
 

 

Orðræða um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Ferðamennska, sjálfbærni og samfélag 
 
 

Arnþór Gunnarsson 
 
 
 
 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild 
Háskóli Íslands 

2010 



 

 
 
 
 
 

Orðræða um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Ferðamennska, sjálfbærni og samfélag 
 
 
 
 

Arnþór Gunnarsson 
 
 
 
 
 

60 eininga ritgerð sem er hluti af 
Magister Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 

 
 
 
 
 

Leiðbeinendur 
Anna Dóra Sæþórsdóttir 

Karl Benediktsson 
Þorvarður Árnason 

 
 

Prófdómari 
Edward Huijbens 

 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, júní 2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orðræða um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Ferðamennska, sjálfbærni og samfélag 
60 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í ferðamálafræði 
 
Höfundaréttur © 2010 Arnþór Gunnarsson 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Líf- og umhverfisvísindadeild 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 
Askja 
101 Reykjavík 
 
Sími: 525 4000 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Arnþór Gunnarsson, 2010, Orðræða um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Ferðamennska, 
sjálfbærni og samfélag, meistararitgerð, Líf- og umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 
85 bls. 
  
 
 
Prentun: Háskólaprent ehf. 
Reykjavík, júní 2010 



 
i

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Yfirlýsing 

 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af 

mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

Reykjavík, 1. maí 2010 

 

 

_____________________________ 

Arnþór Gunnarsson 



 
ii



 
iii

Ágrip 

Á undanförnum tveimur til þremur áratugum hefur alþjóðleg þróun í málefnum 
þjóðgarða leitt til þess að þeim er ætlað víðtækara hlutverk en áður þekktist. Stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs 7. júní 2008 markar í ýmsu tilliti tímamót í sögu náttúruverndar á 
Íslandi. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að rannsaka þróun umræðunnar um stofnun 
þjóðgarðsins með sérstaka áherslu á áhrif hugmyndafræði sjálfbærrar þróun á umræðuna. 
Jafnframt er leitast við að skýra hvaða ástæður liggja að baki aðkomu heimamanna að 
undirbúningi að stofnun garðsins og kanna viðhorf þeirra til málsins. 

Gögnin sem liggja til grundvallar rannsókninni eru annars vegar viðtöl sem höfundur tók 
sumarið 2007 við 63 heimamenn í sjö af þeim átta sveitarfélögum sem liggja að 
þjóðgarðinum og eiga lögsögu innan hans. Hins vegar eru greind sex svokölluð lykilskjöl 
frá árunum 2000–2006 sem öll varða undirbúning að stofnun garðsins. Ritgerðin byggir á 
orðræðugreiningu á gögnunum í tengslum við grunnstoðir sjálfbærrar þróunar, það er að 
segja efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum þáttum. 

Orðræðugreiningin leiðir í ljós að ekki þótti aðeins æskilegt að heimamenn kæmu með 
afgerandi hætti að umræðunni um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs, heldur bæri þeim og 
heimabyggð þeirra að njóta ávaxtana af stofnun hans í formi efnahagslegs ávinnings. Í 
ritgerðinni er bent á að inntak sjálfbærrar þróunar geti ýtt undir mannhverf viðhorf til 
náttúrunnar, enda koma þau einkenni glöggt fram í viðhorfum heimamanna sem og í 
lykilskjölunum. Engu að síður má greina ýmiss konar jákvæð áhrif frá hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar á umræðuna um stofnun þjóðgarðsins. Í ritgerðinni er einnig sýnt 
fram á að í umræðunni megi bæði greina áhrif frá staðbundnum aðstæðum í 
nágrannabyggðum garðsins og utanaðkomandi áhrif (alþjóðleg, hnattræn). 

 

Efnisorð: Vatnajökulsþjóðgarður, þjóðgarðar, náttúruvernd, ferðamennska, 
ferðaþjónusta, sjálfbær þróun, heimamenn, orðræðugreining. 
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Abstract 

The establishment of Vatnajökull National Park on June 7th 2008 is in many ways a 
turning point in the history of nature conservation in Iceland. The objective of this thesis 
is to explore the discussion that took place about the establishment of the park, 
emphasizing the impact of the ideology of sustainable development. Furthermore, it 
seeks to explain the rationale of local participation in establishing the park, and to 
examine the attitudes of the local public towards the park. 

This research is based on two main sources. First, a series of qualitative interviews that 
the author took in 2007. The interviewees were 63 locals in seven of the eight 
municipalities that are adjacent to the national park and have jurisdiction within the park. 
Secondly, six key-documents from the period 2000-2006 concerning the establishment of 
the park are explored and analysed. The author uses discourse analysis to explore the 
documents in relation to the three pillars of sustainable development, i.e. economic, 
societal and environmental factors. 

The discourse analysis reveals that it was considered not only preferable that the locals play a 
decisive role in the discussion about the establishment of Vatnajökull National Park, but also 
that they and their local communities should benefit from the park economically. It is pointed 
out in the thesis that the conceptual core of the sustainable development can motivate 
anthropocentric views towards nature, and this seems indeed to be the case both in the views of 
the locals and in the text of the key-documents. Nonetheless, more positive views orginating in 
the ideology of sustainable development are also detected in the discussion about the 
establishment of the national park. Furthermore, it is argued that this discussion was being 
influence at once by the local situation in the inhabited areas adjacent to the park and by 
external factors (international, global). 

 

Key-words: Vatnajökull National Park, national parks, nature conservation, tourism, 
tourism industry, sustainable development, locals, discourse analysis. 
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1 Inngangur 

1.1 Ný stefna í málefnum þjóðgarða 
Á ráðstefnu Landverndar um Vatnajökulsþjóðgarð á Kirkjubæjarklaustri 29. september árið 
2000 sagði Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra mikilvægt að ferðamennska í þjóðgarðinum 
yrði í anda sjálfbærrar þróunar og að höfð yrði samvinna við heimamenn og aðila í 
ferðaþjónustu um landnýtingu. Að mati ráðherra kæmi þessi stærsti þjóðgarður Evrópu til með 
að hafa mikið „aðdráttarafl fyrir ferðamenn, jafnt innlenda sem erlenda“ og yrði „án vafa öflug 
lyftistöng fyrir efnahag okkar og atvinnulíf, sérstaklega byggðanna í kring“ (Jóhanna K. 
Jóhannesdóttir, 2000, 14). Orð ráðherra eru lýsandi fyrir þær væntingar sem margir höfðu til 
þjóðgarðsins í upphafi, en einu og hálfu ári áður, í mars 1999, hafði Alþingi samþykkt að fela 
umhverfisráðherra að kanna möguleika á stofnun garðsins. 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna þróun umræðunnar um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs, áhrif hugtaksins sjálfbær þróun á umræðuna, hvaða ástæður lágu 
að baki aðkomu heimamanna að undirbúningnum að stofnun garðsins og viðhorf þeirra. 
Eins og nánar verður vikið að hér á eftir eru gögnin sem liggja til grundvallar 
rannsókninni sex svokölluð lykilskjöl sem öll varða undirbúning að stofnun þjóðgarðsins, 
auk viðtala sem höfundur tók við heimamenn sumarið 2007. Ritgerðin byggir öðrum 
þræði á orðræðugreiningu á gögnunum með hliðsjón af þremur grunnstoðum hugtaksins 
sjálfbær þróun, það er að segja efnahagslegu stoðinni, félagslegu stoðinni og 
umhverfisstoðinni. En nánar um þetta í kafla 1.5. 

Áðurnefnd ráðstefna á Kirkjubæjarklaustri var liður í áralöngum umræðum og 
undirbúningi sem fram fór áður en Alþingi samþykkti frumvarp til laga um 
Vatnajökulsþjóðgarð 17. mars 2007. Lögin tóku gildi 1. maí sama ár (Lög um 
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007) og rúmu ári síðar, eða 7. júní 2008, var þjóðgarðurinn 
stofnaður formlega með viðhöfn í Skaftafelli (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 
608/2008). Tilkoma þjóðgarðsins markaði í ýmsu tilliti tímamót í sögu náttúruverndar og 
þjóðgarða hér á landi. Náttúrufar garðsins er afar fjölbreytt og hann er langstærstur 
íslenskra þjóðgarða, tæpir 13.000 ferkílómetrar að flatarmáli. Það samsvarar um 13% af 
yfirborði Íslands og nær svæðið til átta sveitarfélaga. Þjóðgarðurinn er sérstök 
ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfisráðuneytið. Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum og 
Þjóðgarðurinn í Skaftafelli féllu innan marka hins nýja þjóðgarðs og tilheyra honum. Það 
gerir að verkum að aðeins Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull heyrir áfram undir 
Umhverfisstofnun, því Þjóðgarðurinn á Þingvöllum lýtur sérstökum lögum og heyrir 
undir forsætisráðuneytið (sjá mynd 1). Enn ber að nefna að hluti þess lands sem fellur 
undir Vatnajökulsþjóðgarð er í einkaeign en áður tíðkaðist að land þjóðgarða væri í eigu 
ríkisins (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008; Umhverfisráðuneytið, á.á.; 
Umhverfisstofnun, 2002; Vatnajökulsþjóðgarður, 2006). 

Gert er ráð fyrir að Vatnajökulsþjóðgarði verði skipt upp í svæði með tilliti til verndunar 
og landnýtingar. Um þessar mundir er unnið að gerð verndaráætlunar fyrir garðinn og er 
ætlunin að hún verði tilbúin á miðju ári 2010. Í lögum um þjóðgarðinn segir að í 
verndaráætlun skuli „gerð grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum verndaraðgerðum, landnýtingu og mannvirkjagerð, 
vegum, reiðstígum, göngubrúm og helstu gönguleiðum, umferðarrétti almennings, 
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aðgengi ferðamanna að svæðinu og veiðum“ (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007, 
12. grein). Verndaráætlunin mun taka mið af verndarflokkum Alþjóðlegu 
náttúruverndarsamtakanna (International Union for Conservation of Nature, IUCN) fyrir 
þjóðgarða og friðlýst svæði. Flokkarnir eru sex og hefur kerfið lengi verið notað 
víðsvegar um heim, meðal annars hér á landi. Samkvæmt því falla þjóðgarðar undir 
annan flokk og hljóðar skilgreining samtakanna á hugtakinu þjóðgarður þannig: 

Friðlýst náttúrulegt svæði lands og/eða sjávar þar sem: 

a) verndaðar eru vistfræðilegar heildir eins eða fleiri vistkerfa fyrir 
núlifandi og komandi kynslóðir. 

b) komið er í veg fyrir nýtingu eða búsetu sem samrýmist ekki friðun 
svæðisins og 

c) sköpuð eru skilyrði til að sinna megi vísindum, menntun, útivist og 
þörfum gesta í samræmi við vernd náttúru og menningararfs 
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2006, 46). 

Mynd 1. Þjóðgarðar á Íslandi (stofnár í svigum) fram að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 
(Kortagerð: Karl Benediktsson.) 

Samkvæmt íslenskum lögum um náttúruvernd skal landsvæði sem lýst er þjóðgarður vera 
„sérstætt um landslag eða lífríki“ eða á því hvíla „söguleg helgi þannig að ástæða sé til að 
varðveita það með náttúrufari sínu og leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum 
reglum“ (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999, 51. grein). Í breytingu á lögunum frá 2007 er 
reyndar tekið fram að ákvæði þetta nái ekki til Vatnajökulsþjóðgarðs, heldur er vísað til 
sérstakra laga um hann. 

Mörg fordæmi eru fyrir því erlendis að skilgreiningum Alþjóðlegu náttúruverndar-
samtakanna sé ekki fylgt í þaula í þessum efnum, heldur nota ríki sínar eigin 
skilgreiningar á hugtakinu þjóðgarður, enda eru forsendur fyrir stofnun þjóðgarða ekki 
alltaf þær sömu (Hall & Frost, 2009). 
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Stjórnarfyrirkomulag Vatnajökulsþjóðgarðs er nýstárlegt en hann skiptist í fjögur 
rekstrarsvæði, norðursvæði, austursvæði, suðursvæði og vestursvæði (sjá mynd 2). Svæðin 
heyra hvert um sig undir sérstakt svæðisráð sem umhverfisráðherra skipar til fjögurra ára í 
senn en þjóðgarðsvörður annast daglega stjórn viðkomandi svæðis. Sérstök stjórn skipuð af 
ráðherra fer með stjórn þjóðgarðsins og hefur umsjón með rekstri hans. Í henni sitja formenn 
svæðisráðanna, einn fulltrúi umhverfisverndarsamtaka og tveir fulltrúar sem ráðherra skipar 
án tilnefningar. Síðastnefndu fulltrúarnir tveir gegna formennsku og varaformennsku í 
stjórninni (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008). 

Mynd 2. Vatnajökulsþjóðgarður og skipting hans í fjögur rekstrarsvæði. Efst er nyrsti hluti 
garðsins þar sem áður var Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum. (Kristín Ágústsdóttir, 2010. Mörk 
og staðsetning Vatnajökulsþjóðgarðs. 1:1.000.000. Kortagrunnur: Landmælingar Íslands. Mörk 
Vatnajökulsþjóðgarðs; Reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð; Reglugerð nr. 
755/2009 um breytingu á reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð. Birt með leyfi 
Fræðaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði.) 
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Stjórnarfyrirkomulagið veitir íbúum sveitarfélaganna sem að þjóðgarðinum liggja og eiga 
lögsögu innan hans (mynd 3) hlutdeild í stjórn garðsins. Það er nýjung hér á landi. 
Umrædd sveitarfélög eru: Norðurþing, Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit sem liggja 
að norðursvæðinu; Fljótsdalshérað og Fljótsdalshreppur sem liggja að austursvæðinu; 
Hornafjörður sem liggur að suðursvæðinu og loks Skaftárhreppur og Ásahreppur (fulltrúi 
Ásahrepps er jafnframt fulltrúi Rangárþings ytra samkvæmt sérstöku samkomulagi) sem 
liggja að vestursvæðinu. Línurnar eru samt ekki alveg svona hreinar því nyrsti hluti 
suðursvæðis þjóðgarðsins liggur innan marka Þingeyjarsveitar, sem á þar af leiðandi 
lögsögu innan tveggja rekstrarsvæða. 

Mynd 3. Sveitarfélögin átta sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði og eiga lögsögu innan hans. 
(Kortagerð: Karl Benediktsson.) 

Í ritgerðinni er rætt um umrædd sveitarfélög sem nærsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, 
nærliggjandi svæði, svæði í nágrenni þjóðgarðsins o.s.frv. Þegar rætt er um íbúa, 
heimamenn eða viðmælendur á einstökum svæðum, til dæmis norðursvæðinu eða 
austursvæðinu, er átt við íbúa í þeim sveitarfélögum sem liggja að viðkomandi svæðum 
þjóðgarðsins. Þetta er gert til hagræðingar. Vert er að taka fram að íbúar Þingeyjarsveitar 
eru taldir til norðursvæðisins eingöngu, enda liggur aðeins lítill og óbyggður hluti 
sveitarfélagsins innan marka vestursvæðis þjóðgarðsins. 

Auk hins nýstárlega stjórnarfyrirkomulags er Vatnajökulsþjóðgarði ætlað viðameira 
hlutverk en tíðkast hefur meðal íslenskra þjóðgarða fram að þessu þótt það komi ekki 
fram í lögum um þjóðgarðinn. Þar segir um markmið verndunar: 

Markmiðið með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda landslag, 
lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar svæðisins og gefa almenningi 
kost á að kynnast og njóta náttúru þess og sögu. Auðvelda skal almenningi 
aðgengi að þjóðgarðinum eftir því sem unnt er án þess að náttúra hans 
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spillist og veita fræðslu um náttúru, sögu og mannlíf svæðisins (Lög um 
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007, 2. grein). 

Samkvæmt þessu er markmiðið með stofnun þjóðgarðsins hefðbundið, annars vegar að 
vernda náttúruna en hins vegar að veita „almenningi“ aðgang að henni. Þetta eru 
grundvallaratriði í lögum flestra þjóðgarða í heiminum og hafa verið það frá upphafi. 
Þarna birtist að vísu þversögn sem löngum hefur skapað togstreitu í málefnum þjóðgarða, 
þversögn sem felst í því að gestirnir, hvort sem við köllum þá almenning eða ferðamenn, 
ógna þeim gæðum sem þeir sækjast eftir og þjóðgörðum er ætlað að vernda (Butler & 
Boyd, 2000; Hall & Frost, 2009). Reglugerðin um Vatnajökulsþjóðgarð, sem tók gildi 
við stofnun hans, gengur hins vegar lengra en lögin að þessu leyti því í lok 2. greinar 
segir: „Þessi landnýting er til þess falin að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni 
þjóðgarðsins og ber því enn fremur að líta á Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð 
til eflingar byggðar á svæðinu“ (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008). Þetta 
atriði er nýjung í sögu íslenskra þjóðgarða, eins konar þriðja markmið sem víkkar út 
tilgang Vatnajökulsþjóðgarðs í samanburði við þjóðgarðana sem fyrir voru. Reglugerðin 
færir garðinum þar með hlutverk á sviði byggðaþróunar án þess þó að það sé skilgreint 
nánar. Þarna má segja að birtist vilji margra stjórnmálamanna, sveitarstjórnarmanna, 
ferðaþjónustuaðila og íbúa almennt í nágrenni þjóðgarðsins um að hann styrki atvinnulíf í 
sveitarfélögunum sem að honum liggja, ekki síst ferðaþjónustuna. Þetta viðhorf og hið 
nýja hlutverk þjóðgarðsins á sér ákveðna samsvörun í þróun þjóðgarðsmála erlendis. Á 
undanförnum tveimur til þremur áratugum hafa margir þjóðgarðar fengið víðtækara 
hlutverk en áður þekktist og meira tillit hefur verið tekið til vilja og þarfa heimamanna 
þegar kemur að stofnun og skipulagningu þjóðgarða (Phillips, 2003). 

Í þessari ritgerð er hugtakið heimamenn notað um íbúa í nágrannabyggðum 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Samkvæmt skýrslunni Sustainable Tourism in Protected Areas. 
Guidelines for Planning and Management, sem Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin 
sendu frá sér árið 2002, hafa eftirtaldir fjórir aðilar mestra hagsmuna að gæta við 
skipulagningu þjóðgarða: Samfélagið almennt, þar með taldir heimamenn (búsettir innan 
eða utan þjóðgarðsmarka), þjóðgarðsyfirvöld, aðilar í ferðaþjónustu og ferðamenn 
(Eagles, McCool & Haynes, 2002; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2007). Með hliðsjón af 
þessu er gengið út frá því í þessari ritgerð að helstu hagsmunaaðilar í nágrenni 
Vatnajökulsþjóðgarðs séu heimamenn (þar með taldar sveitarstjórnir), opinber yfirvöld 
þjóðgarðsmála, ferðaþjónustan og ferðamenn. (Sjá einnig um hugtakið 
heimamaður/heimamenn í kafla 1.5.) Í ritgerðinni verður hugtakið ferðamaður notað í 
víðtækri merkingu, jafnt um innlenda og erlenda ferðamenn sem og þjóðgarðsgesti. 

Væntingar um að Vatnajökulsþjóðgarður efli ferðaþjónustu eru um margt eðlilegar. 
Náttúran er langsterkasta aðdráttarafl ferðamanna sem leggja leið sína til landsins (Bjarni 
Reynarsson, 2006) og ekkert bendir til annars en erlendum ferðamönnum haldi áfram að 
fjölga í nánustu framtíð. Til að gefa hugmynd um þróunina má nefna að árið 1989 komu 
130.503 erlendir ferðamenn til landsins, tíu árum síðar hafði þeim fjölgað í 262.605 eða 
um 101,23% og árið 2009 var fjöldinn kominn í 493.941 mann sem gerir 88,09% vöxt frá 
árinu 1999 (Ferðamálastofa, á.á.). Ferðaþjónusta er orðin ein af meginstoðum 
atvinnulífsins. Má í því sambandi nefna að árin 2000–2006, þegar umræðan um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs stóð sem hæst, var hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu að 
meðaltali 4,6% (hlutur sjávarútvegs var um 10% á sama tíma). Árið 2006 námu 
heildarkaup á ferðaþjónustu innanlands tæpum 135 milljörðum króna sem svarar til 
11,5% af landsframleiðslu, þar af voru kaup erlendra ferðamanna 6% af landsframleiðslu. 
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Árin 2000–2006 var hlutdeild ferðaþjónustu í heildarvinnuafli um 4,8% (tæp 5% 
landsmanna unnu við fiskveiðar og –vinnslu árið 2006) og á sama tíma hefur útflutningur 
af greininni verið um 6% af landsframleiðslu (Hagtíðindi, 2008). 

Hinni miklu fjölgun ferðamanna hafa fylgt vaxtaverkir, svo sem átroðningur á vinsælum 
áningarstöðum og árekstrar við þá stefnu stjórnvalda og margra sveitarfélaga að nýta 
auðlindir náttúrunnar til orkuöflunar fyrir stóriðju. Á hinn bóginn hefur ferðaþjónustan 
samlagast landbúnaðinum prýðilega, eins og fjallað er um í kafla 3, og eru mörg dæmi 
um að þessar atvinnugreinar bæti hvor aðra upp, hvort heldur er á einstöku býlum eða í 
héruðum. Ferðaþjónustan virðist líka hafa lagað sig tiltölulega átakalítið að 
þéttbýlisstöðum vítt og breitt um landið og reyndar hafa sveitarstjórnir, fyrirtæki og 
almenningur lagt sig eftir því að innleiða og efla ferðaþjónustu í heimabyggðum sínum, 
um það vitna til dæmis fjölmargar bæjarhátíðir sem haldnar eru árlega vítt og breitt um 
landið (Menning á Íslandi, á.á.). 

Þegar haft er í huga hve náttúrufar Vatnajökulsþjóðgarðs er fjölbreytt og um margt 
sérstakt má fastlega reikna með að hann hafi töluvert aðdráttarafl þótt gæði þjónustu og 
innviða þjóðgarðsins hafi án efa mikil áhrif á aðsóknina. Ýmsum ráðum er beitt til þess 
að fyrirbyggja eða draga sem mest úr skaðlegum áhrifum ferðamennsku á náttúruna, 
meðal annars með því að stýra umferð ferðamanna, byggja upp góða innviði og fylgjast 
með áhrifunum með þolmarkarannsóknum. Þannig er leitast við að draga úr neikvæðum 
áhrifum en ýta undir jákvæð áhrif með það að markmiði að ganga ekki á þau gæði sem 
ferðamenn sækjast eftir. Með öðrum orðum, að ferðamennska í þjóðgörðum byggi á 
forsendum sjálfbærrar þróunar. Á undanförnum áratugum hefur athygli manna beinst 
meira að efnahagslegum og félagslegum áhrifum ferðamennsku á samfélag heimamanna, 
svo sem að fyrirbyggja eftir föngum efnahagslegan leka og hindra að staðbundnar venjur 
og siðir útvatnist (Frost & Hall, 2009; Hall & Lew, 1998). 

Áður en lengra er haldið er við hæfi að staldra við hugtökin ferðamennska og sjálfbær 
þróun og velta fyrir sér merkingu þeirra. Ferðamennska (e. tourism) er margbrotið hugtak 
sem hefur verið skilgreint á ýmsa vegu og fer því fjarri að til sé ein viðurkennd 
skilgreining (Fennell, 2003). Í þessari ritgerð er gengið út frá því að ferðamennska vísi til 
ferðalags, ferðamanna og hvers kyns þjónustu við ferðamenn. Hér er ekki aðeins átt við 
ferðamenn sem dvelja að minnsta kosti eina nótt á tilteknum stað, heldur einnig 
dagsferðamenn (gesti). 

Hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) hefur verið í brennidepli frá því að 
um það var fjallað í skýrslunni Sameiginleg framtíð okkar (e. Our Common Future) sem 
svokölluð Brundtland-nefnd sendi frá sér árið 1987. Skýrslan endurspeglaði vaxandi 
áhyggjur af hinum fjölþætta umhverfisvanda sem blasti við mannkyninu og ýtti mjög 
undir umræðu um hvernig bregðast mætti við honum. Í skýrslunni er sjálfbær þróun 
skilgreind sem þróun sem fullnægir þörfum núverandi kynslóða án þess að skerða getu 
komandi kynlóða til að fullnægja þörfum sínum (Our Common Future, 1987; 
Sameiginleg framtíð okkar, 1990). Miklu fleiri skilgreiningar á hugtakinu þekkjast en 
oftast er litið svo á að sjálfbær þróun eða sjálfbærni (e. sustainability) taki til 
efnahagslegra, umhverfislegra og félagslegra þátta (Swarbrooke, 1999). Það verður 
einnig gert í þessari ritgerð, jafnframt sem tekið verður mið af framangreindri 
skilgreiningu á sjálfbærri þróun í Brundtland-skýrslunni nema annað sé tekið fram. 

Vaxandi áhrif hugtaksins sjálfbær þróun á alþjóðlegum vettvangi hefur tvímælalaust átt 
þátt í þeirri breytingu sem orðið hefur í málefnum þjóðgarða, sem og á mörgum öðrum 
sviðum. Þannig má segja að málefni á borð við náttúruvernd, ferðamál og jaðarbyggðir 



 
7

verði ekki rædd til hlýtar án þess að grunnstoðir sjálfbærrar þróunar beri á góma og það 
verður sífellt algengara að hugtakið sé eins konar viðmið eða leiðarljós í slíkri umræðu 
(Phillips, 2003; Puhakka, 2008). 

Þótt ekki verði séð að hugmyndin að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs verði beinlínis rakin 
til sjálbærrar þróunar fer ekki á milli mála að umræðan um stofnun garðsins og 
undirbúningurinn voru undir áhrifum frá hugtakinu. Kristveig Sigurðardóttir (2007a) 
hefur bent á hve lögin og reglugerðin um þjóðgarðinn eru fáorð um hugtakið. Í lögunum 
segir aðeins að við setningu reglugerðar um garðinn skuli „við það miðað að landnýting 
innan þjóðgarðsins sé sjálfbær að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands“ (Lög um 
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007, 20. grein). Reglugerðin skilgreinir sjálfbæra 
landnýtingu þannig: „Sjálfbær landnýting er landnýting sem nýtir tiltekna lífræna auðlind 
þannig að ekki sé gengið á höfuðstól hennar, það er að segja nýting innan þeirra marka að 
auðlindin nær að endurnýja sig“ (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008, 4. 
grein). Reglugerðin kveður einnig á um að ferðaþjónusta með aðstöðu innan þjóðgarðsins 
skuli „skipulögð á grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu“ (18. grein). Hugtakið sjálfbær 
ferðaþjónusta fær svohljóðandi skilgreiningu í reglugerðinni: 

Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en 
stuðlar um leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. 
Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti að 
efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á 
sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum 
ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum lífsskilyrðum (4. grein). 

Hér er ekki ætlunin að gera nánari grein fyrir lögum og reglugerð um Vatnajökuls-
þjóðgarð, heldur að kanna aðkomu heimamanna að stofnun þjóðgarðsins, áhrif hug-
taksins sjálfbær þróun á umræðuna um stofnun garðsins, hvernig þróun orðræðunnar um 
málið var háttað og ýmislegt fleira í þessu sambandi. 

1.2 Fyrri rannsóknir 
Rannsókn sú sem hér birtist byggir að nokkru leyti á viðtölum sem höfundur tók sumarið 
2007 fyrir dr. Þorvarð Árnason forstöðumann Fræðaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði. 
Viðtalsrannsóknin var hluti af verkefninu Vatnajökulsþjóðgarður – áhrif á samfélag og 
umhverfi en helsti styrktaraðili þess var Vaxtarsamningur Austurlands. Viðtölin voru 
tekin í sjö af þeim átta sveitarfélögum sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði með það fyrir 
augum að kanna viðhorf heimamanna til stofnunar þjóðgarðsins. Úrvinnslu viðtalanna 
lauk sumarið 2008 og gerði höfundur grein fyrir henni í óprentaðri skýrslu (Arnþór 
Gunnarsson, 2008). Nánar er fjallað um viðtalsrannsóknina í kafla 1.5. Víða í ritgerðinni 
er vitnað til skýrslunnar og kafli 3.2 byggir að stofni til á henni. 

Af innlendum rannsóknum um tengsl ferðamennsku, þjóðgarða og samfélags 
heimamanna ber helst að nefna Þjóðgarðstal. Viðhorf heimamanna til stofnunar 
Vatnajökulsþjóðgarðs frá árinu 2003 (Karl Benediktsson, Edda Ruth Hlín Waage og 
Steingerður Hreinsdóttir. Sjá einnig: Edda Ruth Hlín Waage & Karl Benediktsson, 2002 
og Karl Benediktsson & Edda Ruth Hlín Waage, 2005). Þjóðgarðstal byggir annars 
vegar á svörum við spurningalistum sem sendir voru til íbúa í nágrenni fyrirhugaðs 
þjóðgarðs veturinn 2001–2002 og hins vegar viðtölum við íbúa í Skaftárhreppi og 
Sveitarfélaginu Hornafirði. Viðtölin voru tekin sumarið 2003 við íbúa í dreifbýli og fólk í 
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sveitarstjórnum og stærri ferðaþjónustufyrirtækjum. Mikill samhljómur er í þessari 
rannsókn og áðurnefndri skýrslu höfundar að svo miklu leyti sem efni þeirra skarast. 

Grein Karls Benediktssonar og Guðríðar Þorvarðardóttur (2005), „Frozen 
opportunities?“, byggir að hluta til á sömu gögnum og liggja til grundvallar 
Þjóðgarðstali. Í greininni, sem samin er um mitt ár 2003, benda höfundarnir á að þeir 
hópar sem tekið hafi þátt í undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins nefni ferðamennsku sem 
eina af meginástæðunum fyrir stofnun hans og í sumum tilvikum líti jafnvel út fyrir að 
það sé eina ástæðan. Viðtölin við heimamenn búsetta í dreifbýli leiddu í ljós þrjú 
meginatriði í viðhorfum þeirra. Í fyrsta lagi litu þeir á Vatnajökulsþjóðgarð fyrst og 
fremst sem tækifæri til að styrkja byggðirnar í efnahagslegu tilliti, í öðru lagi óttuðust 
þeir að þjóðgarðurinn yrði fjársveltur og í þriðja lagi þótti þeim hið opinbera hafa lítið 
samráð við sig varðandi undirbúning að stofnun garðsins. Allt eru þetta kunnugleg stef í 
viðtölum höfundar frá 2007. 

