til þess að fara í ferð í þjóðgarðinn á Snæfellsjökli og þar er lögð áhersla á orðið 

allir.  

 

Mikilvægt er að hafa í huga að tíminn sem fór í þessa rannsókn var af skornum skammti og 

fjármagn lítið. Betra hefði verið að fá fleiri þátttakendur, með mismunandi hreyfihamlanir 

og þarfir svo hægt væri að fá fjölbreyttari sjónarhorn á rannsóknina. Til þess þyrfti meiri 

tíma og fjármagn þar sem það er nauðsyn að fá hjólastólabíla og aðstoðarmenn með í 

úttektirnar. Það þyrfti einnig að taka viðtal við alla þátttakendur til að fá inn mismunandi 

sjónarmið. Erfitt er að sjá frá aðeins einum einstaklingi hver upplifun er af aðgengi á þessum 

stöðum þó að það gefi vissa mynd af aðgenginu. Áhugavert væri að vita hver munurinn er á 

milli mismunandi einstaklinga, eins og t.d. manneskju sem hefur ekki alltaf þurft að styðjast 

við hjólastól, eða manneskju sem getur stundum gengið með aðstoð inn á milli. Gaman væri 

einnig að skoða aðgengi í Vatnajökulsþjóðgarði og sjá hvernig aðgengismál ganga þar. Gott 

rannsóknarverkefni væri einnig að taka viðtöl við þjóðgarðsverði til að komast að því hvað 

það er sem ákvarðar hvernig aðgengi er gert að stað, tröppur í stað ramps, möl í stað 

viðarstígs o.s.frv. 

 

Þær ályktanir sem má draga af þessari rannsókn eru að framtíðarrannsóknir þyrftu að vera 

gerðar í samstarfi landvarða, þjóðgarðsvarða og fulltrúa fatlaðs fólks sem styðst við hjólastól 

í daglegu lífi. Með slíkum rannsóknum væri hægt að komast betur að því hvar er hægt að 

gera betur, hvar er hægt að bæta við aðgengi án þess að skemma ásýnd landslags og í leiðinni 

vernda vistkerfið. Í raun væri þetta góð hugmynd í lokaritgerð til MS gráðu þar sem þetta er 

efni í mun stærra verkefni.  

 

Þegar litið er til alls sem komið hefur fram er ljóst að þjóðgarðar og aðrir ferðaþjónustustaðir 

þurfa að huga að aðgengi fyrir alla, þar sem þetta snertir okkur öll með beinum eða óbeinum 

hætti. Það er alltaf hægt að gera betur, það þarf bara að finna leiðir til þess. 
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Viðauki A Viðtalsrammar 
Viðtalsrammi fyrir vettvangsferð 

 

• Hvernig fannst þér aðgengið vera í þjóðgarðinum? 

o Hvernig var upplifun þín af aðgenginu? 

o Varstu ánægð/ur með ferðina? 

o Hvað stóð upp úr í ferðinni? 

• Hver var upplifun þín af Gestastofunni? 

o Hvað stóð upp úr í henni? 

• Hafðir þú góðan aðgang að öllum þeim svæðum sem þig langaði að sjá? 
• Var einhver staður sem þú hefðir viljað sjá? 

o Ef svo er hver? 

• Var eitthvað aðgengi sem þér fannst að hefði mátt vera betra? 

• Hvernig var að mæta ferðamönnum á svæðinu? 

• Fékkst þú tilfinningu um aukið sjálfstæði í ferðinni? 

o Eða jöfn tækifæri til að sjá staði? 

o Eða virðuleika á meðan ferðinni stóð? 

•  Eftir þína upplifun, viltu fara aftur í heimsókn í þjóðgarðinn? 

o Ef svo er af hverju? 

o Ef ekki af hverju? 

• Hver var upplifun þín af störfum landvarða á svæðinu? 

• Hver var upplifun þín af landslaginu? 

o Fannst þér þú finna fyrir vellíðan eftir ferðina? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki B Gátlistar 
Gátlisti fyrir Þingvelli 

 

Hakið og Gestastofa 

Bílastæði: Malbikað__ Steypt__ Möl__ Hellulagt X  

Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða: Já X  Nei__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X  Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Aðgengi fyrir hjólastóla á gestastofu: Já X  Nei__ 

Aðgengi fyrir hjólastóla á sýningu: Já X  Nei__ 

Eru salerni merkt fyrir fatlaða: Já X Nei__ 

Eru salernin með stangir til halds: Já__ Nei__ 

Annað: Var tekið vel á móti okkur í Hakinu 

 

Almannagjá 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl X Sérgerðir stígar úr við X Malbikað__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Annað:_______________________________________________ 

 

Lögberg 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl__ Sérgerðir stígar úr við X Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað: Ekki tröppur 

 

Drekkingarhylur 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl X Sérgerðir stígar úr við__ Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað: Ekki tröppur 

 

Öxarárfoss 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl__ Sérgerðir stígar úr við__ Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já__ Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já__ Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já__ Nei__ 

Annað: Tröppur að svæðinu, stígar úr við á svæðinu 

 

Þingvallakirkja 

Bílastæði: Malbikað X Steypt__ Möl__ Hellulagt__ 

Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða: Já X Nei__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 
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Annað: Ekki aðgengi inn í kirkjuna eða í kirkjugarðinn 

 

Flosagjá og Nikulásargjá 

Bílastæði: Malbikað X Steypt__ Möl__ Hellulagað__ 

Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða: Já__ Nei X  

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað: Ekki tröppur 

 

Silfra 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl X Sérgerðir stígar úr við__ Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já__ Nei X   

Annað: Stígurinn var ójafn og erfiður 

 

Útsýnispallar 

Er rampur að útsýnispalli: Já X Nei__ 

Er handrið í réttri hæð: Já X Nei__ 

Er sléttur göngustígur að pallinum: Já X Nei__ 

Annað:_______________________________________________ 
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Gátlisti fyrir Sæfellsjökul 

 

Gestastofa Malarrifi 

Bílastæði: Malbikað X Steypt__ Möl__ Hellulagt__ 

Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða: Já X Nei__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Aðgengi fyrir hjólastóla á gestastofu: Já X Nei__ 

Aðgengi fyrir hjólastóla á sýningu: Já X  Nei__ 

Eru salerni merkt fyrir fatlaða: Já X Nei__ 

Annað: Jón Grétar landvörður tók vel á móti okkur  

 

Djúpalónssandur 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl__ Sérgerðir stígar úr við X Malbikað__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já __ Nei__ - Engar tröppur 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Annað: Ekki var hægt að fara alla leið í fjöruna en gott aðgengi að útsýnispalli  

 

Lóndrangar 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl X Sérgerðir stígar úr við__ Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað: Grindur voru ofan á mölinni svo það var mun auðveldara að komast um á stólnum  

 

Skarðsvík 

Göngustígar: Hellulagðir __ Möl __ Sérgerðir stígar úr við__ Malbikað__ Steypt X  

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað:_______________________________________________ 

 

Svörtuloftaviti 

Göngustígar: Hellulagðir__ Möl__ Sérgerðir stígar úr við X Malbikað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já X Nei__ 

Annað:_______________________________________________ 

 

Öndverðarnesviti 

Bílastæði: Malbikað__ Steypt__ Möl X Hellulagað__ 

Skilti með upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Skilti með sjónrænni upplýsingagjöf: Já X Nei__ 

Rampur þar sem eru tröppur: Já__ Nei X  

Annað:_______________________________________________ 
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