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ABSTRACT 
Conservation has been growing in Iceland for the last years, with the 

help of the nature conservation plan of the government.  This project is 

about the views the public, the hobby farmers, the puffin – hunting club 

and the tourism in Vestmannaeyjar has on conservation. If it will 

increase the islands value or harm them. If there are places that need to 

conserve or not. The data in the project comes from a focus group and 

interviews with inhabitants at the islands and who have something at 

stake if the conservation standards will be changed. Data was also 

gathered from official sites of governmental institutes and from the 

council of Vestmannaeyjar.  

 

The project can be divided into two parts, the first one a theoretical 

chapter, where it is listed what conservation is, law regime, the listing 

of sites of natural interest, UNESCO’s world heritage, sustainable 

development and introduced are methods to try and evaluate the earth. 

The second chapter is about the views of the inhabitants of 

Vestmannaeyjar. Where the findings of the interviews and the focus 

group are listed.  

 

The views of these groups are rather similar and they agree on most of 

the details, even though the participants in the interviews and the focus 

group are at all ages and from all stages of society. Everyone agrees 

that conservation should be increased in the islands but at the stage that 

it betters the islands. Planned trips to the smaller islands seem to be non 

option, because of difficulty getting to them by sea and that the weather 

in Iceland is unpredictable. 
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ÁGRIP 
Náttúruvernd hefur farið sívaxandi hér á landi síðustu ár fyrir tilstuðlan 

náttúruverndaráætlunar. Verkefni þetta fjallar um viðhorf 

Vestmannaeyinga til náttúruverndar, hvort að hún muni skaða eyjarnar 

eða verða þeim til bóta. Hvort virkilega þurfi að vernda einhverja hluta 

þeirra eða hvort staða verndurnar á eyjunum sé í góðum farvegi.   

Verkefnið er unnið með rýnihóp, samsettum af Vestmannaeyingum frá 

öllum stigum þjóðfélagsins, viðtölum við aðila innan veiðifélaga, 

tómstundabænda og ferðaþjónustuaðila. Einnig með gögnum sem 

fengin eru af netinu af opinberum síðum stjórnsýslustofnana og 

gögnum sem Vestmannaeyjabær lét í té.  

 

Segja má að skipta megi verkefninu upp í tvo megin kafla, 

nokkurskonar fræðikafla þar sem fjallað er um náttúruvernd almennt, 

lagaumhverfi, náttúruminjaskrá, heimsminjaskrá UNESCO, sjálfbæra 

þróun og komið fram með hugmyndir um hvernig megi meta virði 

lands. Seinni kaflinn greinir frá viðhorfi almennings til náttúruverndar, 

ferðaþjónustuaðila, aðila veiðifélaganna og viðhorf tómstundabænda til 

náttúruverndar.  

 

Viðhorf þessara aðila til náttúruverndar eru nokkuð svipuð þó svo að 

þarna sé fólk á öllum aldri á öllum stigum þjóðfélagsins. Telja allir að 

auka megi náttúruvernd í Vestmannaeyjum en þó ekki þannig að það 

skaði á einhvern hátt Vestmannaeyjar eins og þær eru í dag. 

Allir eru á einu máli hvað varðar skipulagðar ferðir í úteyjar þar sem 

erfitt yrði að festa þær við dagsetningu og tíma, því lending við 

eyjarnar er mjög háð veðri og sjólagi. Þó svo að blíða sé, sjór 

spegilsléttur og ekki bærist hár á höfði á Heimaey, getur verið ófært í 

úteyjarnar. 
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Lykilorð :  

Vestmannaeyjar – Náttúruvernd – Ferðaþjónusta – Virði lands – 

Lundaveiðifélag – Tómstundabóndi – Sjálfbær þróun.  
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