BS-ritgerð Eddu Hlínar Ruthar Waage frá 2004, Vatnajökulsþjóðgarður. Spegilmynd 
samfélagslegra gilda, snertir að hluta til þessa rannsókn, einkum hvað varðar 
aðdragandann að stofnun þjóðgarðsins. Í ritgerð sinni skoðar Edda félagslegt hlutverk 
garðsins með hliðsjón af kenningum um félagslega mótun náttúrunnar, það er hvernig 
hugmyndir fólks í samfélaginu eiga þátt í að móta þá mynd sem þjóðgarðurinn tekur á 
sig, jafnt huglæga sem efnislega. 

Rannsóknir Kristveigar Sigurðardóttur tengjast að hluta til því efni sem hér er til 
umfjöllunar. Annars vegar er um að ræða skýrsluna Vatnajökulsþjóðgarður. Margháttuð 
tækifæri eða frumhlaup? Viðhorf ferðaþjónustuaðila á Norðursvæði þjóðgarðsins 
(2007a). Þar kannaði Kristveig einkum áhrif þjóðgarðsins „á sköpun atvinnutækifæra og 
þar með tekna fyrir heimamenn“ (bls 1). Hins vegar er það meistararitgerð Kristveigar, 
National park planning. General strategies and application in Vatnajökull National 
Park, Iceland (2007b). Rannsóknin beinist að skipulagi þjóðgarðsins með tilliti til 
alþjóðlegrar þróunar í málefnum þjóðgarða. Leggur Kristveig til að rekstur þjóðgarðsins 
taki mið af sjálfbærri þróun og að hann verði leiðandi í þeim efnum hér á landi. Hún 
vekur athygli á hve lögin um garðinn eru óskýr í þessum efnum og bendir á leiðir sem 
fara mætti til að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar. 

Margt í rannsóknum Kristveigar sem lýtur að viðhorfum heimamanna kemur heim og 
saman við viðtalsrannsókn höfundar frá 2007. Til að mynda greinir hún meiri jákvæðni 
gagnvart þjóðgarðinum sunnan jökla en norðan; að heimamenn vilja ekki að 
þjóðgarðurinn setji þeim of miklar skorður; að heimamenn óttist að hafa of lítið um 
þjóðgarðinn að segja; að heimamenn telji að þjóðgarðurinn verði fjársveltur; að hann 
skapi fjölbreytta möguleika til afþreyingar og laði að ferðamenn. 

Af öðrum innlendum rannsóknum ber helst að nefna þolmarkarannsóknir sem 
Ferðamálaráð Íslands (nú Ferðamálastofa), Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri 
stóðu fyrir um og upp úr aldamótunum síðustu á nokkrum vinsælum ferðamannasvæðum 
sem nú tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði eða eru undir stjórn hans. Þar er um að ræða 
þjóðgarðana í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum og friðlöndin í Lakagígum og Lónsöræfum 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir 
Sigurjónsson & Bergþóra Aradóttir, 2001; Anna Dóra Sæþórsdóttir & Svanhildur 
Þorsteinsdóttir, 2002; Anna Dóra Sæþórsdóttir (ritstj.), Guðrún Gísladóttir, Bergþóra 
Aradóttir, Arnar Már Ólafsson & Gunnþóra Ólafsdóttir, 2003; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
Rannveig Ólafsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Í þessu sambandi má einnig geta 
rannsóknar Önnu Dóru Sæþórsdóttur (1997 og 1998; 1998a; 1998b) undir lok síðustu 



 
9

aldar á hugsanlegum áhrifum virkjana á hálendinu norðan og norðaustan Vatnajökuls á 
ferðamennsku. Verkefnið var unnið að frumkvæði samstarfsnefndar iðnaðarráðuneytis og 
Náttúruverndarráðs um orkumál en kostað af Landsvirkjun og ráðuneytinu. Á þessum 
tíma voru uppi mikil virkjanaáform á svæðinu en þau gerðu meðal annars ráð fyrir gerð 
þriggja stórra miðlunarlóna. Í fyrsta lagi Arnardalslóns með vatni úr Jökulsá á Fjöllum og 
Kreppu, í öðru lagi Hálslóns með virkjun Jökulsár á Brú og í þriðja lagi Eyjabakkalóns 
með virkjun Jökulsár í Fljótsdal. Rannsókn Önnu Dóru benti til að svo viðamiklar 
framkvæmdir drægju úr aðdráttarafli svæðisins í augum ferðamanna sem sækjast eftir 
ósnortnum víðernum en á móti kæmi að svæðið yrði aðgengilegra vegna lagningu nýrra 
vega í tengslum við framkvæmdirnar. Þær gætu því skapað ferðaþjónustunni ný tækifæri 
þótt „hluti af þeirri ferðaþjónustu“ sem boðið væri upp á norðan jökuls kynni að skaðast 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 1998a, 100). 

Á erlendum vettvangi hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á þeim breytingum sem 
orðið hafa á undanförnum áratugum á tengslum ferðamennsku og þjóðgarða og þeim 
áhrifum sem þær hafa haft á samfélög heimamanna vítt og breitt um heiminn. Óhætt er 
að segja að áhugi fræðimanna á efninu fari vaxandi, sem er vel, því hér er um að ræða 
samspil sem er flókið, viðkvæmt og síbreytilegt. Án fræðilegrar þekkingar og skilnings á 
þessu samspili fá þjóðgarðar, ferðamennska og samfélag heimamanna vart þrifist og 
þroskast hlið við hlið þótt vitanlega þurfi margt fleira að koma til sögunnar. 

1.3 Markmið 
Í upphafi verkefnisins var ætlunin að greina viðhorf og væntingar heimamanna og 
annarra hagsmunaaðila til stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs með hliðsjón af viðtölunum 
sem höfundur tók árið 2007 og benda á leiðir til að sætta og samþætta ólík sjónarmið til 
þjóðgarðsins. Þar sem meginviðhorf heimamanna koma fram í skýrslunni um 
rannsóknina (Arnþór Gunnarsson, 2008) lá fyrir að rannsóknarspurningunni hafði þá 
þegar verið svarað til hálfs og í framhaldi af því fór höfundur að velta fyrir sér nýjum 
flötum á efninu. Í námsferð á suðursvæði þjóðgarðsins snemma árs 2009 var höfundur 
spurður að því hvaða ástæða gæti legið að baki því að heimamenn þar hefðu verið jafn 
áhugasamir um stofnun þjóðgarðsins og raun ber vitni og hvers vegna þeir hefðu sýnt 
eindreginn vilja til að koma að málum þegar í upphafi. Gat það verið vegna einhverra 
sérstakra aðstæðna á svæðinu eða var það jafnvel fyrir alþjóðleg áhrif? Með öðrum 
orðum: Spratt þessi viðleitni heimamanna innan frá eða barst hún utan frá? Þessar 
vangaveltur urðu til þess að höfundur tók að grafast betur fyrir um þróun umræðunnar 
um stofnun þjóðgarðsins frá byrjun og fram að þeim tíma að viðtölin voru tekin. 

Eitt hugtak öðrum fremur vakti athygli höfundar í tiltækum heimildum og gögnum, 
hugtakið sjálfbær þróun. Það kom víða við sögu en þó yfirleitt án þess að ýtarlega væri 
um það fjallað. Í umræðunni var gjarnan bent á hugtakið sem mikilvægt viðmið eða 
vegvísi sem æskilegt væri að fara eftir eða taka mið af við skipulag og starfsemi 
þjóðgarðsins. Þótt viðmælendur í viðtalsrannsókninni minntust yfirleitt ekki á hugtakið 
sjálfbær þróun eða sjálfbærni (fæstir þeirra voru spurðir út í hugtakið sérstaklega, þrátt 
fyrir spurningu 2c á spurningalistanum, sjá kafla 1.5), og málflutningur þeirra bæri þess 
ekki merki að hugtakið sjálfbær þróun væri þeim hugleikið, læddist sá grunur að höfundi 
að umræðan um stofnun þjóðgarðsins væri samt sem áður undir áhrifum frá því, jafnvel 
sterkum áhrifum. Gat þetta staðist og hvernig mátti það vera? Var það þannig á öllum 
fjórum nærsvæðum þjóðgarðsins? Ef svo, hvers vegna þá þessi „þögn“ í viðtölunum um 
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sjálfbæra þróun? Þar með höfðu fæðst nýjar rannsóknarspurningar og á vordögum 2009 
voru þær settar í öndvegi í stað hinna sem áður voru nefndar. 

Til þess að leita svara við hinum nýju rannsóknarspurningum var ákveðið að skyggnast 
dýpra í texta viðtalanna og bæta við nýjum rannsóknargögnum sem gæfu kost á að skoða 
feril umræðunnar betur. Þessi nýju gögn, sem hér verða kölluð lykilskjöl til hægðarauka, eru:  

1) Álit sjö manna starfshóps sem umhverfisráðherra skipaði í nóvember 1999 um 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs.  

2) Samantekt Náttúruverndar ríkisins vegna þingsályktunar um Vatnajökulsþjóðgarð og 
samantekt sömu stofnunar fyrir starfshóp umhverfisráðuneytisins um þjóðgarðinn, 
mars 2000.  

3) Samþykkt sveitarstjórnarinnar á Höfn í Hornafirði um Vatnajökulsþjóðgarð frá 2000.  

4) Tillaga þingmanna Samfylkingarinnar til þingsályktunar um hálendisþjóðgarð árið 
2002.  

5) Þjóðgarður norðan Vatnajökuls. Skýrsla nefndar um stofnun þjóðgarðs eða 
verndarsvæðis norðan Vatnajökuls. Umhverfisráðuneytið, maí 2004.  

6) Vatnajökulsþjóðgarður. Skýrsla ráðgjafanefndar umhverfisráðuneytisins um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Umhverfisráðuneytið, nóvember 2006. Í kafla 1.5 verður gerð 
nánari grein fyrir skjölunum. 

Til að skyggnast dýpra í viðtölin voru þau, sem og lykilskjölin, greind með tilliti til kenninga 
um orðræðu. Einkum var leitast við að greina þrástef, eða eins konar leiðarstef, sem fram koma 
innan mismunandi tegunda orðræðu (sjá nánar í kafla 1.5). Þannig var einkum leitað svara við 
því að hve miklu leyti umræðan um stofnun þjóðgarðsins væri undir áhrifum hugtaksins 
sjálfbær þróun og að hve miklu leyti hún samrýmdist inntaki þess. Ennfremur var gerður 
samanburður á viðhorfunum í þessum tveimur gagnaflokkum. 

Til þess að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið voru sjónarmið heimamanna skoðuð með 
tilliti til þróunar í ferðamennsku og ferðaþjónustu, byggðaþróunar og þróunar í 
náttúruvernd en allt eru það atriði sem varða miklu um stofnun þjóðgarðsins. Viðhorf 
heimamanna til garðsins og málefna sem honum tengjast eru ein helsta forsenda þess að 
hann blómstri í sátt við umhverfi sitt. 

Áður en lengra er haldið þykir rétt að árétta rannsóknarspurningarnar: 

1) Hvers vegna má greina jafnmikinn áhuga meðal sumra heimamanna á 
nærsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir stofnun hans og raun ber vitni og hvers 
vegna sýndu þeir hinir sömu eindreginn vilja til að koma að málum þegar í 
upphafi? Hvers vegna má greina mismikinn áhuga milli nærsvæða þjóðgarðsins? 

2) Var vilji heimamanna til að taka beinan þátt í skipulagi og rekstri þjóðgarðsins til 
kominn vegna einhverra sérstakra aðstæðna á svæðinu (heimatilbúinn) eða voru 
alþjóðlegir straumar að verki? 

3) Var umræðan um stofnun þjóðgarðsins undir (sterkum) áhrifum frá hugtakinu sjálfbær 
þróun? Ef svo, hvernig mátti það vera, að hve miklu leyti samrýmdist hún inntaki þess 
og hvers vegna er þá jafnhljótt um hugtakið í viðtölunum og raun ber vitni? 
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4) Hvernig var þróun orðræðunnar um stofnun þjóðgarðsins? 

5) Hvað leiðir samanburður á rannsóknargögnunum (lykilskjölunum og viðtölunum) 
í ljós? Getur til dæmis verið að viðhorf heimamanna til stofnunar þjóðgarðsins 
séu mótuð af stefnu hins opinbera? 

1.4 Rannsóknarsvæðið 
Eins og áður segir skiptist Vatnajökulsþjóðgarður í fjögur rekstrarsvæði: vestursvæði, 
suðursvæði, austursvæði og norðursvæði. Svæðin liggja innan marka eftirtalinna átta 
sveitarfélaga: Skaftárhrepps og Ásahrepps (vestursvæði), Hornafjarðar (suðursvæði), 
Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps (austursvæði) og Norðurþings, Skútustaðahrepps og 
Þingeyjarsveitar (norðursvæði). Nær engin föst búseta er innan marka þjóðgarðsins en 
rannsóknarsvæðið nær til áðurnefndra sveitarfélaga með þeirri undantekningu að enginn 
viðmælandi kemur úr Ásahreppi í Rangárvallasýslu. Ástæðan fyrir því að ekki var rætt 
við íbúa í hreppnum er fyrst og fremst sú hve fjarri byggðin liggur þjóðgarðsmörkunum 
en vissulega má deila um slíka röksemdarfærslu. 

1.5 Gögn og aðferðir 
Eins og komið hefur fram byggir orðræðugreiningin á sex lykilskjölum og viðtölum sem 
höfundur tók sumarið 2007 við 63 einstaklinga á nærsvæðum þjóðgarðsins. Skjölin eru 
frá árunum 2000 (mars) til 2006 (nóvember) og ná því að mestu yfir þann tíma sem leið 
frá því að Alþingi samþykkti að fela umhverfisráðherra að kanna möguleika á stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs (mars 1999) til þess tíma að þingið samþykkti lög um þjóðgarðinn 
(17. mars 2007). Með lykilskjölunum fæst því dýpri tímaleg vídd heldur en viðtölin ein 
og sér gefa kost á. Lítum nánar á skjölin: 

1) Álit sjö manna starfshóps sem umhverfisráðherra skipaði í nóvember 1999 um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Hópurinn skilaði skýrslu í mars 2000. Starfshópinn 
skipuðu: Hermann Hansson, bæjarfulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar, formaður, 
skipaður án tilnefningar, Árni Bragason forstjóri Náttúruverndar ríksins, tilnefndur af 
stofnuninni, Halldóra B. Jónsdóttir, bæjarfulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar, tilnefnd 
af Sambandi sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, Ólafía Jakobsdóttir, sveitarstjóri 
Skaftárhrepps, tilnefnd af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, Pétur Þór Jónasson 
framkvæmdastjóri Eyþings, sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, 
tilnefndur af sambandinu, Sif Guðjónsdóttir, lögfræðingur hjá Óbyggðanefnd, tilnefnd 
af forsætisráðuneytinu og Sigurður Á. Þráinsson, deildarstjóri í umhverfisráðuneytinu, 
skipaður án tilnefningar (Alþingistíðindi 1999–2000 A 6, 2001. 125. löggjafarþing, 
þingskjal 1300 – 642. mál. Skýrsla umhverfisráðherra um möguleika á stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs). 

2) Tvö skjöl. Annars vegar „Samantekt Náttúruverndar ríkisins vegna þingsályktunar um 
Vatnajökulsþjóðgarð“ (fylgiskjal I með skýrslu umhverfisráðherra til Alþingis í maí 
2000), hins vegar „Friðlýst svæði og náttúruminjar í nágrenni Vatnajökuls“, samantekt 
Náttúruverndar ríkisins fyrir starfshóp umhverfisráðuneytisins um Vatnajökuls-
þjóðgarð (fylgiskjal II með skýrslu umhverfisráðherra til Alþingis í maí 2000, sjá 
Alþingistíðindi 1999–2000 A 6, 2001. 125. löggjafarþing, þingskjal 1300 – 642. mál). 

3) Samþykkt sveitarstjórnarinnar á Höfn í Hornafirði um Vatnajökulsþjóðgarð frá 2000 
(fylgiskjal III með þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar árið 2002) (Alþingistíðindi 
2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál). 
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4) Tillaga þingmanna Samfylkingarinnar til þingsályktunar um hálendisþjóðgarð árið 
2002. Tillagan var lögð fram vor og haust en í hvorugt skiptið var hún flutt 
(Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál; 
Alþingistíðindi 2002–2003 A 2, 2004, 128. löggjafarþing, þingskjal 270 – 259. mál). 

5) Þjóðgarður norðan Vatnajökuls. Skýrsla nefndar um stofnun þjóðgarðs eða 
verndarsvæðis norðan Vatnajökuls. Umhverfisráðuneytið, maí 2004. Í nefndina 
voru skipaðir 14. október 2002: Magnús Jóhannesson ráðuneytisstjóri í 
umhverfisráðuneytinu, formaður, og alþingismennirnir Arnbjörg Sveinsdóttir, 
tilnefnd af Sjálfstæðisflokki, Magnús Stefánsson, tilnefndur af Framsóknarflokki, 
Steingrímur J. Sigfússon, tilnefndur af Vinstri hreyfingunni – grænu framboði, og 
Össur Skarphéðinsson, tilnefndur af Samfylkingunni. 

6) Vatnajökulsþjóðgarður. Skýrsla ráðgjafanefndar umhverfisráðuneytisins um 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Umhverfisráðuneytið, nóvember 2006. Í nefndina 
voru skipuð 30. nóvember 2005: Magnús Jóhannesson ráðuneytisstjóri í 
umhverfisráðuneytinu, formaður, Elvar Árni Lund, tilnefndur sameiginlega af 
Kelduneshreppi og Öxarfjarðarhreppi, Eydís Indriðadóttir, tilnefnd sameiginlega 
af Ásahreppi og Rangárþingi ytra, Guðrún M. Valgeirsdóttir, tilnefnd 
sameiginlega af Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit, Skúli Björn Gunnarsson, 
tilnendur sameiginlega af Fljótsdalshreppi og Fljótsdalshéraði, Árni Jón Elíasson, 
tilnefndur af Skaftárhreppi, Halldóra B. Jónsdóttir, tilnefnd af Sveitarfélaginu 
Hornafirði, og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, tilnendur sameiginlega af frjálsum 
félagasamtökum. Auk aðalmanna tilnefndu allir þessir aðilar varamann en 
nöfnum þeirra er sleppt í þessari upptalningu. 

Eins og upptalningin ber með sér er strangt til tekið um að ræða sjö skjöl en hér eru tvö 
þeirra (skjal 2) felld saman þar sem um er að ræða skýrslur sem samdar voru af einum og 
sama aðila á sama tíma. Þess vegna er talað um sex lykilskjöl. 

Um valið á skjölunum er það að segja að fyrsttalda skjalið var valið vegna þess hve 
nálægt upphafi málsins það er í tíma, auk þess sem það inniheldur sjónarmið margra 
hagsmunaaðila. Annað skjalið var einnig valið vegna þess hve nærri upphafi málsins það 
liggur í tíma, aukinheldur sem það inniheldur sjónarmið þeirrar ríkisstofnunar sem þá 
hafði með náttúruverndarmál að gera. Þriðja skjalið var valið vegna þess að það túlkar 
sjónarmið þess sveitarfélags sem einna mest lét sig varða stofnun þjóðgarðsins í upphafi. 
Öll þessi skjöl hljóta að teljast til mikilvægra heimilda um stofnun garðsins. Fjórða 
skjalið, þingsályktunartillögu um hálendisþjóðgarð, rakst höfundur á fyrir tilviljun við 
lestur Alþingistíðinda. Það er allefnismikið og hefur augljóslega verið lögð töluverð 
vinna í greinargerðina sem fylgir með tillögunni og er rökstuðningur fyrir henni. Fimmta 
og sjötta skjalið eru svo gott sem sjálfsögð rannsóknargögn vegna þess að með þeim má 
segja að rammaður sé inn áralangur undirbúningur að stofnun þjóðgarðsins. 

Öll eru skjölin aðgengileg og opin hverjum sem er. Tvö hin síðastnefndu voru gefin út en 
hin má nálgast í Alþingistíðindum, samanber tilvísun til heimilda. 

Hinn hluti rannsóknargagnanna, viðtölin, voru tekin á tímabilinu maí–ágúst 2007, það er 
að segja skömmu eftir að lög um Vatnajökulsþjóðgarð tóku gildi en um það bil ári áður 
en hann var stofnaður formlega. Eins og áður segir eru viðtölin liður í langtímarannsókn 
undir stjórn dr. Þorvarðar Árnasonar forstöðumanns um mat og vöktun á áhrifum af 
stofnun þjóðgarðsins. Áður en viðtalsrannsóknin hófst gaf Þorvarður vilyrði fyrir því að 
viðtölin mætti nota í rannsókn þeirri sem hér birtist og hvatti reyndar eindregið til þess. 
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Viðtalshrinan hófst á vestursvæðinu. Þar voru spyrjendur tveir, höfundur og Helena 
Árnadóttir BS í ferðamálafræði en hún vann að verkefninu tímabundið til að byrja með. 
Öll önnur viðtöl voru tekin af höfundi einum. 

Í upphafi var viðmælendum skipt í eftirtalda þrjá hópa: 

1) Fólk sem starfar í ferðaþjónustu. 

2) Sveitarstjórnargeirinn (kjörnir fulltrúar og starfsmenn). 

3) Almennir borgarar. 

Þessi skipting var höfð til viðmiðunar en henni var ekki fylgt í hörgul, enda nær útilokað 
að komast hjá því að viðmælendur tilheyrðu fleiri en einum hóp. Allir eiga 
viðmælendurnir þó sammerkt að geta talist heimamenn. Litið var svo á að heimamenn (e. 
resident people, locals) væru íbúar þeirra sveitarfélaga sem að þjóðgarðinum liggja, auk 
þeirra sem búa þar hluta úr ári vegna starfa sinna við ferðaþjónustu. Þetta er fremur 
víðtæk skilgreining á hugtakinu heimamaður og miðast fremur við landfræðilega 
staðsetningu en tímakvarðann, það er hve lengi viðkomandi hafa búið á tilteknu svæði. 
Heimamenn í þessum skilningi geta þess vegna verið tiltölulega nýfluttir á svæðin sem 
um ræðir og þeir geta einnig haft lögheimili utan svæðanna svo framarlega sem þeir 
dvelja þar og/eða starfa hluta úr ári (Brechin, West, Harmon & Kutay, 1991). Hér er því 
um frekar breiðan hóp að ræða með ólíka hagsmuni. 

Starfsmenn verkefnisins útbjuggu 30 manna lista á hverju svæði með aðstoð tengiliða, 
eins eða fleiri, á svæðunum. Því næst var hringt í viðmælendur og óskað eftir viðtali. Ef 
viðkomandi hafði ekki tök á að taka þátt í rannsókninni eða færðist undan því, sem 
heyrði til undantekninga, var haft samband við einhvern annan á listanum og svo koll af 
kolli. Með þessum hætti var leitast við að ná ákveðnum lágmarksfjölda viðmælenda, um 
fimmtán manns á hverju svæði. Við val á þeim var lögð áhersla á að ná tali af fólki sem 
væri tilbúið að tjá sig um málefnið. Þess var gætt að viðmælendur kæmu víðsvegar að af 
svæðunum og að sæmilegt jafnvægi væri á milli áðurnefndra þriggja hópa, kynja, 
aldursskeiða og dreifbýlis og þéttbýlis. 

Viðmælendum gafst kostur á að segja til um hvar þeim þætti hentugast að viðtölin færu 
fram. Svo fór að flest voru þau tekin á vinnustöðum eða heimilum viðmælenda. 

Nöfn viðmælenda koma ekki fram, þannig að rannsóknin er ópersónutengd. Þar sem 
vitnað er beint í einstaka viðmælendur í ritgerðinni eru þeir auðkenndir með bókstaf sem 
stendur fyrir svæðið þar sem viðkomandi býr. Þannig táknar bókstafurinn V vestursvæði, 
S táknar suðursvæði, A stendur fyrir austursvæði og N vísar til norðursvæðisins. Í stað 
nafna hafa viðmælendur svæðanna fengið tölustafi í þeirri röð sem rætt var við þá, þannig 
að V-7 stendur fyrir tiltekinn viðmælanda á vestursvæði, N-4 er viðmælandi á 
norðursvæði o.s.frv. 

Eins og áður segir voru viðtölin tekin á tímabilinu maí–ágúst 2007 og voru viðmælendur 
13–18 á hverju svæði. Dagana 16.–18. maí voru tekin 15 viðtöl við 16 einstaklinga á 
vestursvæði þjóðgarðsins (sem þýðir að í einu viðtalanna voru viðmælendur tveir), nánar 
tiltekið í Skaftárhreppi. Næsta viðtalshrina fór fram á suðursvæðinu, það er að segja í 
Sveitarfélaginu Hornafirði, 18.–21. júní. Þar urðu viðtölin 17 en viðmælendur 18. Þessu 
næst, eða 10.–13. ágúst, var rætt við íbúa á austursvæðinu, það er í sveitarfélögunum 
Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi. Þar urðu viðtölin 15 en viðmælendur 16. Í beinu 
framhaldi, eða 14.–17. ágúst, voru tekin 12 viðtöl við 13 íbúa á norðursvæðinu, það er að 
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segja í sveitarfélögunum Norðurþingi, Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit. Alls gera 
þetta 59 viðtöl við 63 einstaklinga. 

Öll voru viðtölin hljóðrituð og eru þau flest á bilinu 30–50 mínútur að lengd. Á bilinu 
30–40 spurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar viðtölin voru tekin og skiptust þær í 
fjóra meginþætti sem hér segir: 

1) Stofnun þjóðgarðsins og rekstur. 

a) Hefur þú kynnt þér hvar mörk Vatnajökulsþjóðgarðs liggja samkvæmt þeim 
tillögum sem kynntar voru þegar frumvarpið um garðinn var lagt fram? 

b) Ertu hlynnt(ur) stofnun þjóðgarðsins? Af hverju? 

c) Eru einhver landsvæði í kringum þjóðgarðinn sem þér finnst að mætti bæta 
við þjóðgarðinn og stækka hann þannig? 

d) Hvernig finnst þér hafa verið staðið að stofnun garðsins? 

e) Ertu sátt(ur) við kynningarefni sem gefið hefur verið út til að kynna 
þjóðgarðinn? 

f) Finnst þér að heimamenn hafi verið hafðir nægilega mikið með í ráðum við 
skipulagningu garðsins? 

g) Finnst þér að einkaaðilar og/eða sveitarfélögin eigi að annast tiltekna þætti 
í rekstri garðsins? 

h) Ertu sátt(ur) við hvernig stjórnun garðsins verður háttað? 

i) Telur þú að ríkið muni leggja fram nægilega mikið rekstrarfé eða óttastu að 
þjóðgarðurinn verði fjársveltur? 

j) Finnst þér að ferðamenn ættu að greiða fyrir aðgang að þjóðgarðinum 
og/eða fyrir tiltekna þjónustu innan hans? 

k) Ertu sátt(ur) með staðsetningu gestastofa? Hvers konar starfsemi telur þú 
að eigi að vera í gestastofunum? 

l) Telur þú að rekstur þjóðgarðsins og byggðastefna stjórnvalda geti spilað 
saman, til dæmis með gerð þjónustusamninga við bændur? Geta bændur 
verið landverðir? 

m) Finnst þér að heilu bújarðirnar eða jafnvel heilu sveitirnar geti átt heima 
innan marka þjóðgarðsins? 

n) Hefur þjóðlendumálið haft áhrif á stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs? 

o) Þarf að endurskipuleggja öryggis- og björgunarmál með tilkomu 
þjóðgarðsins og hugsanlegri fjölgun ferðamanna? 

2) Umhverfismál og náttúruvernd. 

a) Hvaða máli skiptir náttúruvernd í sambandi við stofnun þjóðgarðsins? 

b) Hvers konar verndarstefnu ætti að reka þar? 

c) Kallar þjóðgarðurinn á sjálfbæra starfsemi (sjálfbæra þróun) að þínu mati? 

d) Getur búrekstur átt heima innan marka þjóðgarðsins? 
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e) Á veiðimennska heima innan marka þjóðgarðsins? 

f) Er æskilegt að ráðast í umfangsmikla vegagerð til að auðvelda aðgengi 
ferðamanna að þjóðgarðinum? Jafnvel þannig að allir hafi jafnan aðgang 
að garðinum alls staðar? 

g) Er æskilegt að lagfæra og fjölga göngustígum og göngubrúm? 

h) Er æskilegt að byggja fleiri (og stærri) gönguskála? Hve langt á að ganga í 
uppbyggingu á hreinlætisaðstöðu? 

3) Þróun ferðaþjónustu. 

a) Hvað finnst þér um ferðaþjónustu og ferðamennsku almennt í heimabyggð 
þinni? 

b) Hefur fólk verið duglegt að nýta sér þau tækifæri sem hafa boðist? 

c) Telur þú að þjóðgarðurinn muni laða ferðamenn hingað? 

d) Ef já: Hvaða kosti hefur það fyrir samfélagið og hvaða ókosti? 

e) Óttast þú að ferðamönnum geti fjölgað um of á þessu svæði með tilkomu 
þjóðgarðsins? Er samfélagið tilbúið félagslega að taka á móti auknum 
fjölda ferðamanna? 

f) Eru innviðir á svæðinu nægilega traustir til að taka á móti hugsanlegum 
auknum fjölda ferðamanna? 

g) Er raunhæft að bjóða upp jeppa- og vélsleðaferðir á Vatnajökli? 

h) Eru ónýttir möguleikar í vetrarferðamennsku á svæðinu? 

4) Ástand og þróun í heimabyggð. 

a) Hvernig finnst þér ástandið almennt í heimabyggð þinni? 

b) Hverja telur þú vera mestu ógnina og vonina fyrir svæðið í nánustu 
framtíð? 

c) Hvernig sérðu heimabyggð þína fyrir þér eftir 5–10 ár? 

d) Er eftirsóknarvert að búa hér? Af hverju (ekki)? 

e) Hve lengi hefur þú búið hér? 

f) Viltu bæta við einhverju að lokum? 

Því fór fjarri að allir viðmælendur væru spurðir allra þessara spurninga en ávallt var þess 
gætt að ræða alla fjóra efnisþættina. Leitast var við að láta framvindu viðtalanna ráðast 
talsvert af þekkingu og áhugasviði viðmælenda. Hér er um að ræða hálf-stöðluð (e. semi-
structured) viðtöl að hætti eigindlegrar rannsóknarhefðar en þau hafa að markmiði að 
nálgast viðmælendur að nokkru leyti á forsendum hvers og eins í stað þess að 
viðmælendur þurfi að laga sig alfarið að viðtalsforminu. Svigrúmið sem þannig fæst 
gefur rannsakanda kost á að fylgja fyrirfram ákveðnum spurningum eftir með nýjum 
spurningum sem vakna út frá svörum viðmælenda. Rannsakandinn reynir því að nálgast 
viðfangsefnið með opnum huga í von um að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu 
(Kvale, 1996; Taylor & Bogdan, 1998). 
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Úrvinnsla viðtalanna fór fram með þeim hætti að þau voru afrituð og síðan þemagreind 
með hliðsjón af meginþáttunum fjórum. Að því loknu voru viðtölin kóðuð og 
orðræðugreind. Kóðun var gerð með nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory 
approach) í þeim tilgangi fyrst og fremst að finna sameiginleg einkenni og andstæður í 
viðhorfum viðmælenda og lesa út úr þeim þræði eða munstur (Taylor & Bogdan, 1998). 

Í þessari ritgerð hafa viðtölin verið greind nánar með hliðsjón af orðræðugreiningu (e. 
discourse analysis). Við slíka greiningu er ýmist greind ein orðræða eða fleiri. Hér verða 
mörkin dregin við þrjár orðræður (e. discourses) og þær skilgreindar með hliðsjón af 
grunnstoðum sjálfbærrar þróunar. Orðræðurnar verða því kallaðar efnahagsorðræða, 
samfélagsorðræða og umhverfisorðræða. 

Markmiðið með orðræðugreiningunni er að skýra hvernig umræðan um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs þróaðist og breyttist á þeim átta árum sem liðu frá því að Alþingi 
samþykkti að fela umhverfisráðherra að kanna möguleika á stofnun þjóðgarðsins (mars 1999) 
þar til að þingið samþykkti lög um garðinn (mars 2007). Einnig er ætlunin að greina hvar þungi 
umræðunnar lá á hverjum tíma. Með slíkri greiningu er leitast við að skýra hvaðan ýmsar 
hugmyndir um skipulag og stjórnun þjóðgarðsins eru sprotnar, sem og uppruni ýmissa viðhorfa 
heimamanna til stofnunar garðsins. Eru viðhorf þeirra til dæmis mótuð af sjónarmiðum hins 
opinbera varðandi stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs? Þannig eru frásagnir heimamanna skoðaðar í 
stærra samhengi. Eins og áður segir verður sjónum beint sérstaklega að hugtakinu sjálfbær 
þróun með það fyrir augum að varpa ljósi á að hve miklu leyti tilurð þjóðgarðsins og umræðan 
um stofnun hans er undir áhrifum hugtaksins. 

Tilgangurinn með orðræðugreiningu felst ekki í staðreynda- eða sannleiksleit, heldur að 
auka skilning á flókinni samfélagsumræðu og skapa þannig þekkingu sem hlutlægar 
rannsóknaraðferðir fá ekki greint nema að takmörkuðu leyti (Kristín Björnsdóttir, 2003). 
Í þessu tilviki að varpa ljósi á gildi, hagsmuni og viðhorf sem mótuðu undirbúning og 
umræðu um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Með notkun hugtaksins orðræða er því ekki átt við hefðbundna skilgreiningu orðabóka á 
hugtakinu, það er orðræðu sem samtali eða umræðu, heldur skilgreiningu sem byggir að 
miklu leyti á kenningum franska heimspekingsins Michel Foucaults þess efnis að 
orðræða samanstandi af yfirlýsingum eða athöfnum sem snerta venjur okkar og þekkingu 
á tilteknu máli (Saarinen, 2004a; Wylie, 2007) og að orðræðan sé „nátengd þeim 
sögulega og félagslega tíma sem hún tilheyrir“ (Kristín Björnsdóttir, 2003, 240). 
Orðræða er því ekki aðeins samsafn tákna eða texta, heldur einnig „athafna sem móta á 
markvissan hátt málefnið sem um er rætt“ (Foucault, 2002, 54, þýð. höf.). Eins og 
Saarinen (2004a) hefur bent á getur orðræða í þessum skilningi hvort heldur vísað til 
ferils (e. process) eða þess sem út úr ferlinum kemur. Þess vegna getur orðræða þróast 
með tímanum og breytt hugmyndum okkar og verkum. Eða með orðum Saarinen: „Þar af 
leiðandi draga orðræður upp, móta og aðgreina veröld sem hefur merkingu fyrir okkur, 
þar á meðal heim ferðamennskunnar“ (167, þýð. höf.). 

Mills (2004) leggur áherslu á að hugtakið orðræða verði ekki skilgreint í eitt skipti fyrir 
öll „vegna þess að það eigi sér flókna sögu og hafi verið notað á margvíslegan hátt af 
hinum ýmsu kenningarsmiðum“ (6, þýð. höf.). Í þessu sambandi vísar Mills til orða 
Foucault sjálfs: 

Í stað þess að draga smám saman úr fremur óstöðugri merkingu orðsins 
„orðræðu“, er mér nær að halda að ég hafi fremur aukið við merkingu þess: 
Meðhöndlað það stundum eins og allsherjar svið allra staðhæfinga, 
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stundum eins og aðgreinanlegan hóp staðhæfinga og stundum eins og 
stýranlegri venju sem stendur fyrir tiltekinn fjölda staðhæfinga ... 
(Foucault, 2002, 90, þýð. höf.). 

Í þessari rannsókn verða greind svokölluð þrástef (e. discursive themes) í 
rannsóknargögnunum. Í því skyni er höfð hliðsjón af rannsóknaraðferð Ingólfs Ásgeirs 
Jóhannessonar (2005; 2006a; 2006b) sagnfræðings og menntunarfræðings en hann hefur 
skilgreint þrástef sem hugmynd, viðhorf eða röksemd sem kemur þráfaldlega fyrir í 
umræðu um tiltekið málefni, eins og rauður þráður í umræðunni. Á þennan hátt geta 
þrástef myndað mynstur sjónarmiða, eins konar sögulegt og pólitískt löggildingarlögmál 
(e. legitimating principle). Það merkir að orð og orðasambönd hafa öðlast löggildandi 
vald í umræðunni og stýra henni að miklu leyti. Valdið „löghelgar hvað má segja, hvað 
þýðir að segja til að verði hlustað á mann“, svo notuð séu orð Ingólfs Ásgeirs (2005, kafli 
II). Þannig skilgreinir orðræða „bæði hvað má segja og hvað má ekki segja, hvað virðist 
vera satt, lögmætt eða mikilvægt og hverju er hafnað sem fölsku, afbrigðilegu eða 
fávíslegu“ (Wylie, 2007, 111, þýð. höf.). Þar með er orðræðan orðin skoðanamyndandi 
upp að vissu marki. Þá hefur fólk lagað sig að viðteknum leikreglum samfélagsins, 
tileinkað sér viðhorfin og rökin (þrástefin) í orðræðunni. Þessu hefur verið lýst með 
hugtakinu eigin ögun (e. normalization). Ingólfur Ásgeir (2005) kallar þetta „hin leyndu 
áhrif á hugsunarháttinn sem gera mann sjálfan sem viðtakanda að virkum skapanda – 
virkum skapanda í að verða eins og aðrir“ (kafli II). Að öllu samanlögðu eru þrástefin því 
ekki aðeins þrálátar viðteknar hugmyndir eða athafnir, heldur fela þau einnig í sér beinar 
og óbeinar reglur eða vald um hvað fólki leyfist að segja um tiltekið mál, jafnvel þótt fólk 
reyni um leið að hafa áhrif á lögmálið. Foucault (1991) benti sjálfur á að í þjóðfélaginu 
væru ýmsir „útilokunarhættir“ (193) sem mótuðu orðræðuna og settu henni skorður. Um 
sumt mætti ekki ræða, um annað væru dregnar marklínur. Stofnanavaldið hefði líka ríka 
tilhneigingu til að stýra orðræðunni á kostnað einstaklingsins sem freistaðist til að velja 
auðveldu leiðina, nefnilega að láta berast í orðræðunni og „á henni eins og rekald sem 
fundið hefur hamingjuna“ (192). 

Ályktanir sem dregnar eru af þeirri rannsókn sem hér um ræðir fela í sér huglæga túlkun. 
Þannig er fjöldi þrástefja látinn liggja á milli hluta en þess í stað er styrkur þeirra í 
orðræðunni veginn og metinn í samhengi við önnur þrástef (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 
2006a). Enda þótt hér sé höfð hliðsjón af ákveðnu verklagi við orðræðugreiningu eru 
ýmsar leiðir aðrar færar í þeim efnum. Athyglinni er vissulega alltaf beint að 
tungumálinu og öðrum tjáningaraðferðum en skilningur rannsakenda á sambandi 
orðræðu, valds, stofnana, samfélags og einstaklings getur verið mismunandi (Kristín 
Björnsdóttir, 2003). 

Áður en lengra er haldið er skylt að taka fram að höfundur tengist einu nærsvæða 
Vatnajökulsþjóðgarðs meira en hinum þremur, það er að segja suðursvæðinu en hann er 
fæddur og uppalinn á Höfn í Hornafirði og hefur meðal annars ritað sögu staðarins 
(Arnþór Gunnarsson, 1997, 2000). Ekki er hægt að útiloka að þetta hafi haft áhrif á 
rannsóknina, þótt höfundur hafi verið meðvitaður um þessa tengingu og leitast við að 
lágmarka áhrifin. 

1.6 Efnisskipan 
Efni ritgerðarinnar skiptist í sjö meginkafla auk inngangs. Hugtakið sjálfbær þróun er 
viðfangsefni kafla 2. Sér í lagi er hugað að áhrifum þess á sviði náttúruverndar og 
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ferðamennsku og gerð er grein fyrir viðleitni íslenskra stjórnvalda til að innleiða hugtakið 
hér á landi, enda kann það að varpa ljósi á umræðuna um þjóðgarðinn. Í kafla 3 er fjallað 
um byggðarlögin sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði, einkum með hliðsjón af 
samfélagsbreytingum sem þar hafa orðið á undanförnum áratugum. Sjónum er fremur 
beint að dreifbýlinu en þéttbýlinu, bæði vegna nálægðar dreifbýlisins við þjóðgarðinn og 
vegna þess að garðurinn mun að líkindum hafa afdrifaríkari áhrif á dreifbýlið en 
þéttbýlið. Í kafla 4 er gerð grein fyrir tilurð þjóðgarðsins og hvernig undirbúningi að 
stofnun hans var háttað af hálfu stjórnvalda. Þar er sjónum einkum beint að umræðum á 
Alþingi og starfi helstu nefnda sem umhverfisráðherra skipaði til að vinna að 
undirbúningi málsins. Orðræðugreiningin er viðfangsefni kafla 5 og í köflum 6 og 7 eru 
niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og ræddar. 
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2 Sjálfbær þróun og samfélagsbreytingar 

2.1 Sjálfbær þróun, ferðamennska og byggðaþróun 
Á áttunda áratug síðustu aldar tóku augu manna fyrir alvöru að opnast fyrir því að ör fjölgun 
mannkyns samhliða gríðarlegri efnahagsþenslu gæti haft alvarlegar og óafturkræfar 
afleiðingar fyrir mannkynið og aðrar lífverur á jörðinni. Sífellt fleiri gerðu sér ljóst að þetta 
kallaði á róttæka hugarfarsbreytingu og endurskoðun á mannlegum athöfnum á flestum 
sviðum (Hobsbawm, 1999). Þegar hér var komið sögu var ferðaþjónusta orðin meðal 
undirstöðuatvinnuvega fjölmargra ríkja og fór ört vaxandi á heimsvísu. Spurningar um 
skaðleg áhrif ferðamennsku á áfangastaði, bæði náttúrufarsleg, efnahagsleg og félagsleg, 
urðu áleitnari. Þetta kom meðal annars fram í fræðilegri umræðu um endimörk vaxtar (e. 
limits to growth) og aðgerðir til að auka þolmörk (e. carrying capacity) í þeim tilgangi að 
sporna gegn neikvæðum áhrifum ferðamennsku (Butler 1999a). En smám saman áttuðu 
menn sig á því að slík umræða er ýmsum annmörkum háð, bæði í fræðilegu tilliti og 
verklegu. Þannig fela aðgerðir til að auka þolmörk ekki í sér hnattræna nálgun eða að tekið sé 
tillit til komandi kynslóða, heldur leita fyrst og fremst staðbundinna lausna á líðandi stund 
(Saarinen, 2006). En undanfarna tvo áratugi hefur fræðileg umræða um neikvæðar 
afleiðingar ferðamennsku og aðgerðir í því sambandi tekið æ meira mið af hugtakinu 
sjálfbær þróun sem tengja má við nánast allar hliðar ferðamennsku og felur í sér heildstæða 
hugsun til frambúðar (Butler 1999a; Saarinen 2006). 

Eins og áður segir hefur hugtakið sjálfbær þróun verið í deiglunni síðan um það var fjallað í 
skýrslunni Sameiginleg framtíð okkar árið 1987. Hugtakið fékk ennþá meira vægi eftir 
heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro árið 1992. 
Framkvæmdaáætlunin sem þar var samþykkt, Dagskrá 21 (e. Agenda 21), var undirrituð af 
fulltrúum 179 ríkja, þar á meðal Íslands. Dagskrá 21 bindur ekki hendur ríkisstjórna, heldur 
er hún eins konar siðferðislegur vegvísir. Hún leggur áherslu á frumkvæði hins opinbera í 
umhverfismálum og stefnumótun til langs tíma með það fyrir augum að vekja fyrirtæki og 
almenning um heim allan til vitundar um sameiginlega ábyrgð í slíkum málum og virkja sem 
flesta til þátttöku í þeim. Útgangspunkturinn er á þá leið að góð breytni heima fyrir sé til 
hagsbóta fyrir heimsbyggðina alla, eða á hinn veginn: „Að hugsa á heimsvísu og framkvæma 
heima fyrir“ (Sigurborg Kr. Hannesdóttir, 2002, 190; Alþingistíðindi 1997–1998 A 1, 1998, 
122. löggjafarþing, þingskjal 53 – 53. mál). 

Fræðimenn sem fjölluðu um tengsl ferðamennsku og umhverfis tóku hugtakinu sjálfbær 
þróun yfirleitt fagnandi og álitu að með því að laga ferðamennsku að inntaki þess mætti 
leysa margs konar umhverfisvandamál sem fylgja ferðamennsku. Um alllangt skeið hefur 
hins vegar gætt vaxandi gagnrýni á notkun og nytsemi hugtaksins í tengslum við 
ferðamennsku. Hugtakið er víðtækt og teygjanlegt og gefur ekki nákvæmar leiðbeiningar 
um hvernig hægt er að ná markmiðum þess. Þar fyrir utan er hægara sagt en gert að ná 
markmiðunum og jafnvel ómögulegt í mörgum tilvikum, að minnsta kosti ef 
boðskapurinn er tekinn bókstaflega. Hið sama gildir um sjálfbæra ferðamennsku (e. 
sustainable tourism), þar er á ferðinni hugtak sem fengið hefur ýmiss konar 
skilgreiningar, eins og þá að vera efnahagslega hagfelld án þess að eyðileggja gæðin sem 
ferðamennska framtíðar byggir á, það er umhverfið og samfélag gestgjafanna. Sum 
afbrigði ferðamennsku hafa verið talin sjálfbærari en önnur og fengið heiti á borð við 
vistvæn ferðamennska (e. eco-tourism), ábyrg ferðamennska (e. responsible tourism) og 
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græn ferðamennska (e. green tourism). Er þeim gjarnan teflt fram sem andstæðu 
fjöldaferðamennsku eða hefðbundinnar ferðamennsku (e. conventional tourism). Slíkar 
framsetningar hafa sætt gagnrýni meðal fræðimanna sem halda því meðal annars fram að 
allri ferðamennsku fylgi einhvers konar neikvæð umhverfisleg, félagsleg og efnahagsleg 
áhrif. Þar að auki sé hugtakið ferðamennska (þar með talin ferðaþjónusta) of óljóst og 
ferðaþjónusta of sundurleit atvinnugrein til þess að unnt sé að gera ferðamennsku 
sjálfbæra (Boyd, 2000; Butler, 1999a; Fennell, 2003; Holden, 2003; Pforr, 2001; 
Saarinen, 2006; Swarbrooke, 1999). 

Eftir ráðstefnuna í Rio de Janeiro árið 1992 tók ferðaþjónusta víða um heim að laga sig 
að hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar en það var þó ekki fyrr en fimm árum síðar sem 
alþjóðlegar viðmiðunarreglur fóru að taka mið af ferðamennsku á verndarsvæðum. Til að 
mynda hefur Alþjóða ferðamálastofnunin (World Tourism Organization, UNWTO) 
samþykkt ályktanir, siðareglur og staðla í þessu sambandi, gefið út fræðsluefni um 
sjálfbæra þróun og ferðamennsku og staðið fyrir ráðstefnum um málefnið (Foxlee, 2007; 
UNWTO, á.á.a). Samkvæmt skilgreiningu samtakanna frá 2004 er lögð megináhersla á 
að sjálfbær ferðaþjónusta skuli: 

1) Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu 
á sem bestan og hagkvæmastan hátt en viðhalda jafnframt 
nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum og aðstoða við verndun 
náttúruarfs og líffræðilega fjölbreytni. 

2) Virða félags- og menningarlegan upprunaleika samfélaga í heima-
byggðum, vernda menningararf þeirra, bæði byggingararf og 
samtímamenningu, og hefðbundin lífsgildi, og stuðla að skilningi og 
umburðarlyndi á milli ólíkra menningarhópa. 

3) Tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfsemi sem veitir öllum 
hagsmunaaðilum félagslegan og hagrænan ávinning er dreifist á milli 
þeirra á sanngjarnan hátt, þ.m.t. hvað varðar stöðugleika í möguleikum 
til atvinnuþátttöku og tekjuöflunar innan samfélags gestgjafanna og sem 
lið í því að sporna við fátækt (Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut 
Kristinsdóttir, Helga Jóhanna Bjarnadóttir & Árni Bragason, 2009, 47–
48, ísl. þýð.; UNWTO, á.á.b). 

Í skilgreiningu samtakanna segir einnig: 

Þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu krefst upplýstrar þátttöku allra þeirra 
hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli, auk sterkrar pólitískrar forystu til að 
tryggja víðtæka þátttöku og samráðsmyndun. Að koma sjálfbærri ferða-
þjónustu á fót er langtíma, samfellt ferli sem krefst stöðugrar vöktunar á 
áhrifum þannig að grípa megi til aðgerða til að stöðva eða bæta það sem 
aflaga hefur farið þegar nauðsyn krefur (Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009, 
48, ísl. þýð.; UNWTO, á.á.b). 

Ennþá er spurt hvort ferðamennska eigi að stefna að eigin sjálfbærni, sjálfbærni 
samfélags gestgjafanna eða sjálfbærni í hnattrænu samhengi? Og hvernig er hægt að 
mæla hvort miðar í rétta átt eða ekki? Á hinn bóginn fer ekki á milli mála að umræðan 
um sjálfbæra ferðamennsku hefur reynst gagnleg „naflaskoðun“ fyrir ferðaþjónustuna. 
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Hún hefur til dæmis örvað gagnrýna umræðu um hlutverk atvinnugreinarinnar og áhrif 
hennar á náttúruna og samfélag gestgjafanna. En hvað sem öllu líður er ljóst að 
ferðamennska er í eðli sínu alþjóðlegt fyrirbæri sem hefur staðbundin vistfræðileg, 
efnahagsleg og félagsleg áhrif (Holden, 2003; McCool & Moisey, 2008; Moisey & 
McCool, 2008). 

Að mati Mitchell (2008) felst einn mesti vandi sjálfbærrar ferðamennsku í þeim ólíka 
skilningi sem lagður er í orðin þátttaka og aðild heimamanna. Mitchell spyr meðal 
annars hvort aðild heimamanna að ferðamálum eigi fyrst og fremst að vera ráðgefandi 
eða hvort hún eigi að fela í sér beina þátttöku í þróun og stjórnun greinarinnar. Ef svarið 
felst í beinni þátttöku megi enn spyrja hvort slík valddreifing ákvarðanatöku stuðli að 
meira jafnvægi í dreifingu þeirra gæða sem hafa megi af ferðamennsku og hvort það leiði 
um síðir til sjálfbærrar ferðamennsku. Eftir að hafa rannsakað tvo ferðamannastaði í Perú 
með þessar spurningar í huga dregur Mitchell þær ályktanir að bein þátttaka heimamanna 
í skipulagi og stjórnun ferðamennsku frá byrjun ýti undir sjálfbærni og dragi úr 
neikvæðum áhrifum. Árangurinn ráðist þó að miklu leyti af aðstæðum á hverjum stað, 
einkum því hve fjölmennt viðkomandi samfélag er, hve eining þar er mikil og hve mikil 
jákvæð efnahagsleg og félagsleg áhrif sjálfbær ferðamennska hefur í för með sér fyrir 
samfélagið. Og Mitchell leggur líka áherslu á að heimamenn verði að gera upp við sig 
hvort þeim finnist samfélagsbreytingar af völdum ferðamennsku ásættanlegar. Einnig 
hafi mikið að segja að samfélagið njóti stuðnings hins opinbera á vegferð sinni til 
sjálfbærari ferðamennsku. 

Með hliðsjón af þessu hlýtur að varða miklu að ferðamennska falli tiltölulega hnökralaust 
að samfélagi heimamanna. Í Noregi hafa samtök ferðaþjónustunnar og bændasamtökin 
gert sér ljóst að hagsmunir atvinnugreinanna fara um margt saman, enda er það ekki 
aðeins stórbrotin náttúran sem hefur aðdráttarafl, heldur einnig hin dreifða byggð og 
búskapurinn sem slíkur. Daugstad (2008) bendir á að í Noregi, eins og víða í dreifðum 
byggðum í norðvestanverðri Evrópu, megi greina afleiðingar eða viðbrögð við 
samtvinnun hnattvæðingar (e. globalization) annars vegar og þess staðbundna (e. 
localization) hins vegar. Birtingarmyndin er aukinn áhugi ferðamanna á þeim gæðum 
sem samfélag heimamanna hefur upp á að bjóða, svo sem kyrrð, endurnæringu og 
framandi menningu í bland við lítt spillta náttúru, og í annan stað sá hagur sem 
heimamenn hafa af ferðamönnunum. Þannig hefur ferðaþjónustan í Noregi orðið 
mikilvæg stoðgrein landbúnaðarins sem á víða í vök að verjast. Dreifð byggð er talin 
kostur og almennt eftirsóknarverðari fyrir ferðamenn en eyðibyggð, vegna þeirra gæða 
sem felst í mannlífinu til sveita. Saarinen (2003), sem rannsakað hefur svæðisbundna 
ferðaþjónustu í norðurhéruðum Finnlands, telur ferðamennsku sem byggir á gæðum 
náttúrunnar einkar vel fallna til að styðja byggðaþróun, meðal annars vegna þess að 
greinin hafi þörf fyrir staðbundna þekkingu heimamanna og geri ekki jafnmiklar kröfur 
til sérhæfðrar starfsþekkingar og sumar aðrar greinar ferðaþjónustu. 

2.2  Innleiðing hugtaksins sjálfbær þróun hér á landi 
Að lokinni áðurnefndri ráðstefnu um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro árið 1992 
markaði ríkisstjórn Íslands sér stefnu í umhverfismálum og í kjölfarið mótuðu stjórnvöld 
framkvæmdaáætlun í umhverfis- og þróunarmálum í anda sjálfbærrar þróunar til ársloka 
2000. Sjö starfshópar unnu að gerð áætlunarinnar og síðan voru drög að henni tekin til 
umfjöllunar á umhverfisþingi (hinu fyrsta sinnar tegundar hér á landi) sem 
umhverfisráðherra boðaði til í nóvember 1996 í þeim tilgangi að ná breiðri samstöðu um 
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málið. Þótt stefnumörkun væri í höndum ríkisvaldsins fyrst og fremst kom 
óhjákvæmilega í hlut hins stjórnsýslustigsins, sveitarfélaganna, að vinna með 
ríkisvaldinu að framkvæmd þeirra mála sem varða sjálfbæra þróun. Í febrúar 1997 var 
framkvæmdaáætlunin samþykkt af ríkisstjórn Íslands og var umhverfisráðherra falið að 
fylgja henni eftir. Framkvæmdaáætlunin kom út þetta sama ár í skýrslu undir heitinu 
Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áætlunin var víðtæk. Hún náði meðal annars til 
samgöngu- og ferðamála og byggðaþróunar en þeir málaflokkar áttu einmitt eftir að 
verða í brennidepli við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Í skýrslunni segir til að mynda um 
markmið stjórnvalda í byggðaþróun: „Einstaklingum og samtökum verði tryggður réttur 
til að hafa áhrif á ákvarðanatöku um nánasta umhverfi sitt“ (Sjálfbær þróun í íslensku 
samfélagi, 1997, 45; Velferð til framtíðar, 2002). Áherslan á samráð við almenning er eitt 
af lykilatriðunum í sjálfbærri þróun og átti það eftir að setja mark sitt á aðdragandann að 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Meðal leiða sem fara skyldi til að ná markmiðum í byggðaþróun var að leggja að 
sveitarfélögum að gera framkvæmdaáætlun um umhverfismál á grundvelli 
„hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, Dagskrá 21 og stefnumörkun ríkisvaldsins“ 
(Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, 1997, 45). Þetta gekk að nokkru leyti eftir, eins og 
fram kom í skýrslu nefndar sem umhverfisráðherra skipaði um endurskoðun 
framkvæmdaáætlunarinnar. Skýrslan kom út í mars 1999. Þar segir að þótt Ísland hefði 
„að sumu leyti verið eftirbátur nágrannaríkjanna við að framfylgja Dagskrá 21“ áleit 
nefndin samt „að mjög hefði þokast í rétta átt“ við „að innleiða sjónarmið sjálfbærrar 
þróunar inn í ákvarðanatöku og atvinnulíf Íslendinga“ (Sjálfbær þróun í íslensku 
samfélagi, 1999, 3). Nefndin benti meðal annars á að umhverfisráðuneytið og Samband 
íslenskra sveitarfélaga hefðu árið 1998 tekið höndum saman um verkefni varðandi 
umhverfisáætlanir sveitarfélaga undir heitinu Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21). 
Snemma árs 1999 var 31 sveitarfélag með tæplega 110.000 íbúa aðili að verkefninu en 
þar við bættist að Reykjavíkurborg vann að gerð umhverfisáætlunar í anda sjálfbærrar 
þróunar (Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, 1999). 

Eins og Dagskrá 21 gerði ráð fyrir héldu stjórnvöld áfram að marka stefnu á þeim sviðum 
sem varða sjálfbæra þróun. Árið 2002 kynnti umhverfisráðherra stefnumörkun til ársins 
2020. Hún var unnin í samráði við marga hagsmunaaðila, meðal annars hafði verið leitað 
eftir athugasemdum frá sveitarfélögum, félagasamtökum og almenningi (Velferð til 
framtíðar, 2002). Þessi vinna hefur án efa aukið á áhrif hugtaksins, ekki síst í 
stjórnkerfinu, einmitt á þeim tíma sem undirbúningur að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
komst á fullan skrið. Þess má geta að í apríl 2002 höfðu 48 sveitarfélög, með samtals 
93% af íbúum landsins, tengst Staðardagskrá 21 með einhverjum hætti (Stefán Gíslason, 
2001; Velferð til framtíðar, 2002). Þegar litið er til beinnar þátttöku í viðurkenndum 
vottunar- og viðurkenningarkerfum kemur hins vegar í ljós að ennþá hafa aðeins fimm 
sveitarfélög á landinu (öll á Snæfellsnesi) hlotið vottun Earth Check (áður Green Globe) 
(Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009; Stefán Gíslason, framkvæmdastjóri Umhverfis-
ráðgjafar Íslands ehf., símtal, 31. maí 2010). 

Viðleitni ríkisins til að innleiða sjálfbærni í ferðamennsku hefur verið fremur máttleysisleg. Í 
fyrstu stefnumótun stjórnvalda á sviði ferðaþjónustu, sem birtist árið 1996 undir heitinu 
Stefnumótun í ferðaþjónustu, segir að greininni sé ætlað að vera „í sátt við land og þjóð og í 
anda sjálfbærrar þróunar“ (13). Að öðru leyti er farið fáum og almennum orðum um leiðirnar 
að þessu marki (Stefnumótun í ferðaþjónustu, 1996). Næsta stefnumótun ríkisvaldsins á þessu 
sviði var kynnt árið 2003 undir yfirskriftinni Íslensk ferðaþjónusta. Framtíðarsýn. Þar kemur 
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fram að nefndin sem skýrsluna vann hafi lagt „hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar til 
grundvallar sinni framtíðarsýn“ (6). Hugtakinu er lýst sem „hugmyndafræði skynsamlegrar 
nýtingar mannsins á gæðum náttúrunnar“(!) en jafnframt er sjálfbær þróun sögð vera 
„raunsæisstefna í umhverfismálum, sem tekur tillit til efnahags- og félagslegra þátta, ekki síður 
en til verndunar og friðunar náttúrufars“ (19). Sem fyrr er útfærslan fremur yfirborðskennd og 
ekki er sett fram haldbær skilgreining á hugtakinu sjálfbær ferðaþjónusta (Íslensk 
ferðaþjónusta, 2003). 

Í þingsályktun um ferðamál, sem samgönguráðherra mælti fyrir og Alþingi samþykkti 
vorið 2005, er ekki minnst einu orði á sjálfbæra þróun eða sjálfbæra ferðamennsku. Þó 
var ályktunin stefnuyfirlýsing stjórnvalda um meginmarkmið í ferðamálum 2006–2015. Í 
kjölfarið lét ráðherra vinna ferðamálaáætlun, hina fyrstu sinnar tegundar, og náði hún til 
sama tímabils (Alþingistíðindi 2004–2005 A 6, 2005, 131. löggjafarþing, þingskjal 1032 
– 678. mál). Þar var aftur á móti lögð rík áhersla á að ferðaþjónustan yrði rekin í anda 
sjálfbærrar þróunar, meðal annars með því að fyrirtæki í greininni störfuðu með hliðsjón 
af gæða- og umhverfisvottunarkerfum og að gerðar yrðu fleiri þolmarkarannsóknir á 
ferðamannastöðum (Ferðamálaáætlun 2006–2015, á.á.). 

Árið 2000 sendu Samtök ferðaþjónustunnar frá sér ritið Vistvæn vottun. Yfirlit yfir 
núverandi kerfi og tillögur um stefnu, í þeim tilgangi „að gefa yfirlit yfir vottunar- og 
viðurkenningarkerfi“ og „setja fram stefnu íslenskrar ferðaþjónustu í umhverfis-
vottunarmálum“ (3). Eða, eins og höfundurinn, Stefán Gíslason umhverfis-
stjórnunarfræðingur, segir: „Meginmarkmið með umhverfisvottun í ferðaþjónustu hlýtur 
alltaf að vera nálgun við sjálfbæra þróun“ (Stefán Gíslason, 2000, 35). Árið 2005 
uppfærðu Samtök ferðaþjónustunnar (á.á.) stefnu sína í umhverfismálum en þar er fyrst 
og fremst um að ræða stutta lýsingu á aðgerðum sem samtökin ætluðu að standa fyrir í 
þessum efnum og leiðum sem þau hugðust fara. Þótt þessi og önnur viðleitni samtakanna 
hafi án efa vakið aðila í ferðaþjónustu til vitundar um mikilvægi sjálfbærni hafa aðeins 
14 fyrirtæki í ferðaþjónustu gerst þátttakendur í þeim þremur viðurkenndu vottunar- og 
viðurkenningarkerfum sem einkum eru notuð hér á landi, það er Earth Check (áður Green 
Globe), Svaninum og Bláfánanum. Nýleg rannsókn á viðhorfum ferðaþjónustuaðila og 
ferðamanna til vistvænnar vottunar í og við Vatnajökulsþjóðgarð bendir til að „þrátt fyrir 
margvíslega viðleitni til að þróa sjálfbæra ferðaþjónustu á Íslandi“ virðist ennþá „töluvert 
skorta á markvissa leiðsögn í þeim málum“ (Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009, 47; Stefán 
Gíslason, framkvæmdastjóri Umhverfisráðgjafar Íslands ehf., símtal, 31. maí 2010). 

Af framansögðu er ljóst að það tók íslensk stjórnvöld nokkur ár að móta 
framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun en um aldamótin voru ríkið, sveitarfélögin og 
ferðaþjónustan farin að taka við sér á þessu sviði. Erfitt getur verið að meta árangurinn 
sem náðst hefur. Að mati Þorvarðar Árnasonar umhverfisfræðings hafa „efndir orðið 
mun minni en vonir stóðu til“. Nefnir hann einkum sem ástæður þrjár „ofureinfaldanir“. Í 
fyrsta lagi að „miklar einfaldanir á hugmyndafræðinni“ hafi stjórnað „hugsun og 
athöfnum“. Þetta hafi meðal annars komið fram í því að framan af hafi verið „algengast 
að líta á sjálfbæra þróun fyrst og fremst sem sjálfbæra nýtingu“ (samanber stefnumótun 
frá 2003 hér að framan). Það felur í sér þá hættu „að efnahagsleg rök verði ráðandi í 
umræðunni“. Önnur ofureinföldunin felst í því að setja samasemmerki á milli sjálfbærrar 
þróunar og umhverfismála en gæta ekki að því að sjálfbær þróun er „ekki 
umhverfisstefna í hefðbundnum skilningi, heldur umhverfis- og þróunarstefna, það er að 
segja stefna sem leitast við að samþætta þessa tvo ólíku og jafnvel stundum talsvert 
stríðandi málaflokka.“ Slík einföldun geti skapað tilhneigingu „til að fella hvaðeina sem 
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varðar umhverfis- og náttúruvernd undir sjálfbæra þróun og láta þar staðar numið.“ Þriðja 
ofureinföldunin birtist í því að sjálfbær þróun snerti einkum „framkomu okkar gagnvart 
komandi kynslóðum“ en það vilji gleymast að „allra brýnustu“ úrlausnir 
hugmyndafræðinnar lúti að aðsteðjandi vanda samtímans (Þorvarður Árnason, 2008, 83). 

Óvarlegt er að fullyrða nokkuð um þekkingu og viðhorf almennings til sjálfbærrar 
þróunar á þeim tíma sem hér er til umræðu en þó má benda á könnun sem Þorvarður 
Árnason (2004) gerði vorið 2003 á úrtaki af öllu landinu. Þrír fjórðu hlutar svarenda 
sögðust hafa heyrt um sjálfbæra þróun og ríflega helmingur þeirra taldi sig hafa skýra 
hugmynd um það sem í hugtakinu fælist. Það þýðir að 60% svarenda höfðu ýmist ekki 
góðan skilning á hugtakinu eða höfðu ekki heyrt um það. 

Hér má einnig nefna könnun sem gerð var í byggðarlögunum umhverfis 
Vatnajökulsþjóðgarð veturinn 2001–2002 en hún gaf til kynna að rúmlega helmingi 
svarenda þætti sjálfbær þróun fremur óljóst hugtak. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort 
þeir væru sammála fullyrðingunni „Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs stuðlar að sjálfbærri 
þróun“ kvaðst rúmlega helmingur svarenda vera hlutlaus. Um 30% sögðust mjög eða 
frekar sammála fullyrðingunni en um 20% kváðust frekar eða mjög ósammála henni 
(Karl Benediktsson o.fl., 2003, 13). 

Þótt varast beri að draga víðtækar ályktanir af þessum könnunum benda þær þó til að upp 
úr aldamótunum síðustu hafi almenningur haft takmarkaða þekkingu og skilning á 
hugtakinu sjálfbær þróun. Á sama tíma var notkun hugtaksins í stjórnsýslunni fremur 
yfirborðskennd og ef marka má áðurnefnda rannsókn á viðhorfum ferðaþjónustuaðila og 
ferðamanna til vistvænnar vottunar í og við Vatnajökulsþjóðgarð virðist ennþá skorta 
töluvert „á markvissa leiðsögn“ til fyrirtækja í ferðaþjónustu um sjálfbæra ferðaþjónustu 
(Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009, 47). 

Umhverfisvitund hagsmunaaðila í ferðamennsku hér á landi um og upp úr aldamótunum 
eru vafalítið ekki einsdæmi. Upp úr aldamótunum síðustu rannsakaði Holden (2003) 
viðhorf hagsmunaaðila í ferðamennsku til náttúrunnar og komst að þeirri niðurstöðu að 
þrátt fyrir aukna umhverfisvitund í greininni væru efnahagslegir hagsmunir jafnan teknir 
fram yfir hagsmuni náttúrunnar. Mannhverf sjónarmið (e. anthropocentric) væru því 
ríkjandi og yfirleitt væri það svo að þegar tilteknu samfélagi stæði til boða ferðamennska 
sem gæti veitt því efnahagslegan og samfélagslegan ávinning væru náttúruverndar-
hagsmunir látnir víkja. 

Mannhverft sjónarmið setur manninn í öndvegi gagnvart náttúrunni, telur hann eiga rétt 
til að lifa á gæðum náttúrunnar og stjórna henni sér í hag. Þetta sjónarmið er gjarnan 
greint í tvo strauma, annars vegar eru hinir sterk-mannhverfu (e. strong-anthropocentric) 
sem gera ráð fyrir að náttúran hafi ekkert með siðfræðileg álitamál að gera, hins vegar 
eru hinir veik-mannhverfu (e. weak-anthropocentric) sem álíta hag manns og náttúru svo 
samofinn að skaðist náttúran geti það skaðað hagsmuni mannsins einnig (Norton, 1984; 
Þorvarður Árnason, 2002). Náttúruhverf sjónarmið ganga hins vegar mun lengra en þau 
veik-mannhverfu. Þeim mætti lýsa sem náttúruverndarhyggju sem „kappkostar að draga 
úr umsvifum manna í náttúrunni til að lífríki hennar fái þróast og dafnað sem mest án 
mannlegra afskipta“, svo notuð séu orð Páls Skúlasonar (1988, 42) heimspekings. 
Náttúruverndarhyggjan er því andstæða umhverfishyggjunnar en hún „leggur allt kapp á 
að bæta umhverfið svo að mannlífið fái dafnað“ (42). Að mati Páls geta bæði 
umhverfishyggjan og náttúruverndarhyggjan fundið sér farveg innan hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar allt eftir því hvernig menn túlka hana. 
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2.3  Þjóðgarðar og sjálfbærni 
Þótt hugtökin sjálfbær þróun og sjálfbær ferðamennska séu tiltölulega nýleg í fræðilegri 
umræðu, og ekki sé heldur langt síðan farið var að ræða að marki neikvæð áhrif 
ferðamennsku á náttúruna, liggja rætur málsins dýpra. Þannig var stofnun fyrstu 
þjóðgarðanna í heiminum á ofanverðri 19. öld öðrum þræði gerð til að leiða saman 
ferðamenn og náttúru; að gefa fólki kost á að njóta „óspilltrar“ og stórbrotinnar náttúru á 
vernduðu svæði. Í þessu felst þversögn sem kom sífellt betur í ljós eftir því sem aðsókn í 
þjóðgarðanna varð meiri. Þá fór átroðningur gestanna að ógna náttúrunni, það er að segja 
þeim gæðum sem gestirnir sóttust eftir (Hall, 1998). Þetta á vitanlega ekki við um alla 
þjóðgarða því sumir voru einfaldlega of afskekktir og óaðgengilegir til þess að þetta 
vandamál kæmi upp. 

Ferðamennska sem byggir á aðdráttarafli náttúrunnar hefur verið nefnd náttúruferðamennska 
(e. nature-based tourism eða nature tourism). Ekki er þar með sagt að hún sé endilega 
náttúruvæn eða hafi sjálfbærni að leiðarljósi og svo mikið er víst að innan náttúruferðamennsku 
rúmast afar ólíkir ferðamátar. Þéttsetnar sólarstrendur umkringdar hótelturnum geta sem slíkar 
vart talist náttúruvænir ferðamannastaðir þótt þeir bjóði upp á sól, sjó og notalegt loftslag. Og 
jafnvel má deila um hvort vel skipulagðar bakpokaferðir í lítt spilltri náttúru eða á 
náttúruverndarsvæðum geti talist náttúruvæn ferðamennska, að minnsta kosti er það álitamál 
þegar átroðningur bakpokaferðalanga er farinn að spilla landgæðum (Cooper, Fletcher, Fyall, 
Gilbert & Wanhill, 2005; Fennell, 2003). 

Vegur svokallaðrar vistvænnar náttúruferðamennsku hefur farið ört vaxandi á 
undanförnum áratugum. Slíkri ferðamennsku hefur verið lýst sem mjúkri eða sjálfbærri 
útfærslu á náttúruferðamennsku með það að markmiði að lágmarka áhrifin á 
ferðamannastaði (Fennell, 2003). Áherslur á vistvæna ferðamennsku má meðal annars 
greina í tengslum við stofnun þjóðgarða í þróunarríkjum og við rekstur þjóðgarða í 
Norður-Ameríku, Ástralíu og á Nýja-Sjálandi, en einnig á norðlægum slóðum sem af 
mörgum þykja framandi og spennandi. Þar hefur ferðamennska sums staðar gegnt 
þýðingarmiklu hlutverki í byggðaþróun og er jafnvel ætlað að fylla skarð sem 
hefðbundnari atvinnugreinar hafa skilið eftir sig. En uppbygging ferðamennsku, jafnvel 
þótt hún kallist vistvæn, getur skapað vandamál, til dæmis vegna andstæðra sjónarmiða í 
röðum heimamanna um landnýtingu eða vegna þess að svæðin eru ekki undir það búin að 
taka á móti auknum fjölda ferðamanna (Eagles, 2002; Moisey & McCool, 2008; 
Saarinen, 2003; Saarinen, 2004b; Son, Pigram & Rugendyke, 1999). 

Aðgengilegir þjóðgarðar hafa löngum verið vinsælir viðkomustaðir ferðamanna og því er 
raunhæft að nota þá til að fjölga ferðamönnum. Frá sjónarhóli markaðsfræða er hugtakið 
þjóðgarður sterkur merkimiði sem hefur mikið aðdráttarafl eitt og sér, meira en til dæmis 
önnur verndarsvæði eða staðir á Heimsminjaskrá (Reinius & Fredman, 2007). Í því ljósi 
eru væntingar um að Vatnajökulsþjóðgarður hafi umtalsverðan togkraft á ferðamenn ekki 
úr lausu lofti gripnar en öðru máli gegnir hversu vel þjóðgarðurinn eða nágrannabyggðir 
hans eru undir það búnar að mæta fjölgun ferðamanna. 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar leiðir verið farnar í skipulagi og stjórnun þjóðgarða með það 
fyrir augum að finna jafnvægi milli verndunar og nýtingar. Hvað félagslega þættinum 
viðkemur tóku sjónarmiðin áður fyrr einkum mið af hagsmunum gestanna en síður 
heimamanna. Þar af leiðandi höfðu heimamenn takmarkaðan hag af starfsemi þjóðgarða og 
gafst sjaldan tækifæri til að koma að skipulagi þeirra og stjórn. Á áttunda áratugnum tók að 
gæta viðhorfsbreytinga í þessum efnum en þær urðu þó meira áberandi á níunda áratugnum. Á 
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þriðju heimsráðstefnunni um þjóðgarða, sem haldin var árið 1982, var til að mynda töluvert 
fjallað um tengsl þjóðgarða við íbúa á nærliggjandi svæðum, heimamenn. Á fjórðu 
heimsráðstefnunni, árið 1992, var þetta efni einnig áberandi auk þess sem málefni þjóðgarða 
voru rædd í hnattrænu samhengi. Þar voru sjálfbærni og sjálfbær þróun líka á dagskránni og 
höfðu reyndar borið á góma á hinni þriðju tíu árum fyrr (Phillips, 2003). Umræður á fimmtu 
heimsráðstefnu þjóðgarða árið 2003 báru þess glögg vitni að ferðamennska er sívaxandi þáttur 
í stjórnun þjóðgarða (Trau & Bushell, 2008). 

Phillips (2003) líkir þróuninni í málefnum þjóðgarða frá því að fyrstu tvær 
heimsráðstefnur þjóðgarða voru haldnar árin 1962 og 1972 við byltingu og talar um ný 
viðmið (e. new paradigm) í því sambandi. Viðhorfin og nálgunin hafi orðið mun 
mannlegri, taki meðal annars meira tillit til efnahagslegra og félagslegra þarfa 
heimamanna, staðbundinnar þekkingar og menningarsögulegra gilda og lögð er meiri 
áhersla á tengingar við önnur verndarsvæði, innanlands og utan. Phillips bendir á að hér 
hafi margir utanaðkomandi þættir verið að verki, svo sem ný vísindaleg þekking, almenn 
áhersla á mannréttindi og jafnræði, sjálfstæði fyrrum nýlendna og almenn lýðræðisþróun, 
mildari viðhorf í garð frumbyggja, stóraukin áhrif frjálsra félagasamtaka, fjölbreyttara 
hlutverk náttúruverndarsvæða, viðurkenning á gagnkvæmum tengslum menningar og 
náttúru og tilkoma Dagskrár 21. En þótt hagsmunaaðilar í ferðamennsku og náttúruvernd 
hafi stillt saman strengi sína í mörgum efnum bendir Phillips á að ekki gangi samt allt 
eins og í sögu þegar til kastanna kemur. Hann segir meðal annars að heimamenn og aðrir 
hagsmunaaðilar kunni að hafa viðhorf og gera kröfur sem erfitt sé að koma til móts við. 
Þannig megi búast við að ekki styðji allir heimamenn náttúruvernd og sjálfbærni og mikil 
áhersla á samvinnu við almenning um náttúruvernd megi ekki leiða til vantrúar á getu 
ríkisins til að sinna svæðum sem þurfa mikla vernd. 

Þegar nýlendur gömlu evrópsku heimsveldanna öðluðust sjálfstæði hver á fætur annarri 
upp úr miðri 20. öld færðist í vöxt að þar væru stofnaðir þjóðgarðar í þeim tilgangi meðal 
annars að örva hagvöxt og styðja svæðisbundna þróun. Þetta var til dæmis gert undir 
formerkjum náttúruferðamennsku og vistvænnar ferðamennsku en það vildi farast fyrir 
að taka nægilegt tillit til aðstæðna og sjónarmiða heimamanna, það breyttist ekki fyrr en 
nær dró aldamótum, eins og komið hefur fram. Og þeirrar þróunar sér stað vítt og breitt 
um heiminn, ekki síst á jaðarsvæðum sem glíma við efnahagsvanda í kjölfar róttækra 
breytinga á atvinnuháttum (Hall & Frost, 2009). 

Skotland er gott dæmi um þetta. Árið 2002 eignuðust Skotar sinn fyrsta þjóðgarð, Loch 
Lomond and the Trossachs Park, og árið eftir bættist annar við, Cairngorms National 
Park. Aðdragandann að stofnun þjóðgarðanna má rekja aftur til 1990. Þegar í upphafi 
snerist umræðan um að stofna bæri þjóðgarða með það fyrir augum að laga 
umhverfisstjórnun að byggðaþróun, það er að segja að félagslegum og efnahagslegum 
þörfum íbúanna með tilliti til sjálfbærrar þróunar. Tilgangurinn var að draga úr spennu á 
milli náttúruverndarsjónarmiða og hagsmuna íbúana á svæðinu en innan þjóðgarðs-
markanna er bæði mikilvæg og viðkvæm náttúra og byggðarlög sem eiga undir högg að 
sækja. Reynslan á eftir að leiða í ljós hvort markmiðin nást en talsvert ber ennþá á 
andstæðum sjónarmiðum. Til að mynda vilja sumir hagsmunaaðilar að náttúruvernd 
verði gert hærra undir höfði í þjóðgarðinum meðan aðrir telja eðlilegra að 
byggðasjónarmið fái meira vægi (Barker & Stockdale, 2008). 

Finnland er annað dæmi um ný viðhorf til stofnunar þjóðgarða á norðlægum slóðum. Á áttunda 
og níunda áratug síðustu aldar mótmæltu hagsmunaaðilar áformum um stofnun fjölda nýrra 
þjóðgarða af ótta við neikvæðar svæðisbundnar afleiðingar fyrir efnahag og atvinnu. En nú er 
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hins vegar svo komið að hugmyndir um stofnun þjóðgarða fá almennan stuðning vegna þess að 
þeir eru taldir efla nærsvæðin í efnahagslegu og atvinnulegu tilliti (Puhakka, 2008). 
Náttúruferðamennska er orðin mikilvæg stoð í byggðaþróun í norðanverðu Finnlandi á sama 
tíma og hefðbundnar atvinnugreinar, svo sem landbúnaður og skógarhögg, hafa gefið eftir og 
sveitarfélögin hafa fengið meiri stjórn og ábyrgð í eigin málum (Puhakka, 2008; Saarinen, 
2003). Stefnan í málefnum finnskra þjóðgarða hefur því færst frá höfnunum og takmörkunum 
til samráðs við hagsmunaaðila í ferðamennsku og stjórnun ferðamennsku innan ásættanlegra 
marka sem liður í byggðastefnu. Orðræðan „þjóðgarður sem áfangastaður sjálfbærrar 
náttúruferðamennsku“ hófst í byrjun þessarar aldar, segir Puhakka, og bætir við: „Orðræðan 
leitast við að samþætta vistfræðileg markmið náttúruverndar og hagræn markmið 
náttúruferðamennsku með því að innleiða grundvallaratriði sjálfbærni“ (54, þýð. höf.). 

Hugtakið samþætting (e. integration) hefur verið notað lengi í fræðilegri umræðu um 
ferðamál. Butler (1999b) hefur bent á að í árdaga fjöldaferðamennsku hafi verið rætt um 
að samþætta aðstöðu og þjónustu, samgöngur og gistingu, það er að segja samþættingu 
innan ferðaþjónustunnar. Á níunda og tíunda áratugnum hafi hugtakið gjarnan verið 
notað í tengslum við ferðamannastaði sem ætlað var að uppfylla allar þarfir ferðamanna, 
þannig að þeir þyrftu ekki að sækja annað meðan á dvölinni stæði. Hugtakið hafi einnig 
mikið verið notað í sambandi við áætlanagerð og þróun en nú á dögum snúist samþætting 
oftar um að gæta að gæðum og umhverfi í þágu áfangastaðarins. Að mati Butler hefur 
nýting hugtaksins og þörfin fyrir það aukist með vaxandi áherslu á sjálfbæra þróun, enda 
felur hugtakið sjálfbær þróun í sér (eða gerir kröfu um) að efnahagslegir, félagslegir og 
umhverfislegir þættir séu tengdir eða fléttaðir saman. 

Af framansögðu verður fljótt á litið ekki betur séð en umræðan um stofnun og hlutverk 
Vatnajökulsþjóðgarðs beri um margt keim af þeirri þróun sem orðið hefur í málefnum 
þjóðgarða á alþjóðavísu undanfarin 20–30 ár. Í kafla 1.1 var gerð grein fyrir markmiðum og 
skipulagi þjóðgarðsins og í kafla 4 verður fjallað nánar um undirbúninginn að stofnun hans. 
Áður en að því kemur er við hæfi að litast um í byggðarlögunum sem liggja að þjóðgarðinum. 
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3 Í nágrenni við nýjan þjóðgarð 

3.1 Sveitarfélögin 
Í þessum kafla verður fjallað um aðstæður og samfélagsbreytingar sem orðið hafa í 
sveitarfélögunum átta sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði á undanförnum áratugum, 
enda er það til þess fallið að auka skilning á umræðunni um stofnun þjóðgarðsins, þeim 
viðhorfum og áherslum sem þar birtast. Sveitarfélögin ná yfir samtals 41.575 
ferkílómetra landsvæði eða 40,54% af landinu öllu. Fljótsdalshérað er landmesta 
sveitarfélag landsins, 8.884 ferkílómetrar, og öll hin, að Fljótsdalshreppi undanskildum, 
eru meðal hinna landmestu (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, á.á.a). Þegar 
samanlagður íbúafjöldi sveitarfélaganna 1. janúar 2009 er borinn saman við 
heildarmannfjöldann horfir dæmið öðru vísi við. Þá bjuggu 10.527 manns í 
sveitarfélögunum eða 3,31% landsmanna (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Aðeins Fljótsdalshérað, Norðurþing og Sveitarfélagið Hornafjörður geta í besta falli talist 
meðalstór sveitarfélög á landsvísu með tilliti til íbúafjölda. Þar munar mestu um 
þéttbýlisstaðina Egilsstaði, Húsavík og Höfn með um 2.000 íbúa hver um sig. 
Ásahreppur og Fljótsdalshreppur eru meðal fámennustu sveitarfélaga landsins og 
Skaftárhreppur, Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit eru í hópi margra fámennra 
sveitarfélaga með undir 1.000 íbúa. Á heildina litið er því um að ræða tiltölulega fámennt 
og dreifbýlt landsvæði sem liggur fjarri höfuðborgarsvæðinu þar sem tveir þriðju hlutar 
þjóðarinnar búa. 

Til hagræðis verður talað um dreifbýli þegar rætt er um umrædd átta sveitarfélög í heild 
sinni eða svæðið allt, nema þegar rætt er um þéttbýlisstaðina þrjá sérstaklega, það er að 
segja Egilsstaði, Húsavík og Höfn. Skilgreiningar á dreifbýli og þéttbýli eru reyndar 
mjög mismunandi frá einu landi til annars og víða geta mörkin milli svæðanna verið 
óljós. Hér á landi, sem og annars staðar á Norðurlöndum, hefur skapast sú venja að miða 
við 200 íbúa lágmark þegar rætt er um þéttbýli en víða um lönd er miðað við mun mun 
meiri fjölda (Guðmundur Jónsson & Magnús S. Magnússon, 1997; Mayhew, 2004). 

Undanfarna tvo áratugi hefur verið unnið að sameiningu sveitarfélaga hér á landi með 
þeim árangri að frá 1990 til 2006 fækkaði þeim úr 204 niður í 79. Þetta hefur meðal 
annars haft þau áhrif að sveitarfélögum með færri en 500 íbúa hefur fækkað mikið (Átak 
um eflingu sveitarstjórnarstigsins, 2008). Þessi þróun sést vel í nágrannabyggðum 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Þannig er nú aðeins eitt sveitarfélag á suðursvæðinu, 
Sveitarfélagið Hornafjörður, eftir samruna fimm fámennra hreppa og Hafnar árin 1994 
og 1997. Skaftárhreppur á vestursvæðinu varð til árið 1990 við sameiningu fimm 
austustu hreppa Vestur-Skaftafellssýslu. Á austursvæðinu eru aðeins tvö sveitarfélög, 
Fljótsdalshreppur og Fljótsdalshérað, eftir langt samrunaferli að baki hinu síðarnefnda 
árin 1997, 1998 og 2004. Á norðursvæðinu eru þrjú sveitarfélög þar sem áður voru tíu 
eftir sameiningar árin 2002, 2006 og 2008 (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 
á.á.b). Á nærsvæðum þjóðgarðsins standa þá eftir þrjú gamalgróin og fámenn 
sveitarfélög, Ásahreppur á vestursvæðinu, Fljótsdalshreppur á austursvæðinu og 
Skútustaðahreppur á norðursvæðinu. 

Þótt kjörstærð sveitarfélaga geti verið álitamál bendir margt til þess að sveitarfélög með 
færri en 2.000 íbúa eigi erfitt með að standa undir þeim fjölþættu og auknu skyldum sem á 
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sveitarfélögum hvíla án samvinnu við önnur sveitarfélög. Í skýrslu félagsmálaráðherra um 
sveitarstjórnarmál til Alþingis árið 2006 er fámenni talið vera einn „stærsti veikleiki íslenska 
sveitarstjórnarstigsins“ (Alþingistíðindi 2005–2006 A 4, 2006, 132. löggjafarþing, þingskjal 
570 – 407. mál, 4231), til að mynda eru fámenn sveitarfélög sögð viðkvæmari „fyrir 
breytingum í íbúasamsetningu og atvinnulífi“ en hin fjölmennari (2373). Þannig er 
fólksfækkun álitin alvarlegasta ógn margra sveitarfélaga, bæði vegna þess að tekjur þeirra 
dragast saman og oft fylgir neikvæðri íbúaþróun „andrúmsloft örvæntingar og vonleysis“ 
(2432). Í skýrslu ráðherra segir ennfremur að sveitarfélög hafi „ekki nema að takmörkuðu 
leyti verið þátttakendur í mótun og framkvæmd byggðastefnu“ (2372). Mikill fjöldi 
sveitarfélaga og fámenni geri að verkum að þau eigi erfitt með að vera „málsvarar síns 
svæðis auk þess sem samræming byggðaaðgerða á milli svo margra eininga“ hafi reynst erfið 
(2372). Í þessu ljósi má velta því fyrir sér hve vel í stakk búin sveitarfélögin sem liggja að 
Vatnajökulsþjóðgarði eru til að takast á við þau krefjandi og fjölþættu verkefni sem á þeim 
lenda í tengslum við stofnun og rekstur garðsins. 

3.2  Svæðin fjögur 
Beinum nú sjónum að svæðunum fjórum sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði. Til að 
byrja með verður fjallað um vestursvæðið, þá suðursvæðið, síðan austursvæðið og loks 
norðursvæðið. Umfjöllunin byggir að stofni til á viðtalsrannsókn höfundar frá 2007 
(Arnþór Gunnarsson, 2008), það er að segja þeim viðhorfum sem fram komu í máli 
viðmælenda, einkum varðandi ferðamál og atvinnumál almennt, byggðaþróun síðustu 
ára, framtíðarhorfur og þjóðgarðinn. Eins og og áður segir náði viðtalsrannsóknin til allra 
sveitarfélaganna átta sem liggja að þjóðgarðinum að Ásahreppi undanskildum. Af þeim 
sökum er sýnu minnst fjallað um Ásahrepp í þessum kafla. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um ástand og horfur í heimabyggð fór ekki á milli mála 
að atvinnumálin voru þeim hugleikin en sjaldan var á þau minnst án þess að félagslegar 
aðstæður bæri einnig á góma. Staða þessara mála er einna alvarlegust á vestursvæðinu, 
það er að segja í Skaftárhreppi. Þar var viðmælendum tíðrætt um mikinn brottflutning 
fólks úr byggðarlaginu (tæplega fjórðungs fækkun frá 1990) og fannst að það hefði ekki 
notið nægilegs stuðnings stjórnvalda til að vinna gegn þessari óheillaþróun. Margir höfðu 
orð á því að meðalaldur færi hækkandi og að lítil endurnýjun væri í bændastéttinni, 
meðal annars vegna hækkandi jarðaverðs. Engu að síður voru viðmælendur fremur 
vongóðir um framtíð ferðaþjónustunnar á svæðinu, enda hefði atvinnugreinin verið 
aðalvaxtarsprotinn þar. Aðspurðir hver helsta von sveitarfélagsins væri nefndu flestir 
þjóðgarðinn. Íbúarnir vonuðu að tilkoma þjóðgarðsins efldi ferðaþjónustuna enn frekar 
og horfðu einna helst til Lakagíga í því samabandi. Af þeim sökum hefur aðgengi að 
gígunum verið mjög til umræðu í sveitarfélaginu. Sitt sýndist hverjum um hvort ráðast 
bæri í vegabætur á núverandi vegi þangað, leggja nýjan veg inn með Þverá og eystri álmu 
Skaftáreldahrauns við Miklafell eða jafnvel að gera hvoru tveggja þannig að úr yrði eins 
konar hringvegur. 

Skaftárhreppur líður án efa fyrir það að þar er ekki stór þéttbýliskjarni. Á Kirkjubæjar-
klaustri, eina þéttbýlinu í hreppnum, bjuggu 135 manns 1. janúar 2007 (Hagstofa Íslands, 
á.á.), og þar eru engin öflug fyrirtæki sem gjarnan skapa festu og getu til að styðja við 
uppbyggingu af ýmsu tagi. Suðursvæðið stendur mun betur að þessu leyti. Á Höfn er 
fjölbreytt atvinnulíf, allhátt þjónustustig og fjölskrúðugt menningarlíf. Þar hefur tilkoma 
mennta- og menningarmiðstöðvarinnar Nýheima haft talsvert að segja. Flestir við-
mælendur í Sveitarfélaginu Hornafirði líta fremur björtum augum fram á veginn, þótt 
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íbúar sveitanna hafi reyndar áhyggjur af fólksfækkun þar. Hefðbundinn landbúnaður hefur 
gefið eftir en á móti kemur vaxandi ferðaþjónusta sem býr að stórbrotinni náttúru. Skaftafell og 
Jökulsárlón á Breiðamerkursandi eru meðal fjölsóttustu ferðamannastaða landsins og 
Ingólfshöfði nýtur vaxandi vinsælda. Víða má auðveldlega aka upp að skriðjöklum og virða þá 
fyrir sér í návígi en þeim sem kjósa ævintýralegri ferðamáta hefur um áratugabil staðið til boða 
að þeysa um Vatnajökul á sérútbúnum jeppum og vélsleðum (Arnþór Gunnarsson, 2008; Karl 
Benediktsson & Guðríður Þorvarðardóttir, 2005). 

Á austursvæðinu var ástand atvinnumála gott þegar viðtölin voru tekin, sumarið 2007, 
enda gríðarleg umsvif þar í tengslum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers á 
Reyðarfirði. En það sá fyrir endann á uppbyggingunni og ekki laust við að greina mætti 
ugg meðal viðmælenda um að bakslag væri á næsta leiti. Sú hefur enda orðið raunin. 
Austursvæðið býr að vísu vel að hafa þéttbýliskjarnann Egilsstaði sem hefur tiltölulega 
stórt bakland til sveita. En það, eins og flestar aðrar sveitir landsins, hefur orðið fyrir 
blóðtöku og er bændastéttin orðin áberandi fáliðuð í Fljótsdal og Jökuldal (Arnþór 
Gunnarsson, 2008). 

Egilsstaðir er mikil samgöngumiðstöð, enda miðsvæðis á Austurlandi. Hringvegurinn 
liggur í gegnum bæinn og þar skerast leiðir niður á firði. Flugvöllurinn þjónar stórum 
hluta Austfjarða og einnig hafa margir farþegar millilandaferjunnar Norrænu viðkomu á 
Egilsstöðum en ferjan kemur að landi á Seyðisfirði. Á Egilsstöðum og nágrenni er því 
stöðugur straumur ferðamanna yfir sumarið og mikil ásókn í gistirými. En einkarekinni 
ferðaþjónustu á Fljótsdalshéraði hefur gengið heldur brösuglega að byggja afkomu sína á 
ferðum inn á jökul og hálendið og athygli vekur að hve takmörkuðu leyti bændur í 
Fljótsdalshreppi hafa beint kröftum sínum að ferðaþjónustu. Þar í sveit má segja að 
skógrækt leiki svipað hlutverk og ferðaþjónusta bænda hefur gert á vestursvæðinu og 
suðursvæðinu (Arnþór Gunnarsson, 2008). Þó má nefna að um Fljótsdalsheiði og 
Vesturöræfi liggur vinsæl reiðleið og veiðar á hreindýrum, gæsum og rjúpum eru mikið 
stundaðar síðsumars og fram á haust. Allmargir bændur hafa því haft ígripavinnu af 
leiðsögn og fleiru í þessu sambandi (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 1998a; Arnþór 
Gunnarsson, 2008; Karl Benediktsson & Edda Ruth Hlín Waage, 2005). Til lengri tíma 
litið er Ferðafélag Fljótsdalshéraðs sá aðili sem mest hefur byggt starfsemi sína í kringum 
ferðir inn á hálendið en þar er vitanlega ekki um að ræða einkarekna ferðaþjónustu. Um 
áratugaskeið hefur félagið rekið fjallaskála í Kverkfjöllum, við Snæfell og á hálendinu 
milli Héraðs og Lónsöræfa, auk þess að bjóða upp á gönguferðir um þessi svæði 
(Ferðafélag Fljótsdalshéraðs, á.á). 

Norðursvæðið á það sammerkt með austursvæðinu og suðursvæðinu að þar er einn 
tiltölulega öflugur þéttbýliskjarni, Húsavík. Á staðnum er ört vaxandi ferðaþjónusta, 
einkum í tengslum við hvalaskoðun og söfn, og allfjölbreytt atvinnulíf þótt undanfarið 
hafi hallað undan fæti. Sérstaklega er samdráttur í sjávarútvegi tilfinnanlegur. Margir 
binda vonir við að álver rísi á Bakka og að það muni snúa atvinnuþróuninni til betri vegar 
en á þessu stigi er alls óvíst hvort af byggingu þess verður. Við Öxarfjörð virðist 
landbúnaður standa allvel að vígi en athygli vekur hve ferðaþjónusta er þar takmörkuð 
þrátt fyrir að Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum hafi laðað til sín fjölda gesta í meira en 
þrjá áratugi. Í Mývatnssveit hefur ferðaþjónustan aftur á móti fest sig í sessi sem ein 
aðalatvinnugreinin. Vægi hennar hefur aukist eftir að Kísilgúrverksmiðjan í Bjarnarflagi 
hætti starfsemi í árslok 2004 (Arnþór Gunnarsson, 2008) en tilkoma verksmiðjunnar á 
sjöunda áratugnum og Kröfluvirkjunar á áttunda áratugnum lagði grunninn að 
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þéttbýliskjarna í Reykjahlíð (192 íbúar 1. janúar 2007) og fólksfjölgun (Jón Gauti 
Jónsson, 2006). 

Hálendið norðan Vatnajökuls hefur lengi laðað að ferðamenn, enda býður það upp á 
víðlenda og fjölbreytta náttúru og margar ferðaleiðir. Af einstökum stöðum sunnan 
Jökulsárgljúfra hafa Askja og Herðubreiðarlindir einna mest aðdráttarafl. Ferðafélag 
Akureyrar hefur unnið mikið frumkvöðulsstarf í ferðamennsku á hálendinu, bæði með 
skipulagningu ferða og byggingu fjallaskála. Svo dæmi sé tekið hefur félagið byggt upp 
vinsæla gönguleið, svokallaðan Öskjuveg en hann liggur frá Herðubreiðarlindum um 
Ódáðahraun að Svartárkoti í Bárðardal. Um árabil hafa einkafyrirtæki í ferðaþjónustu 
einnig skipulagt ferðir inn á svæðið, meðal annars frá Húsavík, úr Mývatnssveit og frá 
Möðrudal á Fjöllum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 1998a; Arnþór Gunnarsson, 2008; 
Ferðafélag Akureyrar, 2007). 

Íbúum á þremur af fjórum umræddum svæðum fækkað talsvert frá árinu 1990 (tafla 1 og 
mynd 4). Austursvæðið sker sig úr að þessu leyti, þar hefur orðið fjölgun sem veldur því 
að heildarfólksfjöldinn á svæðunum fjórum hefur nokkurn veginn staðið í stað. Ástæða 
fjölgunarinnar má fyrst og fremst rekja til virkjana- og álversframkvæmdanna á Mið-
Austurlandi (Hagstofa Íslands, á.á.; Hagtíðindi, 2007) en framtíðin mun leiða í ljós hvort 
um varanlega fjölgun er að ræða. 

Tafla 1. Breytingar á mannfjölda í sveitarfélögunum sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði, 1990–
2009 (Hagstofa Íslands, á.á.; Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, á.á.b). Við útreikning á 
mannfjölda á hverju svæði fyrir sig er miðað við sveitarfélög sem voru á svæðunum árið 1990. 
Stjörnurnar vísa til samruna sveitarfélaga eftir 1990. 

Svæði Sveitarfélög Mannfjöldi 
10.12. 1990 

Mannfjöldi 
01.12. 2009 

Fjölgun/ 
fækkun í % 

Norðursvæði Þingeyjarsveit* 
Norðurþing** 

Skútustaðahreppur 5.003 4.244 - 15,17 

Austursvæði Fljótsdalshérað*** 

Fljótsdalshreppur 2.844 3.554 24,96 

Suðursvæði Sveitarfélagið 
Hornafjörður**** 2.346 2.089 - 10,95 

Vestursvæði Ásahreppur 

Skaftárhreppur 770 640 - 16,88 

Samtals  10.627 10.527 - 0,94 

Landið allt  255.708 317.593 24,20 

* Hálsahreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykdælahreppur og Aðaldælahreppur. 
** Reykjahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur. 
*** Jökuldalshreppur, Hlíðarhreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur, Egilsstaðabær, Eiðahreppur, 

Hjaltastaðarhreppur, Skriðdalshreppur og Vallahreppur. 
**** Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Höfn í Hornafirði, Mýrahreppur, Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. 

Þegar skoðuð eru sérstaklega viðhorf viðmælenda á öllum fjórum nágrannasvæðum 
Vatnajökulsþjóðgarðs varðandi hugsanleg áhrif þjóðgarðsins á byggðarlögin leynir sér ekki að 
bjartsýnisraddirnar eru fleiri sunnan jökla en norðan. Hinir bjartsýnu vona að tilkoma 
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þjóðgarðsins örvi atvinnulífið, einkum ferðaþjónustuna, meðan aðrir efast um að garðurinn geri 
gæfumuninn. Væntingarnar á svæðunum sunnan jökla má eflaust að hluta til skýra með því að 
þar sjá íbúarnir ekki fram á meiri háttar verkefni á borð við virkjanir og stóriðju. Þar verða 
menn því að horfa til annars konar atvinnutækifæra, meðal annars ferðamennsku og í þeim 
efnum sjá heimamenn tækifæri í þjóðgarðinum (Arnþór Gunnarsson, 2008). 

Mynd 4. Þróun mannfjölda á svæðunum fjórum sem liggja að Vatnajökulsþjóðgarði 1990–2009 
(Hagstofa Íslands, á.á.; Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, á.á.b). Þær breytingar sem 
orðið hafa á íbúafjölda á austursvæðinu á undanförnum árum skýrast að miklu leyti af erlendu 
vinnuafli í tengslum við virkjana- og stóriðjuframkvæmdir á svæðinu (Hagtíðindi, 2007). Við 
útreikning á mannfjölda á hverju svæði fyrir sig er miðað við sveitarfélög sem voru á svæðunum 
árið 1990. Eins og fram kemur í töflu 1 hafa mörg þessara sveitarfélaga sameinast. 

Vorið 2007 var stofnaður á suðursvæðinu ferðaþjónustu-, menningar- og matvælaklasinn 
Ríki Vatnajökuls ehf. sem hefur að markmiði að koma svæðinu í hóp fimm kunnustu 
ferðamannasvæða landsins innan fjögurra ára frá stofnun, fjölga ferðamönnum á svæðinu 
um 8–11% á ári næstu fimm árin, lengja dvalartíma ferðamanna og fjölga heilsársstörfum 
í atvinnugreininni um 10% á ári (Ómar Friðriksson, 2007; Þorvarður Árnason, á.á.). Þessi 
metnaðarfullu áform byggja að verulegu leyti á væntingum um að þjóðgarðurinn muni 
auka aðdráttarafl svæðisins en jafnframt birtist þarna trú á að heimamenn geti boðið 
ferðamönnum upp á spennandi valkosti í mat og menningu. Klasinn hefur þannig mótað 
sameiginlega sýn ferðaþjónustuaðila á suðursvæðinu á hlutverk garðsins. Slagorð 
samtakanna, Wow!, og merki (uppdráttur af Vatnajökli) gefur afdráttarlaust til kynna að 
þjóðgarðurinn er í hugum ferðaþjónustunnar á svæðinu fyrst og fremst áfangastaður 
ferðamanna og þar með aðdráttarafl svæðisins (mynd 5). 

Á vestursvæðinu hafa Skaftárhreppur, aðilar í ferðaþjónustu og fleiri atvinnufyrirtæki og 
stofnanir nýlega farið að dæmi nágranna sinna á suðursvæðinu og sett á laggirnar 
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klasaverkefni undir slagorðinu Friður og frumkraftar. Markmiðið er „að styrkja 
samkeppnisstöðu Skaftárhrepps og koma þessu einstaka svæði enn betur á kortið í hugum 
landsmanna og á erlendum vettvangi“ (Kirkjubæjarstofa, 2006). 

Á viðmælendum í Skaftárhreppi mátti glöggt heyra að þeim hefur þótt stjórnvöld sýna lítinn 
vilja til að styrkja suðausturhluta landsins í atvinnu- og félagslegu tilliti og sporna þannig 
gegn neikvæðri íbúaþróun. Hornfirðingar virðast á sama máli (Arnþór Gunnarsson, 2008). 

Mynd 5. Forsíða kynningarbæklings ferðaþjónustu-, menningar- og matvælaklasans Ríkis 
Vatnajökuls ehf. Bæklingurinn gefur til kynna að Vatnajökulsþjóðgarður sé fyrst og fremst 
áfangastaður ferðamanna. 

Af viðtölunum að dæma er ljóst að meðal heimamanna hefur löngum verið óánægja með 
ýmislegt í skipulagi og rekstri þjóðgarðana í Skaftafelli (stofnaður 1967) og Jökulsárgljúfrum 
(stofnaður 1973), meðal annars varðandi aðgengi, reglur um umgengni og takmarkað 
rekstrarfé. Sama má segja um vernd Mývatns og Laxár sem stofnað var til með lögum árið 
1974 (lögunum var breytt 2004). Hefur löngum borið á núningi og árekstrum milli 
heimamanna og stofnana sem fara með náttúruverndarmál, varðandi umgengni og 
framkvæmdir. Þessir fortíðardraugar spilla augljóslega fyrir Vatnajökulsþjóðgarði, gera að 
verkum að grunnt er á neikvæðni og tortryggni meðal heimamanna. Þetta á einkum við um 
Þingeyinga en má einnig merkja greinilega meðal Austur-Skaftfellinga. 

Á austursvæðinu eru viðhorfin að ýmsu leyti flóknari en á hinum svæðunum þremur. Meðal 
Héraðsbúa má greina fálæti í garð Vatnajökulsþjóðgarðs sem að líkindum má rekja til 
landfræðilegra aðstæðna, það er að segja meiri fjarlægðar við þjóðgarðsmörkin en á hinum 
svæðunum þremur. En fleira kemur til. Þenslan í atvinnulífinu hefur mjög líklega haft sitt að 
segja en hún hefur meðal annars komið fram í því að hótel og gistihús hafa skilað mjög góðri 
nýtingu á ársgrundvelli á undanförnum árum. Hvatinn fyrir ferðaþjónustuaðila til að laða að 
ferðamenn hefur því verið mun minni á austursvæðinu heldur en á hinum svæðunum, 
einkum sunnan jökla (Arnþór Gunnarsson, 2008). Ennfremur má nefna að framan af höfðu 
margir íbúar á austursvæðinu horn í síðu hugmynda um þjóðgarð vegna annarra 
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nýtingamöguleika, einkum virkjunar fallvatna en líka vegna beitar og veiða (Karl 
Benediktsson & Edda Ruth Hlín Waage, 2005) þótt nú sé reyndar orðið ljóst að hefðbundnar 
nytjar verða leyfðar innan marka þjóðgarðsins með vissum skilyrðum. 

3.3  Samþætting landbúnaðar og ferðaþjónustu 
Eins og fram hefur komið eru aðstæður að sumu leyti ólíkar á nærsvæðunum fjórum, 
bæði landfræðilega og samfélagslega, sem skýrir að ýmsu leyti hinar ólíku væntingar til 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Svæðin eiga þó öll sameiginlegt að samfélagsgerð þeirra hefur 
tekið umtalsverðum breytingum á undanförnum áratugum, einkum til sveita. Vert er að 
gefa þessum breytingum nánari gaum, enda varpa þær ljósi á viðhorfin sem fram koma í 
viðtalsrannsókninni og ýmislegt í orðræðunni um stofnun þjóðgarðsins. Sjónum verður 
einkum beint að samspili landbúnaðar og ferðaþjónustu í þessu sambandi þar sem 
dreifbýlið er í mun meira návígi við þjóðgarðinn en þéttbýlisstaðirnir. 

Lengst af 20. öld var almenn samstaða í þjóðfélaginu um að halda uppi háu 
framleiðslustigi í landbúnaði þar sem megináhersla var á hefðbundnar búgreinar, það er 
sauðfjárrækt (einkum kjötafurðir) og nautgriparækt (mjólkurafurðir). Þessi samstaða var 
innsigluð með reglugerðarkerfi sem tryggði landbúnaðinum rekstrargrundvöll með 
opinberum fjárframlögum. Um 1980 fór að bera á vaxandi gagnrýni á þetta framleiðslu-
kerfi sem var fjarri því hagkvæmt miðað við markaðslegar forsendur en naut góðs af því 
að landbúnaður hafði um aldir verið höfuðatvinnugrein þjóðarinnar og gegndi ennþá 
þýðingarmiklu hlutverki í að viðhalda byggð vítt og breitt um landið. Mikilvægi 
landbúnaðarins var því bæði félagslegt og menningarlegt ekki síður en efnahagslegt 
(Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Karl Benediktsson, 2001). 

Á síðustu þremur áratugum hafa orðið miklar breytingar á íslenskum landbúnaði þótt 
burðarásarnir tveir, sauðfjárbúskapur og mjólkurframleiðsla, haldi velli. Í stuttu máli má 
greina tvo meginstrauma í þessari þróun. Annars vegar hefur orðið samþjöppun í 
framleiðslugreinunum á forsendum hagkvæmni stærðarinnar en á hinn bóginn hefur 
framleiðslan orðið fjölbreyttari. Þannig er nú hlutfallslega meira framleitt af svínakjöti, 
kjúklingakjöti og grænmeti, hrossarækt er orðin mikilvæg atvinnugrein í sumum 
héruðum og sífellt fleiri bændur leggja áherslu á framleiðslu vistvænna afurða. Einnig 
hafa allmargir bændur snúið sér að skógrækt og þeim hefur fjölgað sem taka virkan þátt í 
uppgræðsluverkefnum og endurheimt votlendis. Þessi síðastnefndu verkefni eru 
ríkisstyrkt og hafa að markmiði að bæta landgæði þótt vissulega megi deila um hvort 
skógrækt og uppgræðsla hafi ávallt jákvæðar umhverfislegar afleiðingar. Ennfremur 
hefur það aukið fjölbreytni í landbúnaðinum hve margir bændur hafa orðið lifibrauð af 
ferðaþjónustu og afþreyingarþjónustu. Þannig hefur mörgum bændabýlum verið breytt að 
hluta til eða að öllu leyti til að hýsa ferðamenn og bjóða þeim ýmiss konar afþreyingu og 
aðstöðu, svo sem tjaldstæði, samkomusali, heitar laugar, gufuböð, hestaleigu, stangveiði 
og golf. Enn má nefna að á undanförnum árum hafa bændur í vaxandi mæli lagt áherslu á 
að selja afurðir sínar beint til neytenda undir slagorðinu „Beint frá býli“ (Karl 
Benediktsson, 2001; Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir, Karl Benediktsson, Inga 
Elísabet Vésteinsdóttir & Sigfús Steingrímsson, 2009). 

Íslenskt sveitasamfélag hefur gengið í gegnum svipaðar efnahags- og félagslegar breytingar 
og hinar dreifðu byggðir víðsvegar í vestanverðri Evrópu, það er að segja frá iðnvæddum 
samfélögum til þjónustusamfélaga (Hughes, 2004). Karl Benediktsson (2001) hefur lýst 
þróuninni á þá leið að íslenskur landbúnaður hafi á undanförnum áratugum þróast frá því að 
vera fremur einhæf framleiðslugrein (e. productivism) með áherslu á magn til þess að vera 



 
36

blanda af framleiðslu- og þjónustugreinum (e. post-productivism). Hvað ferðaþjónustuna 
varðar hafa samtök bænda unnið markvisst að markaðs- og sölumálum síðustu þrjá áratugi 
eða frá því að Félag ferðaþjónustubænda var stofnað árið 1980 (Ferðaþjónusta bænda, 2001). 
Þegar kreppti að í landbúnaðinum um miðjan níunda áratuginn lagðist hið opinbera á sveif 
með bændum sem vildu beina kröftum sínum að ferðaþjónustu með því að veita þeim 
framlög úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins (Gunnar Þór Jóhannesson, 2009). Eins og fram 
kom í kafla 3.2 hefur ferðaþjónusta verið vaxandi á nærsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs og 
hefur greinin átt verulegan þátt í þeirri umsköpun sem þar hefur orðið til sveita. Þótt 
landbúnaður sé mikilvæg atvinnugrein á öllum svæðunum getur ekkert þeirra talist til 
öflugustu landbúnaðarhéraða landsins. Framleiðsla og úrvinnsla mjólkur er þar tiltölulega 
lítil miðað við stórtækustu héruðin á því sviði og hross eru þar hlutfallslega fá miðað við 
mestu hrossaræktarhéruðin. Helstu ylræktarsvæði landsins eru heldur ekki í nágrenni 
þjóðgarðsins. Af öðrum hefðbundnum búgreinum er það helst í sauðfjárrækt sem framlag 
nærsvæða garðsins getur talist umtalsverð á landsvísu. Það segir sína sögu að samkvæmt 
samningi Bændasamtakanna og ríkisins frá árinu 2000 eru austursvæðið, mest allt 
norðursvæðið og Skaftárhreppur skilgreind sem landsvæði sem „eru sérstaklega háð 
sauðfjárrækt og möguleikar á annarri tekjuöflun eru takmarkaðir“. Af nýrri atvinnugreinum 
til sveita er ferðaþjónusta langfyrirferðarmest og þar virðast nærsvæði þjóðgarðsins standa 
bærilega miðað við aðra landshluta (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009, 22). 

Í nýlegri rannsókn á stöðu og framtíð landbúnaðar og byggðar í sveitum landsins, Litróf 
búskapar og byggða (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009), eru öll sveitarfélögin sem 
liggja að Vatnajökulsþjóðgarði, að Ásahreppi undanskildum, skilgreind sem „jaðarsvæði 
búskapar og byggða“ (23). Undir sama hatti eru sveitarfélög á Snæfellsnesi, Vestfjörðum 
og í Húnavatnssýslum en önnur sveitarfélög á landinu tilheyra kjarnasvæðum, það er 
Eyjafirði, Skagafirði og Suðvesturlandi frá Borgarfirði austur í Mýrdal. Þótt ekki megi 
taka skilgreiningu sem þessa bókstaflega byggir hún engu að síður á þáttum sem ráða 
miklu um skilyrði til búskapar, svo sem landkostum til ræktunar, fólksfjöldaþróun og 
nálægð við fjölmenna neytendamarkaði og vinnslustöðvar. 

Í stuttu máli má því segja að staða sveitanna á nærsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs sé 
svipuð og margra annarra sveita á landinu þegar litið er til sauðfjárbúskapar og 
ferðaþjónustu en í öðrum greinum landbúnaðarins standa svæðin höllum fæti. 
Vaxtarmöguleikar í nánustu framtíð virðast einkum felast í ferðaþjónustu eða því sem 
kalla mætti samþættingu landbúnaðar og ferðaþjónustu. 

Í Litrófi búskapar og byggða er bent á að aukna vitund um fjölþætt hlutverk landbúnaðarins 
megi að nokkru leyti rekja til ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Rio de 
Janeiro í Brasilíu árið 1992. Í framkvæmdaáætlun sem þar var samþykkt, Dagskrá 21, var lögð 
áhersla á nauðsyn þess að taka mið af fjölþættu hlutverki landbúnaðarins við stefnumótun „um 
sjálfbæra og samstillta þróun dreifbýlissvæða“ (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009, 10; United 
Nations Environment Programme, á.á.a). Mjög líklega hafa þær breytingar sem orðið hafa í 
landbúnaðarhéruðunum í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs á undanförnum áratugum stuðlað að 
því að byggðirnar urðu félagslega hæfari til að taka þátt í því mikla verkefni sem felst í stofnun 
og rekstri þjóðgarðs og nýta sér þá efnahagslegu og félagslegu möguleika sem tilkoma hans 
hefur í för með sér. Það á ekki síst við um suðursvæðið þar sem ferðaþjónusta hefur verið í 
mikilli sókn á undanförnum árum. En fleira hangir á spýtunni því að á sama tíma og 
landbúnaðurinn hefur þróast úr fremur einhæfri framleiðslugrein í fjölþætta framleiðslu- og 
þjónustugrein hefur hlutverk þjóðgarða á alþjóðavettvangi einnig orðið fjölþættara, eins og 
fram kom í kafla 2. 
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4 Vatnajökulsþjóðgarður: Aðdragandi og 
undirbúningur 

4.1  Virkjanir eða þjóðgarðar 
Undir lok síðustu aldar stóðu harðar deilur í þjóðfélaginu um áform Landsvirkjunar um 
að leggja Eyjabakka undir miðlunarlón. Ætlunin var að nota vatnið til að knýja 
Fljótsdalsvirkjun sem Landsvirkjun hafði fengið framkvæmdaleyfi fyrir árið 1991 en 
virkjuninni var ætlað að sjá fyrirhuguðu álveri á Reyðarfirði fyrir raforku. Margir töldu 
framkvæmdirnar nauðsynlegar til að styrkja atvinnulíf og byggð á Austurlandi en aðrir 
lögðust eindregið gegn þeim á forsendum náttúruverndar, til að mynda höfðu 
Náttúruverndarsamtök Austurlands (NAUST) og Náttúruverndarráð (síðar Náttúruvernd 
ríkisins) um árabil barist fyrir friðlýsingu Snæfellsöræfa (Sigurjón Björnsson, 2001; 
Helgi Hallgrímsson, 2005. Sjá einnig fjölda greina um málið í tímaritinu Glettingi árin 
1998 og 2001). Vert er að gefa málflutningi þessara andstæðu fylkinga nánari gætur þar 
sem hann tengist að nokkru leyti umræðunni um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Í febrúar 1999 stóð Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi fyrir útgáfu blaðs „til 
að kynna áform um orkufreka stóriðju á Reyðarfirði og væntanleg áhrif hennar á félags- 
og atvinnulíf á Austurlandi“ (Kynningarblað, 1999, 1). Blaðið fylgdi sem aukablað með 
Morgunblaðinu. Á forsíðu kynningarblaðsins er tónninn gefinn: „Ekkert eitt atriði gæti 
haft jafnmikla þýðingu fyrir íbúaþróun og uppbyggingu atvinnulífs á Austurlandi og 
stóriðja á Reyðarfirði. Hún myndi auka fjölbreytni í atvinnulífinu, leiða til stofnunar 
fjölda nýrra þjónustufyrirtækja og styrkja þau þjónustufyrirtæki sem fyrir eru“ (1). 
Tilvitnunin er lýsandi fyrir efni blaðsins, það snýst um að sannfæra lesendur um ágæti 
stóriðju fyrir landsfjórðunginn. Ferðaþjónustan fengi meira að segja sinn skerf af 
kökunni. Undir fyrirsögninni „Jákvæð áhrif á ferðaþjónustu“ er fullyrt að virkjanir muni 
„auka ferðamannastraum inn á hálendið og gefa fleirum tækifæri til að njóta þess“ (2). 

Haustið 1999 lék þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs mótleik í deilunni um 
hálendið eystra í formi þingsályktunartillögu um stofnun Snæfellsþjóðgarðs. Tillagan gerði ráð 
fyrir að Alþingi fæli umhverfisráðherra að stofna þjóðgarð sem tæki „til Snæfells og öræfanna 
umhverfis að meðtöldum Eyjabökkum og Jökulsá í Fljótsdal að mörkum heimalanda jarða í 
Norðurdal“ (Alþingistíðindi 1999–2000 A 1, 2001, 125. löggjafarþing, þingskjal 11 – 11. mál, 
546). Megintilgangurinn með þingsályktunartillögunni fólst í náttúruvernd en einnig skyldi 
gera „svæðið að vettvangi náttúruskoðunar og vísindarannsókna“ (546). Tillögunni var vísað til 
umhverfisnefndar. Nefndinni bárust sjö umsagnir, þar af sex jákvæðar en ein sem hafnaði 
tillögunni. Kom hún frá Sambandi sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi. Svo fór að tillagan var 
aldrei rædd í umhverfisnefnd og dagaði því uppi í meðförum þingsins (Alþingistíðindi 1999–
2000 A 1, 2001, 125. löggjafarþing, þingskjal 11 – 11. mál; Alþingistíðindi 2000–2001 A 1, 
2003, 126. þing, þingskjal 5 – 5. mál). 

Með tillögunni leituðust Vinstri grænir við að fylgja eftir áskorun Náttúruverndarsamtaka 
Austurlands frá ágúst 1999 til stjórnvalda um stofnun þjóðgarðs á þessu svæði. Þar sagði að 
tilkoma þjóðgarðsins „mundi hvetja til náttúruskoðunar og verða lyftistöng fyrir 
umhverfisvernd og atvinnuþróun á Austurlandi“ (Alþingistíðindi 1999–2000 A 1, 2001, 125. 
löggjafarþing, þingskjal 11 – 11. mál, 547). Þegar þingmenn Vinstri grænna fluttu 
þingsályktunartillöguna öðru sinni haustið 2000 hafði Náttúruverndarþing, hið tíunda í 
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röðinni, nýlega samþykkt ályktun sama efnis og Náttúruverndarsamtök Austurlands. Þar var 
þess einnig vænst að garðurinn yrði „mikil lyftistöng fyrir náttúruvernd og atvinnuþróun á 
Austurlandi“ (Alþingi 2000–2001 A 1, 2003, 126. þing, þingskjal 5 – 5. mál, 609). Skemmst 
er frá því að segja að tillagan hlaut ekki brautargengi á Alþingi. Sama ár og hún var flutt öðru 
sinni kynnti Landsvirkjun breytta áætlun um virkjun eystra. Nú skyldi stefnt að virkjun 
Jökulsár á Brú með stíflu við Kárahnjúka. Áform um að sökkva Eyjabökkum voru lögð á 
hilluna en þess í stað átti að leiða vatn úr Jökulsá í Fljótsdal eftir aðrennslisgöngum í 
stöðvarhús innarlega í Fljótsdal (Helgi Bjarnason, 1998; Helgi Hallgrímsson, 2005). Í skýrslu 
sem arkitektastofan Landmótun vann fyrir Landsvirkjun árið 2001 um ferðamál og 
samgöngur með tilliti til virkjunar við Kárahnjúka sagði að framkvæmdirnar kæmu ekki í 
veg fyrir stofnun þjóðgarðs við Snæfell en breyttu „forsendum hans nokkuð“ og hefðu einnig 
„margvísleg áhrif á ferðamennsku á svæðinu“ (Gísli Gíslason, Jón Gauti Jónsson & Yngvi 
Þór Loftsson, 2001, 5). 

Bygging Kárahnjúkavirkjunar, „stærsta framkvæmd Íslandssögunnar“, eins og hún var 
oft kölluð, hófst árið 2002. Frá upphafi voru framkvæmdirnar mjög umdeildar en hörð 
mótmæli náttúruverndarsinna stoðuðu lítt og var virkjunin tekin í gagnið síðla árs 2007. 
Þar með hafði verið rekinn eins konar fleygur í hálendið og hugmyndin um 
Snæfellsþjóðgarð heyrði sögunni til. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Karl Benediktsson bentu á það í grein árið 2001 að í 
Eyjabakkadeilunni svokölluðu hefði hagrænum rökum fyrir stórvirkjun verið „svarað 
með hagrænum rökum tengdum ferðaþjónustu“ (80). Að mati greinarhöfunda felur slíkur 
málflutningur í sér hættu: 

Einni tegund efnahagslegrar nýtingar er teflt fram gegn annarri og reynt að 
reikna dæmið til króna og aura. Ef of langt er gengið getur sú hugsun sem 
kemur fram í fyrstu grein laga um náttúruvernd, að „tryggja eftir föngum 
þróun náttúrunnar eftir eigin lögmálum“, fallið smátt og smátt í skuggann. 
Þá væri friðlýsingin farin að snúast um allt aðra hluti en til var stofnað í 
upphafi náttúruverndar á Íslandi (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Karl 
Benediktsson, 2001, 80). 

Greinarhöfundar eru með öðrum orðum að benda á hættuna sem felst í myndhverfingu orða, 
í líkingu við þá að þjóðgarðurinn verði eins og stóriðjan „mikil lyftistöng fyrir náttúruvernd 
og atvinnuþróun á Austurlandi“. Að mati Dryzek (1997) eru myndhverfingar (e. metaphors) 
„mælskufræðileg aðferð sem beitt er til að sannfæra hlustendur eða lesendur með því að setja 
aðstæður í tiltekið samhengi“ (17, þýð. höf.). Hann hefur bent á að ein algengasta 
myndhverfingin í orðræðunni um umhverfið felist í því að líkja náttúrunni við vél sem setja 
megi saman á nýjan hátt til þess að hún geti betur uppfyllt þarfir mannsins. Þetta er 
birtingarmynd tæknihyggju, þeirrar trúar (meðvitaðrar eða ómeðvitaðrar) að tæknin leysi 
allan vanda. Þá verða hagrænar áherslur og notagildi ofan á en skilningsskortur „á huglægum 
og siðferðilegum verðmætum“, eins og Páll Skúlason (1998, 73) hefur bent á. Í því felst 
skortur á „heildarsýn“ og heildarskilningi“ (97). 

Í bókinni Draumalandið. Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð, fjallar Andri Snær 
Magnason (2006) um myndhverfingu hugsunar og tungumáls, hvernig orð og hugtök 
geta fengið nýja merkingu. Hann tekur dæmi af orðinu stóriðja og þjóðgarðsverðinum í 
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Skaftafelli sem sagði: „Þjóðgarðurinn er okkar stóriðja“ (71)1. „Menntaskólinn er okkar 
stóriðja“ (71), sagði Grundfirðingur, og „Háskólinn á Akureyri er stóriðja Eyjafjarðar“ 
(71), var fyrirsögn á vefritinu Múrnum. Andri Snær spyr hvort „orðið menntun sé svo 
léttvægt að það þarfnist styrkingar með orðinu stóriðja, að þá geti viðtakandinn leyst upp 
líkinguna og skilið samhengið“ (71). Á sama hátt er spurt hér hvort orðið þjóðgarður sé 
svo léttvægt að það þarfnist styrkingar með orðinu stóriðja og þannig fái hugmyndin um 
stofnun þjóðgarðs fremur hljómgrunn í þeim byggðarlögum sem mestra hagsmuna eiga 
að gæta og meðal annarra hagsmunaaðila og stjórnmálamanna? 

Nú má ekki skilja það svo að hugsun þeirra sem grípa til slíkra myndhverfinga gangi út á 
að þjóðgarðurinn verði eins og verksmiðja, að gestirnir renni þar í gegn líkt og væru þeir 
á færibandi og skilji eftir sig heilmikinn auð. Að mati Andra Snæs (2006) hefur orðið 
stóriðja fengið mikið gildi vegna væntinganna sem við verksmiðjuna eru bundnar. „Orðið 
stóriðja vísar þannig í vonirnar á Austurlandi og baráttu fyrir stóriðju, ... 
framkvæmdirnar, umsvifin, neysluna og gröfurnar“ (72). Í stóriðjunni á Reyðarfirði 
bjuggu því uppsafnaðar væntingar um viðreisn Austurlands. Stóriðjunni 
Vatnajökulsþjóðgarði var ætlað að hafa svipuð áhrif, það er að segja að snúa við 
neikvæðri atvinnu- og íbúaþróun, einkum á suðaustan- og norðaustanverðu landinu þar 
sem beinna áhrifa álversins á Reyðarfirði gætti lítið sem ekkert. 

Þegar þeir sem aðhyllast náttúruvernd líkja þjóðgarði við stóriðju eða tala um að 
þjóðgarður efli atvinnulíf, styrki byggð o.s.frv., eru þeir að taka þungavigtarorð úr 
málflutningi þeirra sem eru á öndverðum meiði og gera að sínum. Þetta kann í og með að 
vera kænskubragð, tilraun til að snúa vopnunum í höndum andstæðinganna. En slík 
rökræðubeiting getur reynst tvíeggjað sverð vegna þess að hún getur gengisfellt hugtakið 
„náttúruvernd“, eins og Anna Dóra og Karl (2001) benda á. Með öðrum orðum getur í 
þessu falist ákveðin viðurkenning á því að hugtakið „náttúruvernd“ sé ekki nógu sterkt í 
rökræðunni um nýtingu lands. 

4.2  Frá þjóðgörðum til þjóðgarðs 
Í miðri orrahríðinni um Eyjabakka lagði Hjörleifur Guttormsson alþingismaður fram tillögu 
til þingsályktunar um stofnun fjögurra þjóðgarða á miðhálendinu, þar á meðal 
Vatnajökulsþjóðgarðs (mynd 6). Þetta var í febrúar 1998. Tillagan byggði á athugasemd sem 
Hjörleifur hafði gert við auglýsta tillögu svæðisskipulags miðhálendisins árið 1997. Lagði 
hann til að þjóðgarðarnir fjórir næðu yfir samtals um 22.000 ferkílómetra lands, þar af væri 
Vatnajökulsþjóðgarður um 15.000 ferkílómetrar, og hefðu þeir innan marka sinna fjóra 
stærstu jökla landsins (Alþingistíðindi 1997–1998 A 4, 1999, 122. löggjafarþing, þingskjal 
727 – 406. mál; Karl Benediktsson & Guðríður Þorvarðardóttir, 2005).  

Upphaf málsins hefur verið rakið til náttúruverndarþings árið 1993 en þá kynnti 
Hjörleifur hugmynd um að gera Vatnajökul að þjóðgarði. Engin hreyfing komst þó á 
málið í það skipti (Edda Ruth Hlín Waage, 2004). Til marks um hve stór í sniðum þessi 
hugmynd var má nefna að Þjóðgarðurinn á Þingvöllum náði yfir 40 ferkílómetra 
(stækkaður í 237 ferkílómetra árið 2004), Þjóðgarðurinn í Skaftafelli var 1.600 

                                                 
1 Hér er væntanlega verið að vitna í grein Ragnars Frank Kristjánssonar þjóðgarðsvarðar í Skaftafelli sem 
hann ritaði í Gletting árið 2004 en þar segir orðrétt: „Oft er rætt um að stóriðja sé tækifæri 
landsbyggðarinnar. Ég tel að Skaftafellsþjóðgarður og framtíðarþjóðgarður er nær frá Skeiðarársandi í 
suðri að Öxarfirði í norð[r]i sé land tækifæranna og okkar „stóriðja“ til framtíðar (58)“. 
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ferkílómetrar að stærð (stækkaður í 4.807 ferkílómetra 2004, sjá mynd 7) og 
Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var 120 ferkílómetrar. 

Mynd 6. Hálendisþjóðgarðar á Íslandi samkvæmt þingsályktunartillögu Hjörleifs Guttormssonar 
frá 1998. (Kortagerð: Karl Benediktsson.) 

Mynd 7. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli eftir stækkun árið 2004. (Kortagerð: Karl Benediktsson.) 
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Hjörleifur taldi vel til fundið að varðveita og vernda bróðurpart miðhálendisins með 
stofnun þjóðgarða og fer vart á milli mála að náttúruvernd var efst í huga þingmannsins í 
þessu sambandi. Þegar hann talaði fyrir málinu á Alþingi sagði hann að stofnun 
þjóðgarðanna yrði án efa til stuðnings fyrir ferðaþjónustuna sem væri „orðinn gildur 
þáttur í búskap okkar Íslendinga“ en minntist að öðru leyti ekki á atvinnugreinina í þessu 
samhengi (Alþingistíðindi 1997–1998 B 2, 1999, 122. löggjafarþing, þingskjal 727 – 
406. mál, dálkur 3325). Edda Ruth Hlín Waage (2004) bendir á það í BS-ritgerð sinni, 
Vatnajökulsþjóðgarður. Spegilmynd samfélagslegra gilda, að Hjörleifur hafi nefnt þrenns 
konar rök fyrir því að setja helstu jökla landsins undir verndarskipulag: 

Í fyrsta lagi var talað um vatnsvernd, jöklarnir væru bakhjarlinn í 
vatnakerfum landsins og því þyrfti að stuðla að hreinleika á jöklunum. Í 
vatnsverndinni væri í senn fólgið heilbrigðislegt og hagrænt gildi. Í öðru 
lagi var talað um vísindalegt gildi það sem fylgdi jöklunum. Bæði hefðu 
þeir að geyma heimildir um loftslagssögu liðinna alda og umhverfis þá 
væri skrifaður hluti af landmótunarsögu Íslands. Þessar upplýsingar gætu 
verið viðfangsefni vísindamanna hvaðanæva að. Í þriðja lagi var talað um 
ferðaþjónustu. Þar sem ferðamannastraumur til landsins fari sívaxandi beri 
að nýta þá fjölmörgu kosti sem tengjast ferðum á jöklum en tryggja um 
leið skipulag umferðar um jöklana. Sú náttúruvernd sem þarna er 
undirliggjandi er félagsleg náttúruvernd og hagræn (Edda Ruth Hlín 
Waage, 2004, 30). 

Segja má að meginrök Hjörleifs fyrir stofnun þjóðgarðanna hafi byggt á vísindalegri 
náttúruvernd með heilbrigðislegum, félagslegum og hagrænum undirtón. Í framsöguræðu 
sinni sagðist Hjörleifur telja 

brýnt að fólk á þeim svæðum sem liggja að miðhálendinu líti á stofnun 
þjóðgarðanna sem jákvæða aðgerð og komi að undirbúningi hennar og eigi 
hlut í stjórnun svæðanna. Því ber að leggja áherslu á nána samvinnu 
stjórnvalda við heimaaðila, hlutaðeigandi skipulagsyfirvöld og hugsanlega 
rétthafa við undirbúning málsins (Alþingistíðindi 1997–1998 B 2, 1999, 
122. löggjafarþing, þingskjal 727 – 406. mál, dálkur 3324). 

Áhersla Hjörleifs á aðkomu heimamanna að málinu er í anda sjálfbærrar þróunar en samt 
verður ekki séð að hann hafi beinlínis haft hugtakið í huga þegar hann flutti 
þingsályktunartillöguna, að minnsta kosti nefnir hann það ekki beinum orðum. Það gerði 
Hjörleifur (1998) heldur ekki þegar hann gerði grein fyrir þingsályktunartillögu sinni í 
austfirska tímaritinu Glettingi árið 1998. Engu að síður var honum mætavel kunnugt um 
hugtakið, enda lengi látið náttúruvernd og umhverfismál hvers konar til sín taka, bæði 
innan veggja Alþingis og utan. Og þannig vill til að á sama löggjafarþingi og Hjörleifur 
mælti fyrir tillögu sinni um þjóðgarða á miðhálendinu í fyrra skiptið, í febrúar 1998, 
lagði hann fram tillögu til þingsályktunar um áætlun sveitarfélaga um sjálfbæra þróun. 
Tillögunni var ætlað að auðvelda sveitarfélögum „að hefja skipulega vinnu að áætlunum 
um sjálfbæra þróun“ með hliðsjón af Dagskrá 21 (Alþingistíðindi 1997–1998 A 1, 1998, 
122. löggjafarþing, þingskjal 53 – 53. mál, 669). Á þennan hátt lagði Hjörleifur sitt af 
mörkum til að greiða fyrir framgang sjálbærrar þróunar hér á landi, hugtaks sem hafði 
afgerandi áhrif á umræðuna um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. 
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En aftur að tillögu Hjörleifs um stofnun hálendisþjóðgarða. Guðmundur Bjarnason 
umhverfisráðherra tók til máls í umræðum um tillöguna og tók undir mikilvægi þess að 
hafa nána samvinnu við heimamenn. Hann bætti við: 

Ég hygg að ég sé ekki ljóstra upp neinum leyndarmálum þó að ég segi að 
stundum hafi orðið misbrestur á hvað þetta varðar og því miður megi finna 
mörg dæmi um að þeir sem búa næst þjóðgörðum hafi ýmsar athugasemdir 
við það hvernig að málum er staðið (Alþingistíðindi 1997–1998 B 2, 1999, 
122. löggjafarþing, þingskjal 727 – 406. mál, dálkur 3327). 

Þingsályktunartillagan dagaði uppi hjá umhverfisnefnd Alþingis en eftir að Hjörleifur 
mælti fyrir tillögunni öðru sinni um haustið 1998 (Alþingistíðindi 1998–1999 A 1, 2000, 
123. löggjafarþing, þingskjal 16 – 16. mál; Alþingistíðindi 1998–1999 B 1, 2000, 123. 
löggjafarþing, þingskjal 16 – 16. mál; Alþingistíðindi 1998–1999 B 3, 2000, 123. 
löggjafarþing, þingskjal 16 – 16. mál) lagði umhverfisnefnd til að einskorða tillöguna við 
Vatnajökulsþjóðgarð (mynd 8). Í breytingartillögu nefndarinnar var sérstaklega tekið 
fram að með stofnun þjóðgarðsins „væri ekki verið að hindra ferð fólks um jökulinn 
heldur að skapa forsendur fyrir vernd hans og nýtingu sem útivistar- og 
rannsóknarsvæðis til frambúðar“ (Alþingistíðindi 1998–1999 A-6, 2000, 123. 
löggjafarþing, þingskjal 1100 – 16. mál, 4331). Í framhaldi af þessu, eða í mars 1999, 
samþykkti Alþingi að fela umhverfisráðherra að kanna möguleika á stofnun þjóðgarðsins 
árið eftir (Alþingistíðindi 1998–1999 A-6, 2000, 123. löggjafarþing, þingskjal 1144 – 16. 
mál). Þar með var málið komið til framkvæmdavaldsins. 

Undir lok árs 1999 skipaði umhverfisráðherra, Siv Friðleifsdóttir, sjö manna starfshóp 
undir forystu Hermanns Hanssonar bæjarstjórnarmanns á Hornafirði um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Í hópnum voru fulltrúar sveitarfélaga sem höfðu hagsmuna að 
gæta, fulltrúi umhverfisráðuneytisins, auk fulltrúa sem tilnefndir voru af Náttúruvernd 
ríkisins og forsætisráðuneytinu. Fjallaði hópurinn um afmörkun garðsins, setningu reglna 
fyrir hann og fjármál, þar með talda „efnahagslega þýðingu fyrir sveitarfélög á svæðinu“ 
(5672). Í áliti starfshópsins, sem umhverfisráðherra kynnti Alþingi með skýrslu í maí 
2000, kom meðal annars fram að hlutaðeigandi sveitarfélög og landshlutasamtök vildu 
tryggja að heimamenn kæmu að stjórn þjóðgarðsins en að honum yrði „ekki eingöngu 
stýrt frá höfuðborgarsvæðinu“ (5674). Meðal þeirra atriða sem starfshópurinn taldi að 
kanna þyrfti nánar við undirbúning stofnunar þjóðgarðsins var efnahagslegur ávinningur 
og samráð við hagsmunaaðila. Í kjölfar skýrslunnar lagði umhverfisráðherra til að stefnt 
yrði að stofnun þjóðgarðsins árið 2002 sem Sameinuðu þjóðirnar höfðu útnefnt „Ár 
fjalla“ (Alþingistíðindi 1999–2000 A-6, 2001. 125. löggjafarþing, þingskjal 1300 – 642. 
mál. Sjá einnig: Edda Ruth Hlín Waage, 2004). 

Af fylgiskjölum með skýrslu umhverfisráðherra til Alþingis (Alþingistíðindi 1999–2000 
A-6, 2001, 125. löggjafarþing, þingskjal 1300 – 642. mál) er ljóst að Náttúruvernd 
ríkisins lagði mikla áherslu á að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs yrði í anda sjálfbærrar 
þróunar. Stofnunin taldi „einungis skipulagsatriði að samræma hagsmuni friðunar og 
búfjárræktar eða ferðamennsku“ (5694). Öðru máli gegndi um raforkuframleiðslu með 
miðlunarlónum, enda væri þar um að ræða óafturkræfar framkvæmdir. Einnig benti 
stofnunin á að íslensk stjórnvöld hefðu „í samræmi við alþjóðlegar, evrópskar og 
norrænar skuldbindingar sínar bundið sjálfbæra þróun í lög“ (5694). Í þessu sambandi er 
einnig vert að hafa í huga að í 1. grein laga um náttúruvernd frá árinu 1999 er beinlínis 
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tekið fram að lögin eigi að „stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar 
þróunar“ (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999, 116). 

Mynd 8. Áætluð takmörk Vatnajökulsþjóðgarðs eftir að Alþingi fól umhverfisráðherra að hefja 
undirbúning að stofnun garðsins árið 1999. (Kortagerð: Karl Benediktsson.) 

Hér er því haldið fram að þessi áhersla á sjálfbæra þróun hafi ekki aðeins opnað bændum 
og ferðaþjónustunni greiðari leið til áhrifa á stofnun og rekstur þjóðgarðs en áður þekktist 
hér á landi, heldur beinlínis hvatt þessa hagsmunaaðila til að láta sig málið varða. Áhersla 
Náttúruverndar ríkisins á samráð og samvinnu við heimamenn almennt og efnahagslega 
styrkingu nærsvæða í anda sjálfbærrar þróunar hvatti beinlínis sveitarstjórnir og aðra 
hagsmunaaðila til að koma á virkan hátt að stofnun þjóðgarðsins. 

Hornfirðingar voru fljótir að taka við sér. Þegar Alþingi samþykkti að fela 
umhverfisráðherra að kanna möguleika á stofnun þjóðgarðs sýndi bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar áhuga á því að koma að stefnumótuninni. Jafnframt gerði 
bæjarstjórnin samþykkt um garðinn með aðaláherslu á að yfirstjórn hans yrði í 
sveitarfélaginu; að höfð yrði náin samvinna við heimamenn um málið; að stofnun 
garðsins styrkti áform um jöklasetur og rannsóknir tengdar jöklinum; að tryggt yrði 
nægilegt fé til uppbyggingar og reksturs garðinum til handa og að aðalmarkmiðið með 
stofnun hans samhliða verndun yrði „stuðningur við það atvinnulíf sem fyrir er og frekari 
uppbygging sem leiðir af sér fjölgun atvinnutækifæra í sveitarfélaginu“ (Alþingistíðindi 
2001–2002 A 6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál, 4282). 

Edda Ruth Hlín Waage (2004) kemst að þeirri niðurstöðu að íbúar Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar hafi litið á stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs „sem efnahagslega aðgerð 
byggðarlagi þeirra til handa“ (36). Viðhorf þeirra megi rekja til þess að þeir byggju „við 
versnandi atvinnuskilyrði eins og svo margir aðrir á landsbyggðinni“ (36). Karl 
Benediktsson og Guðríður Þorvarðardóttir (2005) halda því fram að tillögunni um 
stofnun þjóðgarðsins hafi verið ætlað að koma til móts við óskir náttúruverndarsinna um 
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nýtt náttúruverndarsvæði sem jafnframt nýttist nálægum byggðarlögum til hagvaxtar í 
gegnum ferðamennsku. Það er mjög líklegt að einmitt þetta tvennt hafi vakað fyrir 
stjórnvöldum þegar þau hrintu hugmyndinni í framkvæmd. Þar með hafði málið tekið 
nokkuð aðra stefnu frá því að Hjörleifur Guttormsson mælti fyrir þingályktunartillögu 
sinni um hálendisþjóðgarða. Umræðan hafði með öðrum orðum fengið meira 
efnahagslegt vægi og það átti enn eftir að aukast. 

4.3  Tillaga Samfylkingarinnar 
Áformin um að stofna Vatnajökulsþjóðgarð á „Ári fjalla“ árið 2002 gengu ekki eftir en 
umhverfisráðuneytið vann áfram að málinu. Áður en nánar verður greint frá því er rétt að 
að fara nokkrum orðum um athyglisverða þingsályktunartillögu þingmanna 
Samfylkingarinnar. Árið 2002 lögðu þeir í tvígang fram tillögu til þingsályktunar um 
stofnun hálendisþjóðgarðs, í fyrra skiptið í mars (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 
127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál) en í síðara skiptið um haustið 
(Alþingistíðindi 2002–2003 A 2, 2004, 128. löggjafarþing, þingskjal 270 – 259. mál). Í 
hvorugt skiptið var mælt fyrir tillögunni en hún er engu að síður upplýsandi um þróun 
umræðunnar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og deilunnar um hálendið. Í stuttu máli 
sagt gerði tillagan ráð fyrir stofnun hálendisþjóðgarðs sem væri 4.500 ferkílómetrar að 
stærð og næði til víðernisins norðan og norðaustan Vatnajökuls utan virkjanasvæðis 
Kárahnjúka. Ætlunin var að bæta garðinum við þá tvo þjóðgarða sem fyrir voru sunnan 
og norðan jökla og þar með yrði til þjóðgarður sem næði yfir um 13.000 ferkílómetra 
lands. Markmiðin með tillögunni voru þrjú: Í fyrsta lagi náttúruvernd, í öðru lagi að auka 
möguleika „ferðamanna á útivist og ferðamennsku, og þar með að skjóta traustari stoðum 
undir ferðaþjónustu í landinu“ og í þriðja lagi að „virkja þjóðgarðinn til að ýta markvisst 
undir jákvæða byggðastefnu með því að fjölga störfum fyrir tilstilli þeirra mörgu og 
fjölbreyttu möguleika sem þjóðgarðurinn mun bjóða upp á“ (4278). Í stað þess að virkja 
vatnsföll eins og Jökulsá á Fjöllum til raforkuvinnslu skyldi virkja „náttúruperlur“ á borð 
við Dettifoss í þágu ferðaþjónustunnar og „jákvæðrar byggðastefnu“ (Alþingistíðindi 
2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál). 

Hér voru myndlíkingarnar hvergi sparaðar og flutningsmenn tillögunnar fóru ekki leynt með 
að henni væri stefnt gegn hugmyndum um virkjun vatnsafls á hálendinu norðan Vatnajökuls. 
Þær gerðu meðal annars ráð fyrir miðlunarlóni, svokölluðu Arnardalslóni, með vatni úr 
Jökulsá á Fjöllum og Kreppu en við það hefði dregið verulega úr vatnsmagni Dettifoss og 
annarra fossa í Jökulsárgljúfrum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 1998a). 

Þegar markmiðin í þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar eru borin saman við 
markmiðin í tillögu Hjörleifs Guttormssonar um stofnun hálendisþjóðgarða frá árinu 
1998 kemur í ljós athyglisverð breyting. Ekki var lengur lögð áhersla á vatnsvernd og 
vísindalegt gildi hefur minna vægi en í tillögu Hjörleifs. Þess í stað skyldi þjóðgarðurinn 
örva atvinnulíf og efla byggð á nágrannasvæðum hans. Tillagan gerði einnig ráð fyrir að 
þjóðgarðurinn yrði „undir stjórn heimamanna og faglegu eftirliti Náttúruverndar ríkisins“ 
(Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál, 
4278). Ennfremur var það skoðun flutningsmanna að nauðsynlegt væri „að stokka upp 
stefnuna sem fylgt hefur verið við stofnun þjóðgarða hér á landi, það er að segja að 
hefðbundinn landbúnaður geti ekki farið saman við rekstur þjóðgarða“ (Alþingistíðindi 
2002–2003 A 2, 2004, 128. löggjafarþing, þingskjal 270 – 259. mál, 1307). 

Allar bera þessar hugmyndir keim af þróun sem átt hafði sér stað í málefnum þjóðgarða 
erlendis, enda kemur skýrt fram í greinargerðinni að flutningsmennirnir voru meðvitaðir 
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um þá þróun. Vísuðu þeir meðal annars til nýstofnaðra þjóðgarða í Skotlandi (sjá kafla 
2.3) sem æskilegrar fyrirmyndar (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. 
löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál). 

4.4  Nýr þjóðgarður verður til 
Víkjum nú sögunni aftur að undirbúningi umhverfisráðuneytisins að stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Árin 2002 og 2003 skipaði umhverfisráðherra þrjár nefndir til að 
vinna að undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins. Ein þessara nefnda var undir forystu 
Einars Sveinbjörnssonar, aðstoðarmanns umhverfisráðherra, önnur var undir forystu 
Árna Bragasonar, forstöðumanns Umhverfisstofnunar (sem tók við starfsemi 
Náttúruverndar ríkisins 1. janúar 2003), og þeirri þriðju veitti Magnús Jóhannesson 
ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu forystu. Nefndirnar lögðu allar áherslu á að móta 
tillögur sínar í samráði við heimamenn og aðra hagsmunaaðila. Edda Ruth Hlín Waage 
hefur bent á að tillögurnar beri þess merki hve hagrænt gildi þjóðgarðsins fyrir 
nærsvæðin var orðið fyrirferðarmikið í umræðunni um hann, auk áherslna á það sem 
kalla mætti félagslega náttúruvernd en í því felst meðal annars mikilvægi garðsins fyrir 
ferðaþjónustu og almennt fræðslugildi (Edda Ruth Hlín Waage, 2004). 

Mynd 9. Þjóðgarður norðan Vatnajökuls samkvæmt tillögu „þingmannanefndarinnar“ árið 
2004. (Kortagerð: Karl Benediktsson.) 

Í nefndinni sem Magnús Jóhannesson veitti forystu sátu auk hans fjórir þingmenn, nánar 
tiltekið fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. 
Nefndin, eða þingmannanefndin eins og hún var stundum kölluð, sendi frá sér skýrslu í 
maí 2004. Þar var lagt til að stofnaður yrði 10.600 ferkílómetra þjóðgarður sem næði yfir 
norðanverðan Vatnajökul og stóran hluta hálendisins norður af honum (sjá mynd 9). 
Skaftafellsþjóðgarður og Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum yrðu sameinaðir hinum nýja 
garði undir heitinu Vatnajökulsþjóðgarður. Nefndin gerði einnig að tillögu sinni að 
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garðinum yrði skipt í nokkur rekstrarsvæði sem heimamenn ættu beina aðild að 
(Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 2004). 

Eftir að skýrsla þingmannanefndarinnar leit dagsins ljós má segja að skapast hafi 
allvíðtæk sátt um umgjörð Vatnajökulsþjóðgarðs, ekki ólík þeirri sem 
þingsályktunartillaga Samfylkingarinnar árið 2002 gerði ráð fyrir. Einn þingmannanna 
fjögurra sem skipaði þingmannanefndina var Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi 
umhverfisráðherra. Hann var meðal þeirra sem stóðu að þingsályktunartillögu 
Samfylkingarinnar og kann það að skýra að einhverju leyti hve skýrsla 
þingmannanefndarinnar dró mikinn dám af þingsályktunartillögunni. 

Meðal viðauka með skýrslu þingmannanefndarinnar var samantekt sem Rögnvaldur 
Guðmundsson ferðamálaráðgjafi vann fyrir umhverfisráðuneytið um áhrif nýs þjóðgarðs 
á ferðaþjónustu. Rögnvaldur taldi að ef hugmyndir um einn stóran Vatnajökulsþjóðgarð 
yrðu að veruleika mætti reikna með auknum gjaldeyristekjum sem næmu fjórum 
milljörðum árið 2012 vegna fjölgunar erlendra ferðamanna. Þá þegar væri þjóðgarðurinn 
búinn að skila umtalsverðum auknum gjaldeyristekjum á ári hverju, að ótöldum árlegum 
tekjum eftir árið 2012 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2004). Hér verður ekki lagður dómur 
á trúverðugleika slíkra útreikninga en þeir vitna um hve mikið var lagt upp úr því að sýna 
fram á fjárhagslega arðsemi af stofnun nýs þjóðgarðs á austurhluta landsins, hvort heldur 
hann kallaðist þjóðgarður norðan Vatnajökuls, Hálendisþjóðgarður, 
Vatnajökulsþjóðgarður eða eitthvað annað. Í viðtali við Morgunblaðið snemma árs 2005 
sagði Sigríður Anna Þórðardóttir, þáverandi umhverfisráðherra, að eftir að hafa setið 
fundi með íbúum sunnan og norðan Vatnajökuls væri ljóst að þeir litu „á svo stóran og 
einstakan þjóðgarð sem mikið tækifæri í atvinnusköpun og þá er auðvitað fyrst og fremst 
horft til ferðamennsku.“ Sjálf kvaðst Sigríður Anna sannfærð um að stofnun þjóðgarðsins 
yrði „mikilvæg lyftistöng fyrir atvinnu og byggð umhverfis jökulinn“ (Aðalheiður Inga 
Þorsteinsdóttir, 2005, 10). Rétt er að geta þess að í viðtalinu var Sigríði Önnu einnig 
tíðrætt um mikilvægi náttúruverndar en ekki kom fram í máli hennar hvernig hún sæi 
fyrir sér samþættingu þessara þátta, það er atvinnuuppbyggingar og náttúruverndar. 

Síðla árs 2005 skipaði umhverfisráðherra nýja nefnd til að sinna undirbúningi að stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Í henni sátu auk formannsins, Magnúsar Jóhannessonar 
ráðuneytisstjóra, fulltrúar sex sveitarfélaga á nærsvæðum hins væntanlega þjóðgarðs og 
einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af frjálsum félagasamtökum. Líkt og fyrri nefndir 
höfðu gert lagði þessi áherslu á að vinna með heimamönnum og öðrum hagsmunaaðilum 
að mótun tillagna sinna. Að ári liðnu sendi nefndin frá sér skýrslu 
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2006) og í kjölfarið, eða í ársbyrjun 2007, lagði Jónína 
Bjartmarz umhverfisráðherra fyrir Alþingi frumvarp um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
(Alþingistíðindi 2006–2007 A 1, 2007, 133. löggjafarþing, þingskjal 439 – 395. mál). 
Þegar Jónína mælti fyrir frumvarpinu vitnaði hún í nýja arðsemisútreikninga Rögnvaldar 
Guðmundssonar (2006) og sagði að ef áætlaðar fjárveitingar til uppbyggingar 
þjónustunetsins gengju eftir, alls 1.150 milljónir króna, mætti ætla að þjóðgarðurinn hefði 
skapað 400–500 ný störf árið 2012. Jónína sagði ennfremur: 

Þetta sýnir mjög glögglega þvert ofan í það sem oft er haldið fram að 
náttúruvernd getur lagt grunn að nýjum tekjum af landinu okkar. Þannig 
má segja að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs muni ekki aðeins leggja grunn 
að vernd einstakrar náttúru heldur jafnframt styrkja verulega atvinnulíf og 
byggð í nágrenni þjóðgarðsins er fram líða stundir (Alþingistíðindi 2006–
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2007 B 3, 2007, 133. löggjafarþing, þingskjal 439 – 395. mál, 
Vatnajökulsþjóðgarður, 1. umræða, dálkur 4006). 

Þegar þessi orð féllu á Alþingi voru níu ár liðin frá því Hjörleifur Guttormsson mælti 
fyrir þingsályktunartillögu um stofnun fjögurra hálendisþjóðgarða, tillögu sem ári síðar 
fékk brautargengi á þinginu með þeirri breytingu að stefnt skyldi að stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Undirbúningur hafði því staðið í átta ár þegar umhverfisráðherra 
mælti fyrir frumvarpi til laga um þjóðgarðinn. Frumvarpið fékk góðar viðtökur á Alþingi 
og var samþykkt í atkvæðagreiðslu 17. mars 2007 (Alþingistíðindi 2006–2007 B 3 og B 
5, 2007, 133. löggjafarþing, þingskjal 439 – 395. mál). Eins og fram hefur komið tóku 
lögin gildi 1. maí sama ár (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007) og rúmu ári síðar, 
eða 7. júní 2008, var þjóðgarðurinn stofnaður formlega með viðhöfn í Skaftafelli 
(Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008. Sjá mynd 10). 

Mynd 10. Vatnajökulsþjóðgarður við stofnun árið 2008. (Kortagerð: Karl Benediktsson.) 
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5  Orðræðan greind 

Eins og fram kemur í kafla 1.5 hafa rannsóknargögnin, það er að segja lykilskjölin og 
viðtölin, verið orðræðugreind með hliðsjón af þremur grunnstoðum sjálfbærrar þróunar. Í 
samræmi við það eru orðræðurnar kallaðar efnahagsorðræða (E), samfélagsorðræða (S) 
og umhverfisorðræða (U). Kaflinn hefst á umfjöllun um lykilskjölin. Síðan verður 
athyglinni beint að viðtölunum og loks verður gerður samanburður á gögnunum með 
tilliti til orðræðugreiningarinnar. 

5.1  Lykilskjölin 
Í töflum 2–4 eru dregin saman helstu þrástefin sem greind voru í orðræðum 
lykilskjalanna sex. Beinum fyrst sjónum að efnahagsorðræðunni (tafla 2) en af lestri 
skjalanna fer vart á milli mála að þar er þunginn mestur í umræðunni. Þrjú þrástef eru 
einkum áberandi: Í fyrsta lagi að þjóðgarðurinn geti skilað miklum efnahagslegum 
ávinningi, í öðru lagi að hann geti styrkt byggð og í þriðja lagi að ferðamennska og 
landbúnaður eigi samleið. Greinargerðin með þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar 
frá 2002 sker sig nokkuð frá hinum skjölunum að því leyti að þar er gengið lengra í 
ýmsum fullyrðingum (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, 
þingskjal 1003 – 632. mál). Í greinargerðinni segir meðal annars að þjóðgarðar geti 
„skilað miklum efnahagslegum og atvinnulegum ávinningi“ (4273) og að heimamenn 
skynji „æ betur þau sóknarfæri í atvinnulífi sem gætu siglt í kjölfar stofnunar 
þjóðgarðsins“ (4268). Einnig segir að Alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin hafi „beint 
kastljósi að efnahagslegum ávinningi sem vel skipulagðir þjóðgarðar geta gefið 
samfélögum í grenndinni“ (4274). Í stað þess að virkja vatnsföll eins og Jökulsá á 
Fjöllum til raforkuvinnslu vildu þingmenn Samfylkingarinnar að „náttúrugersemar“ yrðu 
„virkjaðar í þágu jákvæðrar byggðastefnu“ (4266). Þannig „yrðu möguleikar á að 
markaðssetja Ísland í krafti einstaks hálendisþjóðgarðs öflugri en ella“ (4268), enda yrði 
þjóðgarðurinn „líklegur til að gera Ísland að einstökum valkosti ferðamanna á 
alþjóðavísu“ (4277). Enn er bætt í og því haldið fram að þjóðgarðurinn gæti orðið „segull 
fyrir innlenda og erlenda ferðamenn og gæti með tíð og tíma orðið þungamiðjan í útrás 
íslenskrar ferðaþjónustu“ (4267). Í þessum síðustu tilvitnunum má jafnvel greina 
þjóðernisleg einkenni. 

Í hinum lykilskjölunum er yfirleitt ekki jafnfast að orði kveðið þótt þar megi einnig 
greina miklar efnahagslegar væntingar til þjóðgarðsins. Hann muni eða geti skapað 
sóknarfæri í atvinnulífinu, efnahagslegum ávinningi og eflt ferðaþjónustu. Í skýrslu 
þingmannanefndarinnar frá 2004 segir: „Einstæður þjóðgarður á heimsminjaskrá 
Sameinuðu þjóðanna yrði gott tæki til frekari markaðssetningar á Íslandi í þágu 
ferðaþjónustunnar kysu íslensk stjórnvöld að fara þá leið“ (Þjóðgarður norðan 
Vatnajökuls, 9). Í skýrslu undirbúningsnefndarinnar frá 2006 er fullyrt að þjóðgarðurinn 
muni „hafa mikla sérstöðu í náttúrufarslegu tilliti í heiminum“ (Vatnajökulsþjóðgarður, 
9) og að sú sérstaða eigi eftir að „draga að fleiri ferðamenn og mun það skila sér í 
auknum þjónustu- og atvinnutekjum á nærsvæðunum“ (9). 

Eins og fram kom í kafla 4 stóðu væntingar til þess þegar í upphafi að Vatnajökulsþjóð-
garður gæti styrkt byggð á nærsvæðunum. Svo dæmi sé tekið, þá er fullyrt í skýrslu 
þingmannanefndarinnar að stofnun þjóðgarðsins muni auka aðsókn ferðamanna að 
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svæðinu „og þar með skapa ný atvinnutækifæri á svæðinu og styrkja byggð við jaðar 
þess“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 2004, 29). Í skýrslu undirbúningsnefndarinnar frá 
2006 segir að landnýting sem þessi verði „til þess fallin að styrkja byggð og atvinnu-
starfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og ber því enn fremur að líta á Vatnajökulsþjóðgarð 
sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á svæðinu“ (Vatnajökulsþjóðgarður, 11). 

Svo dæmi sé tekið um þriðju rökin í efnahagsorðræðu lykilskjalanna, að ferðamennska 
og landbúnaður eigi samleið, þá má nefna að í samþykkt sveitarstjórnarinnar á Höfn árið 
2000 er sagt að þjóðgarðurinn muni skapa sóknarfæri fyrir landbúnað og ferðamennsku. 
Og í tillögu Samfylkingarinnar er fullyrt að íslenskir og erlendir þjóðgarðar hafi styrkt 
stoðir landbúnaðarins (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, 
þingskjal 1003 – 632. mál). 

Eins og áður segir urðu rökin fyrir efnahagslegum ávinningi af tilkomu þjóðgarðsins 
fljótlega fyrirferðarmikil í umræðunni. Svipuðu máli gegnir um rökin fyrir því að 
þjóðgarðurinn gæti eða ætti að efla nágrannabyggðirnar. Þessi rök urðu smám saman að 
viðtekinni venju og jafnvel að viðteknum sannindum. Það merkir ekki að þessi rök séu 
rétt (eða röng), heldur voru þau notuð til áhersluauka, til að afla tilteknum sjónarmiðum 
fylgis og til að sannfæra. 

Tafla 2. Helstu þrástef í efnahagsorðræðunni (E) í lykilskjölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

E1 Efnahagslegur ávinningur. Gangi áætlanir eftir mun þjóðgarðurinn laða að fjölda 
erlendra ferðamanna sem skilar sér í auknum 
gjaldeyristekjum fyrir þjóðarbúið og fjölgun starfa í 
nágrannabyggðum garðsins, einkum í ferðaþjónustu. 

E2 Styrking byggðar. Stofnun þjóðgarðsins er aðgerð í byggðaþróun. 
Garðurinn getur styrkt jaðarbyggðir sem átt hafa í vök að 
verjast vegna hnignandi atvinnulífs og fólksfækkunar. 

E3 Samþætting ferðaþjónustu og 
landbúnaður. 

Efling ferðamennsku í dreifbýli mun renna stoðum undir 
landbúnaðinn. 

Í samfélagsorðræðunni (tafla 3) ber langmest á áherslum sem lúta að því að samráð verði 
haft við heimamenn og aðra hagsmunaaðila. Einnig er oft nefnt að heimamenn verði að 
vera virkir þátttakendur í undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins og í stjórn hans þegar þar 
að kemur. Svo dæmi séu tekin þá segir í skýrslu undirbúningsnefndar frá 2004: „Nefndin 
telur mikilvægt að áhrifa heimamanna gæti sem mest við stjórn og rekstur þjóðgarðs 
norðan Vatnajökuls“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 34). Einnig eru áberandi áherslur 
þess efnis að stofnun þjóðgarðsins raski sem minnst hefðbundinni landnýtingu og hefti 
ekki um of möguleika göngufólks og þeirra sem vilja ferðast á vélknúnum farartækjum til 
að fara um svæðið. Slík þrástef eiga ef til vill allt eins heima í efnahagsorðræðunni, 
vegna þess að þau varða að nokkru leyti möguleika einstaklinga og fyrirtækja til að 
stunda rekstur innan þjóðgarðsins og í nágrenni hans. En hér er líka um að ræða almennt 
aðgengi að landi, rétt fólks til að fara um landið svo framarlega sem það skerði ekki gæði 
landsins eða möguleika annarra til að gera slíkt hið sama. 

Í umhverfisorðræðu lykilskjalanna (tafla 4) ber mest á þrástefi þess efnis að landsvæði 
þjóðgarðsins sé sérstakt eða einstakt á landsvísu eða jafnvel heimsvísu. Þannig segir í 



 
51

þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar að markmið hennar sé meðal annars að „vernda 
einstakt landslag“ (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 
632. mál, 4278) og í skýrslu undirbúningsnefndarinnar frá 2004 er fullyrt að á svæðinu séu 
jarðmyndanir og náttúrufyrirbæri sem hafi „mikla sérstöðu og eru mörg þeirra einstök á 
heimsvísu“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 9). Lykilskjölin leggja vissulega einnig áherslu á 
að vernda beri þessi náttúrugæði, enda var það eitt af meginmarkmiðunum með stofnun 
þjóðgarðsins. Af öðrum áherslum í umhverfisorðræðunni ber helst að nefna að tilkoma 
þjóðgarðsins geti eflt vísindarannsóknir og að verndunarstefna garðsins eigi að taka mið af 
verndarflokkum Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna, IUCN. 

Tafla 3. Helstu þrástef í samfélagsorðræðunni (S) í lykilskjölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

S1 Samráð. Þýðingarmikið að hafa samráð við heimamenn og aðra 
hagsmunaaðila við undirbúning að stofnun þjóðgarðsins, 
skipulag hans og stjórnun. 

S2 Hefðbundin landnýting. Mikilvægt að hefðbundin landnýting, svo sem beit og 
veiðar, haldist að mestu óbreytt innan þjóðgarðsins. 

S3 Aðgengi tryggt. Áhersla lögð á að göngufólk og vélknúin farartæki hafi 
rétt til að fara um tiltekin svæði.  

Tafla 4. Helstu þrástef í umhverfisorðræðunni (U) í lykilskjölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

U1 Sérstök (einstök) náttúra. Náttúra svæðisins hefur alþjóðlegt náttúruverndargildi. 

U2 „Náttúruperlur“ njóti 
verndar. 

Á þjóðgarðssvæðinu eru „náttúruperlur“ sem eru 
sérstakar, hvort heldur á innlendan mælikvarða eða 
alþjóðlegan. 

U3 Efling vísindarannsókna. Tilkoma þjóðgarðsins örvar náttúrurannsóknir og 
vísindastarf. 

U4 Alþjóðleg viðmið. Skipulag þjóðgarðsins taki mið af verndarflokkum 
IUCN. 

U5 Sjálfbær þróun verði 
leiðarljós. 

Í sumum lykilskjalanna er lögð áhersla á að náttúruvernd, 
ferðamennska, hefðbundnar nytjar og landnýting almennt 
taki mið af sjálfbærri þróun. 

Í skjölunum ber lítið á áhyggjum af því að náttúru landsins kunni að stafa ógn af þeirri 
fjölgun ferðamanna sem vænst er að verði með tilkomu þjóðgarðs. Í grein sem Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Karl Benediktsson skrifuðu árið 2001 vörpuðu þau fram þeirri spurningu 
hvort aukin ferðamannastraumur væri böl eða blessun fyrir náttúruvernd. Jafnframt bentu 
þau á að á þá nýafstaðinni ráðstefnu um Vatnajökulsþjóðgarð hefði umhverfisráðherra lagt 
meira „upp úr hagrænum rökum en áður og bent á þann hag sem nálægar byggðir muni hafa 
af stofnun þjóðgarðsins“ (80). Anna Dóra og Karl efuðust ekki um að nafnið þjóðgarður 
hefði í sjálfu sér aðdráttarafl og ekki væri rangt „að draga fram rök ferðaþjónustunnar í 
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bollaleggingum um nýtingu lands.“ Aftur á móti fælist í því sú hætta „að orðræðan um 
náttúruvernd falli smátt og smátt í farveg hagrænna raka eingöngu“ (80). 

5.2  Viðtölin 
Viðtölin voru greind á sama hátt og lykilskjölin, það er í þrjár meginorðræður. Helstu 
atriðin eru dregin saman í töflum 5–7. Eins og við er að búast birtast andstæð viðhorf 
heimamanna innan hverrar orðræðu fyrir sig. Mismunandi viðhorf geta meðal annars 
komið til af því að heimamenn hafa ólíkra hagsmuna að gæta, til dæmis fara hagsmunir 
bænda og annarra landeigenda ekki alltaf saman við hagsmuni aðila í ferðaþjónustu eða 
þeirra sem búa í þéttbýli. 

Það leynir sér ekki á viðtölunum að þunginn í efnahagsorðræðunni er mikill (tafla 5). 
Flestir viðmælendur telja að þjóðgarðurinn verði eða geti orðið „tækifæri fyrir 
atvinnulífið“, „tækifæri fyrir ferðaþjónustuna“, að garðurinn muni „styrkja“ eða „efla“ 
byggð á nærsvæðunum og opna ýmiss konar „tækifæri“ eða „sóknarfæri“. Svo dæmi sé 
tekið sagði íbúi á suðursvæðinu um garðinn: „Ég tel að hann muni verða aflvaki í 
byggðaþróun hér, sérstaklega í dreifbýlinu“ (S-5). „Væntingar hér standa til þess að 
ferðamönnum muni fjölga og að hagvöxtur verði á svæðinu“, sagði viðmælandi á 
vestursvæðinu (V-1). Og viðmælandi á austursvæðinu sagði að ferðaþjónusta „utan 
þjóðgarðsins mun[di] vissulega fá mörg sóknarfæri“ (A-9). 

Í efnahagsorðræðu viðtalanna ber fremur lítið á eindregnum efasemdarröddum, að því 
frátöldu að margir setja þann varnagla að þjóðgarðurinn muni ekki hafa umtalsverð 
efnahagsleg áhrif nema stjórnvöld standi sómasamlega að uppbyggingu hans. „Ef það 
kemur ekki fjármagn til þess að reka þjóðgarðana og gera það almennilega, þá er betra að 
sleppa því“, sagði viðmælandi á norðursvæðinu (N-8). Fleiri létu svipuð ummæli falla. 

Tafla 5. Helstu þrástef í efnahagsorðræðunni (E) í viðtölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

E1 Efling atvinnulífs, einkum 
ferðaþjónustu. 

Væntingar um að þjóðgarðurinn laði að fleiri ferðamenn, 
að ferðaþjónustan geti nýtt sér aðstæður á 
þjóðgarðssvæðinu og að heimamenn fái störf á vegum 
garðsins.  

E2 Styrking byggðar. Margir töldu raunhæft að samþætta byggðastefnu og 
rekstur þjóðgarðsins. 

E3 Efasemdir um efnahagsleg 
áhrif. 

Ótti við að þjóðgarðurinn verði fjársveltur og geti þar af 
leiðandi ekki rækt hlutverk sitt sem örvandi afl í 
ferðaþjónustu og atvinnulífi almennt. 

Hvað varðar samfélagsorðræðu viðtalanna (tafla 6) má greina tvö áberandi þrástef sem 
þó merkja nokkurn veginn hið sama. Annars vegar að heimamenn komi að stjórn 
þjóðgarðsins, hins vegar að ekki megi fara svo að garðinum verði (alfarið) stjórnað að 
sunnan. Viðmælandi á austursvæðinu orðaði það svo: „Ég tel afar mikilvægt að 
heimamenn eigi sterka aðild að stjórnun þjóðgarða og erlendis er vitnað í það, að það sé 
styrkur að hafa heimamenn ... Það er fullt af fólki í þessum samfélögum sem er alveg 
hæft til þess að koma að stjórnun svona þjóðgarða, það þarf ekkert endilega að vera úr 
stjórnsýslunni að sunnan“ (A-6). 
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Í samfélagsorðræðunni ber einnig nokkuð á þeim viðhorfum að bændur geti starfað við 
þjóðgarðinn samhliða búrekstri. Einnig er nefnt að bændur og aðrir heimamenn þekki 
landsvæði garðsins manna best og þess vegna beri að nýta krafta þeirra í þágu hans. „Mér 
finnst eðlilegast að heimafólk vinni við þetta, því að það þekkir svæðið og getur gefið 
bestu upplýsingarnar“, sagði viðmælandi á austursvæðinu (A-10). Ennfremur má nefna 
að aðspurðir kváðust allmargir viðmælendur geta hugsað sér að þjóðgarðurinn yrði 
stækkaður með tíð og tíma, þannig að byggð landsvæði lentu innan hans. 

Tafla 6. Helstu þrástef í samfélagsorðræðunni (S) í viðtölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

S1 Heimamenn virkir. Heimamenn vilja koma að undirbúningi og framkvæmd í 
stað þess að lúta fyrirmælum „að sunnan“. 

S2 Þekking heimamanna. Staðbundin þekking (ekki síst til sveita) á náttúru og sögu 
verði nýtt í uppbyggingu og rekstri þjóðgarðsins. Sama á 
við um verkkunnáttu og tækjakost. 

S3 Tvíbent afstaða til 
stjórnarfyrirkomulags. 

Sumir töldu fyrirkomulagið lýðræðislegt en aðrir óttuðust 
að það yrði of þungt í vöfum og gæti skapað togstreitu 
milli svæða í stað einingar. 

S4 Deildar meiningar um 
kynningu og samráð. 

Sumum (einkum bændum og landeigendum) fannst 
kynningu og samráði ábótavant. 

S5 Jákvæðni í garð ferðamanna. Almennt höfðu viðmælendur jákvætt viðhorf til 
ferðamanna og ferðaþjónustu í heimabyggð sinni. 

Í umhverfisorðræðunni (tafla 7) ber mest á annars vegar ótta við „offriðun“ eða „ofvernd“, 
það er að segja það sem sumir kalla „of harða náttúruverndarstefnu“, og hins vegar 
velþóknun á eflingu náttúruverndar með tilkomu þjóðgarðsins. Í fyrrnefnda hópnum eru 
áberandi bændur og ferðaþjónustuaðilar sem vísa til reynslu sinnar af nábýli við þjóðgarðana 
í Jökulsárgljúfrum og Skaftafelli og verndarsvæðið í Mývatnssveit. „Ég hugsa að það sé með 
eldri kynslóðina – yngra fólk lítur kannski öðrum augum á þetta – fólkið sem upplifði það 
þegar þjóðgarðurinn [í Jökulsárgljúfrum] var að koma og þetta ferli byrjaði allt saman, að 
það er mjög tortryggið. Ef það er bara þjóðgarður – ef það er Náttúruvernd ríkisins ... þá eru 
menn strax komnir í varnarstöðu“ (N-7). Þannig mælti íbúi á norðursvæðinu. Viðmælandi 
með reynslu af nábýli við þjóðgarðinn í Skaftafelli sagði: „Menn upplifðu það hér á árum 
áður að búskapur fari ekki með þjóðgarði því blessaðar skepnurnar éti jurtirnar, menn 
upplifðu þetta mjög sterkt, menn eru svolítið fastir í þessu vegna þess að menn þekkja ekki 
annað en að skepnur séu óvelkomnar nærri þjóðgarði. En þetta á að geta farið ljómandi vel 
saman“ (S-1). Þessi neikvæða reynsla sem hér birtist hefur tvímælalaust haft áhrif á afstöðu 
þeirra til Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar er grunnt á ótta við ströng náttúruverndarskilyrði sem er 
óneitanlega neikvætt með tilliti til náttúruverndar. 

Síðarnefndi hópurinn, það er að segja þeir sem vilja að náttúruvernd sé í fyrirrúmi, er 
blandaðri. Til þessa hóps telst viðmælandi á austursvæðinu sem sagði: „Ég held að við 
megum ekki manngera óbyggðirnar of mikið ... ef þetta á að halda sjarmanum, þá verður 
þetta að vera svolítið röff. Þetta má ekki verða of fínt ...“ (A-14). 
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Tafla 7. Helstu þrástef í umhverfisorðræðunni (U) í viðtölunum. 

 Þrástef Nánar um þrástefin 

U1 Áhugi og umhyggja fyrir 
landinu. 

Kemur fram í máli margra viðmælenda án þess endilega 
að vera sagt með berum orðum.  

U2 Velvild í garð þjóðgarða og 
náttúruverndar. 

Þrátt fyrir ótta og tortryggni í garð ríkisvaldsins (sjá U4 
og U5) mátti almennt greina velvild í garð þjóðgarða og 
náttúruverndar – ef vel er staðið að málum. 

U3 Efling rannsókna, menntunar 
og fræðslu. 

Vonir um að þjóðgarðurinn efli rannsóknir, menntun og 
fræðslu á sviði náttúru og umhverfis. Það gæti skapað 
ýmsa möguleika fyrir ferðaþjónustuna og skólastarf í 
nágrannabyggðunum. 

U4 Tortryggni. Einkum í garð ríkisvaldsins og stjórnsýslunar. Helstu 
ástæður: Tilhögun náttúruverndar á friðlýstum svæðum í 
gegnum tíðina („top-down“ nálgun), meintur yfirgangur í 
þjóðlendumálinu, takmarkað fé til þjóðgarða og annarra 
friðlýstra svæða, takmarkað fé til ýmissa opinbera 
framkvæmda á landsbyggðinni og vanefnd 
(kosninga)loforð. 

U5 Ótti við „ofvernd“ og 
„öfgafull“ sjónarmið í 
náttúruvernd, sem og 
„reglugerðafargan“ og 
„skrifstofubákn“. 

Heimamönnum verði settar of þröngar skorður við 
framkvæmdir og rekstur fyrirtækja, sem og í umgengni 
við landið. 

U6 Ótti við að náttúruvernd lúti í 
lægra haldi. 

Mikil áhersla á fjölgun ferðamanna án tillits til 
viðkvæmrar náttúru þjóðgarðsins. 

Eins og tafla 7 ber með sér, koma fram andstæð og jafnvel mótsagnakennd viðhorf til 
náttúruverndar meðal viðmælenda. Ekki fer á milli mála að margir viðmælendur hafa sterkar 
taugar til landsins, ekki síst nánasta umhverfis síns, en um leið virðist náttúruvernd þeim ekki 
sérlega hugleikin. Jafnvel er hún álitin ógn við frelsi til athafna. Afstaða flestra viðmælenda 
til náttúruverndar virðist því mannhverf og ber sterkan keim af nytjahyggju. 

Þegar viðhorf viðmælenda í orðræðunum þremur eru borin saman má greina allsterka 
samsvörun með samfélagsorðræðunni og efnahagsorðræðunni, einkum að því leyti að 
mörgum viðmælendum finnst brýnt að heimamenn taki virkan þátt í skipulagi og stjórnun 
þjóðgarðsins (S), jafnframt því að þjóðgarðurinn hafi sem mest efnahagsleg áhrif (E). 
Með öðrum orðum virðist vilji heimamanna til beinnar aðkomu byggja á þeirri trú að þá 
séu meiri líkur til þess að þjóðgarðurinn færi þeim efnahagslegan ávinning. Þetta veldur 
því að samfélagsorðræðan og efnahagsorðræðan renna saman á stundum og eflast á 
kostnað umhverfisorðræðunnar. 

5.3  Samanburður á lykilskjölum og viðtölum 
Samanburður á rannsóknargögnunum leiðir í ljós að þrástefin í efnahagsorðræðunni eru 
svipuð í báðum flokkunum. Væntingar um að þjóðgarðurinn örvi atvinnulíf, efli 
ferðaþjónustu og styrki byggð eru að miklu leyti til komnar vegna samdráttar í atvinnulífi 
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og fólksfækkunar á landsbyggðinni. En þessi orðræða er einnig undir alþjóðlegum eða 
hnattrænum áhrifum sem rekja má til hugmynda um sjálfbæra þróun og nýrra sjónarmiða 
í málefnum þjóðgarða, það er að þjóðgarðar styrki efnahag nærsvæða sinna. Munurinn á 
skjölunum og viðtölunum felst helst í því að í viðtölunum er orðræðan almennt heldur 
lágstemmdari, hún nær ekki sömu hæðum og í sumum af lykilskjölunum, þar sem 
hástemmdum lýsingarorðum er óspart beitt og varnaglar síður slegnir. Þessi munur 
skýrist líklega að nokkru leyti af því að reynslan hefur kennt heimamönnum að þegar 
atvinnumál landsbyggðarinnar og fjárveitingar til verkefna úti á landi eru annars vegar er 
vissara að taka skilaboðum „að sunnan“ með fyrirvara. Þetta kom skýrt fram í máli 
margra viðmælenda. Þess vegna slá þeir varnagla og eru vantrúaðir á að efnahagslegu 
markmiðin gangi eftir. 

Hvað varðar samfélagsorðræðuna kemur helsti þráðurinn sem greindist í viðtölunum (að 
heimamenn verði virkir í stjórn þjóðgarðsins og að garðinum beri ekki að stjórna alfarið 
að sunnan) einnig ítrekað fyrir í lykilskjölunum. Hitt þrástefið í skjölunum, samráðið, 
greinist ekki jafnafgerandi í viðtölunum en á það ber að líta að viðtölin voru tekin eftir að 
lögin um þjóðgarðinn voru samþykkt og þar af leiðandi var samráðsferlið við 
undirbúninginn að stofnun garðsins að miklu leyti um garð gengið. Viðmælendur voru 
reyndar spurðir sérstaklega hvað þeim þætti um kynningu og samráð í aðdraganda 
stofnunarinnar og fannst um það bil helmingi viðmælenda það hafa verið ófullnægjandi, 
flestum öðrum þótti það hafa verið viðunandi eða fullnægjandi. Mikilvægi hefðbundinna 
nytja innan marka þjóðgarðsins og tiltölulega opið aðgengi eru einnig áberandi áherslur í 
báðum gögnunum. Það fer því ekki hjá því að það er sterk samsvörun milli gagnanna, 
það er viðtalanna og lykilskjalanna, í samfélagsorðræðunni. 

Mikil áhersla á þátttöku heimamanna í undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins og stjórnun er án 
efa undir áhrifum frá hugmyndinni um sjálfbæra þróun og nýjum viðhorfum í málefnum 
þjóðgarða, sem einmitt leggja áherslu á aðkomu heimamanna. Þetta hefur ekki aðeins gert 
heimamönnum kleift að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, heldur einnig að vera virkir 
þátttakendur í þjóðgarðsumræðunni, umræðu sem þeir höfðu til skamms tíma takmarkaðan 
aðgang að vegna þess að hún fór fyrst og fremst fram meðal sérfræðinga á stofnunum og innan 
vébanda náttúruverndarsamtaka. Þannig hefur staða heimamanna á umræðuvettvanginum 
styrkst en stofnana- og sérfræðingavaldið „fyrir sunnan“ veikst. 

Annað atriði sem vert er að gaumgæfa í þessu sambandi er að staða margra sveitarfélaga á 
landsbyggðinni hefur að sumu leyti styrkst í kjölfar sameiningar þeirra undanfarna tvo 
áratugi. Þróunin hefur gert þeim kleift að taka meiri ábyrgð í eigin málum, svo sem 
heilbrigðismálum og menntamálum. Ekki er ólíklegt að einmitt þetta hafi ýtt undir vilja 
sveitarfélaga á suðursvæðinu og vestursvæðinu að koma með beinum hætti að stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Það hefði vafalítið verið mun flóknara þegar fleiri og smærri 
sveitarfélög voru á þessum svæðum. Þar gekk sameiningarferlið bæði fyrr yfir og hraðar fyrir 
sig en norðan og austan jökla. Eins og fram kemur í kafla 3 varð Skaftárhreppur til við 
sameiningu árið 1990 og Sveitarfélagið Hornafjörður myndaðist eftir tvær sameiningarlotur 
árin 1994 og 1997. Á austursvæðinu lauk sameiningarferlinu ekki fyrr en 2006 en á 
norðursvæðinu hafði það gengið yfir að mestu tveimur árum fyrr. Sameining sveitarfélaga 
sunnan jökla var því um garð gengin þegar undirbúningur að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
hófst og kann það að hafa styrkt stöðu viðkomandi sveitarfélaga í undirbúningsvinnunni. Þar 
gerðist þess einfaldlega ekki þörf að mörg sveitarfélög kæmu sér saman um stefnu í málinu 
en það getur oft reynst þrautin þyngri. Þetta kann einnig að skýra að hluta til hvers vegna 
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viðtalsgögnin gefa til kynna meiri jákvæðni og eftirvæntingu gagnvart verkefninu þar heldur 
en á hinum svæðunum tveimur. 

Hugtökin sjálfbær þróun og sjálfbær ferðamennska greinast fremur veikt í 
rannsóknargögnunum, einkum þó viðtölunum. Í tveimur lykilskjölum (annars vegar í áliti sjö 
manna starfshóps sem umhverfisráðherra skipaði í nóvember 1999 um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs, hins vegar í samþykkt sveitarstjórnarinnar á Höfn í Hornafirði um 
Vatnajökulsþjóðgarð frá 2000) er ekki minnst á hugtökin og í þremur skjölum öðrum eru þau 
aðeins lítillega nefnd í tengslum við hefðbundnar landnytjar (veiðar og beit) og skilgreiningar á 
verndarflokkum Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna. Einu umtalsverðu umfjöllunina um 
sjálfbærni, eða sjálfbæra þróun, er að finna í samantekt Náttúruverndar ríkisins fyrir starfshóp 
umhverfisráðuneytisins vegna stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs, frá árunum 1999–2000. Það er 
í sambandi við eignarhald og landnotkun á friðlýstum svæðum en einnig er lítillega minnst á 
hugtakið í tengslum við „græna ferðaþjónustu“. 

Hugtakið sjálfbær þróun kemur sjaldan fyrir í viðtölunum en taka þarf tillit til þess að 
aðeins átta viðmælendur voru spurðir sérstaklega um sjálfbæra þróun, nánar tiltekið hvort 
þeim fyndist að þjóðgarðurinn kallaði á sjálfbæra starfsemi eða sjálfbæra þróun. Flestir 
svöruðu því játandi. Nokkrir aðrir viðmælendur minntust lítillega á sjálfbæra þróun eða 
sjálfbærni að fyrra bragði en yfirleitt virtist sjálfbær þróun eða inntak hugtaksins ekki 
ofarlega í hugum viðmælenda. Svo dæmi sé tekið talaði enginn viðmælenda um að 
Íslendingar hefðu skyldum að gegna gagnvart öðrum þjóðum þegar kemur að 
náttúruvernd. Sjálfbær þróun greinist því ekki sem þrástef í viðtölunum, miklu frekar 
mætti tala um þögn í því sambandi.  

En hvernig má skýra þetta? Að vissu leyti kemur það ekki á óvart í ljósi þess sem áður segir 
um þekkingu almennings á hugtakinu sjálfbær þróun. Þögn í tali og texta er hluti 
orðræðunnar og getur verið til marks um áhugaleysi, tilgangsleysi, hræðslu, óöryggi, 
þekkingarleysi, kynningarleysi, andstöðu o.s.frv. Í þessu tilviki er líklegast að þögnin gefi til 
kynna að fólk hafi ekki tileinkað sér hugtakið, hugsanlega vegna þess að því finnist það of 
loðið og víðtækt eða vegna þess að íslensk stjórnvöld hafi ekki staðið nógu vel að almennri 
kynningu á hugtakinu. Það getur vissulega verið eðlileg og skynsamleg afstaða hjá 
viðmælanda að nota ekki hugtak sem hann hefur ekki fullkomlega á valdi sínu. Þögnin þarf 
því ekki að þýða að viðmælendur viti ekki um tilvist hugtaksins eða hafi andúð á því. 

Að öllu samanlögðu má slá því föstu að efnahagsorðræðan og samfélagsorðræðan í 
viðtölunum beri í stórum dráttum svipuð einkenni og sömu orðræður í lykilskjölunum. 
Umhverfisorðræðan í viðtölunum er fremur veik og mótsagnakennd og eðlilega flóknari 
en í skjölunum. 

Eins og beinar tilvitnanir í köflum 5.1 og 5.2 bera með sér má greina svipaðar myndhverfingar 
í efnahagsorðræðu viðtalanna og skjalanna þótt gengið sé mun lengra í þeim efnum í 
síðarnefndu gögnunum. Myndhverfingarnar vísa gjarnan til styrks eða krafts, jafnvel 
eðlisfræðilegra krafta, og einnig verklegra athafna og nýtingar. Þetta er augljóslega gert til 
áhersluauka. Þannig er talað um að líta beri „á Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til 
eflingar byggðar á svæðinu“ (Vatnajökulsþjóðgarður, 2006, 11), að svæðið norðan 
Vatnajökuls hafi „mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 2004, 
9) og „að markaðssetja Ísland í krafti einstaks hálendisþjóðgarðs“ (Alþingistíðindi 2001–2002 
A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál, 4268). Einnig er rætt um að 
þjóðgarðurinn „yrði gott tæki til ... markaðssetningar“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 2004, 
9), „öflug lyftistöng“ (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 
– 632. mál, 4278), „styrki byggð“ (Þjóðgarður norðan Vatnajökuls, 2004, 29), skapi „sóknar-
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færi“ fyrir landbúnaðinn (Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 
1003 – 632. mál, 4282) og geti orðið „segull fyrir innlenda og erlenda ferðamenn“ 
(Alþingistíðindi 2001–2002 A-6, 2003, 127. löggjafarþing, þingskjal 1003 – 632. mál, 4267). 
Eins og áður segir eru viðtölin hófstilltari en skjölin. Þar er fullyrt eða þess vænst að 
þjóðgarðurinn skapi „sóknarfæri“ eða „tækifæri“, styrki eða efli atvinnulíf og byggð og verða 
„aflvaki í byggðaþróun“ svo nokkur dæmi séu tekin. (Skáletranir eru höfundar.) 
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6  Umræður og ályktanir 

6.1  Vatnajökulsþjóðgarður og byggðastefna 
Í inngangi ritgerðarinnar (kafla 1.5) er þess getið að niðurstöður rannsóknar sem gerð var 
árin 2001 og 2002 (Karl Benediktsson o.fl., 2003) á viðhorfum heimamanna til stofnunar 
Vatnajökulsþjóðgarðs kæmi í stórum dráttum heim og saman við viðtalsrannsókn 
höfundar frá 2007 (Arnþór Gunnarsson, 2008). Í fyrrnefndu rannsókninni, sem gefin var 
út undir heitinu Þjóðgarðstal, kom meðal annars fram að flestir viðmælendur í sveitum 
Skaftárhrepps og Sveitarfélagsins Hornafjarðar töldu að megintilgangurinn með stofnun 
þjóðgarðsins væri að fjölga ferðamönnum. Margir höfðu trú á því að þetta markmið 
næðist og að mati höfunda skýrslunnar byggðu væntingarnar fyrst og fremst á 
efnahagslegum forsendum. Aftur á móti virtust fáir heimamenn líta svo á að náttúruvernd 
lægi að baki stofnun þjóðgarðsins og yfirleitt var náttúruvernd þeim ekki ofarlega í huga í 
þessu sambandi. Einnig benti rannsóknin til að íbúarnir hefðu „óræðar og mismunandi“ 
(54) hugmyndir um hugtakið náttúruvernd og hjá þeim gætti ótta við of harða 
náttúruverndarstefnu. 

Í Þjóðgarðstali kom ennfremur fram að væntingar fólks í sveitarstjórnum og ferðaþjónustu í 
Skaftárhreppi og Sveitarfélaginu Hornafirði byggðu einkum á því að garðurinn hefði beinan og 
óbeinan efnahagslegan ávinning fyrir svæðin og að í framtíðinni mótaðist byggðaþróun í 
sveitarfélögunum af tilvist garðsins. Sami hópur fólks vildi ekki að náttúruverndarstefna 
þjóðgarðsins tilvonandi yrði undir sömu formerkjum og annarra íslenskra þjóðgarða, heldur 
ríktu þar mildari sjónarmið til náttúruverndar og þar af leiðandi yrði nýi garðurinn aðgengilegri 
(Karl Benediktsson o.fl., 2003). 

Allt eru þetta kunnugleg stef úr viðtölunum sem höfundur þessarar ritgerðar tók (Arnþór 
Gunnarsson, 2008). Ýmsan annan samhljóm má greina í þessum tveimur rannsóknum og 
yfirleitt er ekki hægt að merkja teljandi viðhorfsbreytingar varðandi þá þætti sem 
rannsakaðir voru. 

Í þessu sambandi er vert að geta meistararitgerðar Kristveigar Sigurðardóttur (2007b). 
Kristveig sendi sveitarstjórnum allra átta sveitarfélaganna sem liggja að þjóðgarðinum 
níu spurningar til þess að grafast fyrir um megináherslur þeirra og hugmyndir varðandi 
stofnun garðsins. Spurningarnar lutu meðal annars að hlutverki þjóðgarðsins, hvað væri 
mikilvægast við hann, á hvaða forsendum viðkomandi sveitarstjórnir vildu taka þátt í 
þróun og rekstri garðsins og hvaða væntingar þær hefðu til hans. Þegar Kristveig hafði 
dregið saman aðalatriðin í svörum allra sveitarstjórnanna fannst henni eftirtektarverðast 
að „flestar sveitastjórnirnar lögðu áherslu á að stofnun þjóðgarðsins hefti ekki möguleika 
á viðskiptum eða landnýtingu, hvorki í bráð né lengd, þar á meðal beit, veiðum, 
uppgræðslu og jafnvel byggingu orkuvera af minni gerðinni“ (56, þýð. höf.). 

Edda Ruth Hlín Waage benti á í BS-ritgerð sinni árið 2004 að umræðan um 
Vatnajökulsþjóðgarð hefði fljótlega sveigt frá áherslum á vatnsvernd að áherslum á 
byggðaþróun. Sú rannsókn sem hér um ræðir styður þetta. Með efnahagslegum 
röksemdum eins og „lyftistöng fyrir atvinnulífið“ og „fjölgun ferðamanna“ voru byggðar 
upp væntingar um efnahagslega þýðingu þjóðgarðsins. Og þá varð ekki aftur snúið. Slík 
rök voru áfram sterk og fyrirferðarmikil í umræðunni. Um það vitna bæði lykilskjölin og 
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viðtölin frá 2007. Samfélagslegu rökin voru einnig áberandi en náttúruvernd eða 
umhverfissjónarmið voru fremur léttvægari fundin. 

Flestir viðmælendur hafa tilhneigingu til að sjá garðinn út frá hagsmunum byggðarlags 
síns og einnig út frá eigin hagsmunum og þeirrar atvinnugreinar sem þeir starfa við. 
Síðarnefndu atriðin eru meira áberandi hjá bændum og þeim sem starfa við ferðaþjónustu 
en hjá öðrum. Meðal þessara hópa eru hagsmunir náttúrunnar alla jafna ekki í fyrirrúmi 
þótt þeir séu ekki endilega fyrir borð bornir. Í tímaritsgrein sem Sigurlaug Gissurardóttir, 
ferðaþjónustubóndi og bæjarstjórnarmaður í Sveitarfélaginu Hornafirði ritaði árið 2006, 
sagði hún að einstök náttúra Skaftafellssýslna væri „auðlind“ og bætti við: 
„Vatnajökulsþjóðgarður gerir okkur kleift að virkja hana. Ferðaþjónusta er og verður 
okkar stóriðja og kjölfesta í byggð“ (21). Þessi orð fanga ekki aðeins vel þær væntingar 
sem aðilar í ferðaþjónustu og sveitarstjórnarmenn báru til þjóðgarðsins, heldur eru þau 
um margt dæmigerð fyrir orðræðuna. 

Efnahagsleg rök vega jafnan þungt þegar byggðaþróun er annars vegar og því þarf í 
sjálfu sér ekki að koma á óvart að oft hafi verið gripið til þeirra í umræðunni um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Norðursvæðið, suðursvæðið og vestursvæðið (Skaftárhreppur) 
hafa mikla þörf fyrir efnahagslega styrkingu og eftir að álvers- og virkjanaframkvæmdum 
lauk á austursvæðinu hafa aðstæður þar færst nær því sem er á hinum svæðunum. Eins og 
fram kom í kafla 3 á austurhluti landsins, einkum dreifbýlið, að ýmsu leyti erfiðara 
uppdráttar efnahagslega séð en þéttbýlli svæði landsins og þau sem njóta góðs af návígi 
við fjölmennið. Þetta er fjarri því séríslenskt fyrirbæri. Til að mynda búa þrír af hverjum 
fjórum einstaklingum í heiminum undir fátækramörkum í dreifbýli, þar af flestir í 
þróunarríkjum. Margir hagfræðingar telja ferðamennsku heppilega leið til að styrkja 
atvinnulíf á svæðum sem glíma við fátækt vegna þess að heimamenn geti hafið rekstur 
ferðaþjónustu án þess að leggja út í mikinn stofnkostnað, auk þess sem efnahagslegur 
ávinningur skili sér gjarnan fljótt út í hinar ýmsu stoðir samfélagsins (Spenceley, 2008). 
Þótt nágrannabyggðir Vatnajökulsþjóðgarðs glími ekki við fátækt er ekki ólíklegt að þau 
gætu notið svipaðs efnahagslegs ávinnings af ferðaþjónustu og þekkist meðal samfélaga í 
hinum dreifðu byggðum þróunarríkja. 

Með því að nota efnahagsleg rök (efling atvinnulífs, ferðaþjónustu, byggðarlaga o.s.frv.) 
sem byggðu á náttúruvernd (það er stofnun þjóðgarðs) og tefla þeim fram gegn annars 
konar efnahagslegum rökum, það er að segja rökum um að nýta landsins gæði til 
orkuöflunar fyrir stóriðju, fengu bæði náttúruverndarsinnar og þeir sem töluðu fyrir 
eflingu byggðar án stóriðju vopn í hendur. Þetta var einkum áberandi í upphafi 
umræðunnar um stofnun þjóðgarðsins en eftir að víðtæk sátt náðist um stofnun garðsins 
fór að minnsta kosti minna fyrir því að náttúruverndarsinnar beittu fyrir sig slíkum 
rökum. Viðtölin benda til þess að meðal þeirra sem bera hag náttúrunnar mest fyrir 
brjósti búi ótti við að áherslan á efnahagslegt mikilvægi þjóðgarðsins kunni að ógna 
náttúrulegum gæðum hans. 

Í janúar 2009 var haldin á Egilsstöðum ráðstefna um Vatnajökulsþjóðgarð undir 
yfirskriftinni „Kynning á þjóðgarðinum og tækifærum í ferðaþjónustu“. Helgi 
Hallgrímsson náttúrufræðingur gagnrýndi tilhögun ráðstefnunnar sem hann sagði að 
hefði snúist nær alfarið um „tækifæri í ferðaþjónustu“ og eflingu byggðar en varla hefði 
verið á náttúruvernd minnst. Orðrétt sagði Helgi: 

Af hálfu ríkisstjórnar og sveitarstjórna hefur meginmarkmið Vatnajökuls-
þjóðgarðs frá upphafi verið að efla ferðaþjónustu í landinu og auka 
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ferðamannastreymi til landsins, með öðrum orðum var friðlýsing jökulsins 
hugsuð sem auglýsing fyrir hann og aðliggjandi svæði. Annað hefur verið 
látið liggja milli hluta, eins og umrædd ráðstefna sýndi svo ótvírætt. Vissulega 
hafa verndarsinnar líka stillt ferðamennsku upp sem valkosti við virkjanir í 
hita leiksins, en hóf er best í því efni sem öðru og ferðastóriðja er lítið betri en 
önnur stóriðja (Steinunn Ásmundsdóttir, 2009). 

Helgi benti á að víða um heim gætti sömu tilhneigingar í málefnum þjóðgarða. Þar með 
hefðu „hin upphaflegu markmið þeirra verið útvötnuð“ og þeir „orðið hinni alkunnu 
græðgisvæðingu mannkynsins að bráð“ (Steinunn Ásmundsdóttir, 2009). 

Hér er fast að orði kveðið og eflaust hefur sumum fundist Helgi taka of stórt upp í sig. En með 
hliðsjón af því sem fram hefur komið í ritgerðinni hefur hann ýmislegt til síns máls. Og 
fjármálamenn eru sjaldnast langt undan þar sem hagnaðar er von. Vorið 2007, skömmu eftir að 
Alþingi samþykkti lögin um Vatnajökulsþjóðgarð, heimsóttu fulltrúar Landsbanka Íslands 
Hornafjörð í tvígang. Í fyrra skiptið hittu þeir meðal annars helstu ráðamenn sveitarfélagsins og 
aðila í ferðaþjónustu en í síðara skiptið kynntu þeir álit sitt á stöðu svæðisins og möguleikum 
með tilliti til fjárfestinga í atvinnulífinu. Í þeim efnum sáu bankamennirnir einkum tækifæri í 
ferðamennsku, ekki síst vegna nálægðar við Vatnajökul (Hornafjörður – samfélagsvefur, 
2005a; Hornafjörður – samfélagsvefur, 2005b). Héraðsfréttavefurinn á Hornafirði sagði frá 
heimsókninni og ræddi af því tilefni við útibússtjóra Landsbankans á Höfn. Útibússtjórinn 
sagði að beiðnir um fjármögnun til uppbyggingar í ferðaþjónustu hefðu aukist mikið eftir að 
ljóst varð að þjóðgarðurinn yrði stofnaður og því vildi bankinn „vera í startholunum“ 
(Hornafjörður – samfélagsvefur, 2005b). 

Dryzek (1997) varar við því sem hann kallar hagræna rökhyggju (e. economic rationalism) 
þegar umhverfismál eru annars vegar, vegna þess að þeir sem aðhyllist hana líti á náttúruna 
sem auðlind og fólk sem neytendur og framleiðendur en ekki þegna. Verði hagræn rökhyggja 
ráðandi muni það bitna á náttúruvernd, þess vegna setji umhverfisverndarsinnar sig gjarnan 
upp á móti áætlunum byggðum á slíkum rökum. Að sama skapi hafi þeir sem mæla fyrir 
rökunum horn í síðu umhverfissinna. Síðan segir Dryzek: 

Þegar við heimsækjum þjóðgarð, gerum við það sem þegnar. Hluti af 
reynslunni af því að vera þar felst einmitt í því að þetta er þjóðgarður, 
táknrænn fyrir það sem gerir okkur að Kanadamanni, Bandaríkjamanni, 
Kosta Ríkabúa eða Japana; eins konar forðabúr sameiginlegs trausts og 
stolts samfélagsins. Og heimsókn í þjóðgarð annarra ríkja getur einnig falið 
í sér viðurkenningu á og virðingu fyrir sjálfsmynd og þegnskap annarra. 
Slík upplifun fæst ekki í Disney-skemmtigarði (Dryzek, 117, þýð. höf.). 

Af þessum sökum er mikilvægt að hvorki verði litið á Vatnajökulsþjóðgarð fyrst og 
fremst sem einhvers konar skemmtigarð né pólitískt stjórntæki, þótt honum sé ætlað að 
laða að ferðamenn og treysta byggð. Og þess vegna ber að varast að líta á þjóðgarðinn 
sem einhvers konar allsherjar „lausn“ fyrir nærliggjandi byggðir, eins og oft mátti skilja 
af umræðunni um byggingu álvers á Reyðarfirði og endurómar þegar rætt er um 
stóriðjuver á Bakka við Húsavík, í Helguvík á Reykjanesskaga og víðar. Árið 2008 sagði 
ónefndur sveitarstjórnarmaður á suðursvæðinu við höfund að hann óttaðist að búið væri 
að byggja upp of miklar væntingar til þjóðgarðsins á svæðinu og því gæti farið svo að 
íbúarnir yrðu fyrir vonbrigðum með garðinn ef hann uppfyllti ekki þessar væntingar 
fljótlega. Verði sú raunin er hugsanlegt að jákvæð viðhorf til garðsins verði með 
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tímanum neikvæð í líkingu við þau sem greindust í viðtölunum við heimamenn til 
þjóðgarðanna í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. 

Í þessu sambandi má einnig spyrja hvernig fámenn en jafnframt víðlend sveitarfélög eins og 
þau sem næst liggja Vatnajökulsþjóðgarði eru í stakk búinn til að koma að jafnkrefjandi 
verkefni og skipulag og rekstur þjóðgarðs er. Er ef til vill verið að leggja of þungar byrðar á 
þessi samfélög? Hér er ekki rúm til að leita svara við slíkum spurningum. 

6.2  Þjóðgarðurinn og sjálfbær ferðamennska 
Eins og Edda Ruth Hlín Waage (2004) hefur bent á gera núgildandi lög um náttúruvernd 
frá árinu 1999 ekki ráð fyrir því að ferðaþjónusta sé forsenda fyrir stofnun þjóðgarðs. Þó 
snerist umræðan um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs fljótlega um að garðurinn stuðlaði að 
fjölgun ferðamanna og eflingu ferðaþjónustu. Þannig var litið á náttúru svæðisins sem 
auðlind fyrir nærliggjandi byggðarlög. Hin mikla áhersla á efnahagsleg rök í umræðunni 
um stofnun þjóðgarðins hefur gert að verkum að ferðamenn verða á stundum líkari 
efnahagslegri stærð heldur en gestum af holdi og blóði. Gildi ferðamanna er þá vegið og 
metið í krónum og margfeldisáhrifum, þeir hafa nánast fengið fallþunga sauðsins. 

Saarinen (1998) hefur vakið athygli á hættunni sem óbyggðum stafar af tækni- og 
markaðsvæddri ferðaþjónustu og tekur Saariselkä-hérað í Lapplandi sem dæmi. Héraðið hefur 
verið auglýst sem eitt síðasta víðáttumikla óbyggða svæði í Evrópu og hefur mikið aðdráttarafl 
sem slíkt. Urho Kekkonen-þjóðgarðurinn var stofnaður þar í byrjun níunda áratugar síðustu 
aldar og hafði frá upphafi að markmiði að treysta grundvöll ferðamennsku á svæðinu, að veita 
fólki aðgang að „ósnortinni“ náttúru. Þannig fengu náttúruvernd og ferðamennska efnahagslegt 
og félagslegt vægi gegn skógarhöggi sem talið var ógna náttúru svæðisins. En Saarinen (1998) 
benti á að undir lok síðustu aldar hefði ferðaþjónustan í héraðinu verið farin að sýna ýmis 
merki þeirrar markaðs- og tæknivæðingar sem einkennir iðnvædd samfélög og þó voru enn 
uppi mikil áform um eflingu greinarinnar. Þótt uppbyggingin ætti sér reyndar stað utan marka 
þjóðgarðsins taldi Saarinen einsýnt að náttúru hans, óbyggðum héraðsins og menningarlegum 
sérkennum væri ógnað. Þegar svo væri komið, væri ferðaþjónustan farin að grafa undan sjálfri 
sér, hún væri farin að spilla þeirri tilfinningalegu upplifun sem ferðamennirnir sæktust eftir, það 
er að þeir væru í óbyggðum og óspilltri náttúru. „Þar af leiðandi er verndun þess sem einkennir 
óbyggðir Saariselkä ekki aðeins vistfræðilegt atriði, heldur einnig spurning um félagslega og 
efnahagslega sjálfbærni ferðaþjónustunnar“ (33, þýð. höf.). 

Sú spurning vaknar hvort verið geti að náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs og óbyggðunum á 
hálendinu norðan Vatnajökuls stafi svipuð ógn af ferðamennsku og myndaðist í 
Saariselkä-héraði í norðanverðu Finnlandi undir lok síðustu aldar. 

Með því að greina orðræðuna um hlutverk finnskra þjóðgarða kemst Puhakka (2008) að 
þeirri niðurstöðu að í upphafi þessarar aldar hafi orðræðan breyst í þá veru að meira sé 
rætt um þjóðgarða sem áfangastaði sjálfbærrar náttúruferðamennsku. Þannig er reynt að 
samþætta vistfræðileg markmið náttúruverndar og efnahagsleg markmið náttúruferða-
mennsku á forsendum sjálfbærni. Þetta kann að vera jákvæð þróun en í henni geta leynst 
hættur, því ferðaþjónusta er hvikul atvinnugrein. Puhakka telur að finnskir þjóðgarðar 
verði áfram undir þrýstingi samfélagslegra og efnahagslegra markmiða og frá 
ferðaþjónustunni. Puhakka segir ennfremur: „Líkt og dæmi eru um erlendis gæti 
starfsemi finnskra þjóðgarða þróast í átt að rekstri opinberra fyrirtækja og brugðist við 
þörfum og væntingum gestanna“ (56, þýð. höf.). 
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Saarinen (2006) hefur bent á að í ferðamennsku mætist hið alþjóðlega eða hnattræna og 
hið staðbundna. Ferðamennirnir, og í sumum tilvikum ferðaþjónustan, komi að utan og 
þeim fylgi bæði efnahagsleg og menningarleg áhrif sem orka á áfangastaðina. Eins og 
fram hefur komið nær sjálfbærni bæði til hins hnattræna og staðbundna. Hugtakið felur 
sem sagt í sér heildræna sýn eða hugsun. Því er nauðsynlegt, að mati Saarinen, að nálgast 
ferðamennsku með víðsýni að vopni, bæði í orð og á borði, í stað þess til dæmis að 
einblína á ferðamennskuna eða hið staðbundna. 

Án þessa getur sjálfbær ferðamennska orðið (eða haldið áfram að vera) 
nánast merkingarlaust fagmál og umgjörð sem hægt er að nota í 
margvíslegum tilgangi, þar á meðal pólitískum, efnahagslegum, 
menningarlegum eða umhverfislegum, án raunverulegrar skírskotunar til 
þeirrar heildstæðu hugsunar og siðferðislegu hugmynda sem felast í 
hugtakinu sjálfbærni (Saarinen, 2006, 1134, þýð. höf.). 

Það er því ekki gefið að ferðamennska undir merkjum sjálfbærni dugi alltaf til þegar 
viðkvæm náttúra er annars vegar, það getur þurft að grípa til róttækari aðgerða. 
Mikilvægt er að hafa hugfast að töluverður munur er á vernd (e. conservation) og friðun 
(e. preservation). Almennt séð útilokar, eða því sem næst útilokar, friðun aðkomu 
mannsins að náttúrunni og er ætlað að koma í veg fyrir að maðurinn geti sett mark sitt á 
viðkomandi svæði eða haft afdrifaríkar afleiðingar á vistkerfi þess. Aftur á móti gerir 
vernd ráð fyrir aðkomu mannsins og þar með nýtingu, reyndar með takmörkunum 
(Ólafur Páll Jónsson, 2007). Í þessu sambandi má einnig benda á að umhverfisstoðin í 
sjálfbærri þróun vísar ekki aðeins til náttúrunnar, heldur alls umhverfis mannsins, 
náttúrunnar þar á meðal (Holden, 2003). Þá vaknar sú spurning hvort verið geti að þar 
sem sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi eigi náttúran, náttúruvernd og friðun náttúrunnar 
erfitt uppdráttar. Getur hugsast að með því að innleiða sjálfbæra þróun geti maðurinn lagt 
náttúruna undir sig undir merkjum umhverfisverndar? 

Í 1. grein svokallaðrar Rio-yfirlýsingar um umhverfi og þróun sem samþykkt var á 
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1992 var maðurinn settur í öndvegi, eða eins og segir 
orðrétt: „Mennirnir eru í brennidepli sjálfbærrar þróunar“ (þýð. höf.). Yfirlýsingin 
inniheldur reglur eða viðmið sem varða samskipti manns og umhverfis og stuðla eiga að 
sjálfbærri þróun. Í 10. grein er lögð áhersla á þátttöku almennings þegar umhverfismál 
eru annars vegar, aðgengi allra einstaklinga að opinberum upplýsingum sem málin varða 
og þátttöku almennings í ákvarðanatöku. Og í 22. grein er sérstaklega vikið að hlut 
frumbyggja og samfélaga heimamanna en þar segir orðrétt: 

Frumbyggjar og samfélög þeirra og önnur samfélög heimanna gegna 
lykilhlutverki í umhverfisstjórnun og þróun vegna þekkingar sinnar, siða 
og venja. Ríki ættu að viðurkenna og styðja sjálfsmynd þeirra, menningu 
og hagsmuni og auðvelda þeim virka þátttöku í innleiðingu sjálfbærrar 
þróunar (United Nations Environment Programme, á.á.b, þýð. höf.). 

Sjálfbær ferðamennska leggur að sama skapi áherslu á aðkomu og þátttöku heimamanna. 
Ef heimamenn eru ekki virkir þátttakendur í þróun ferðamennsku er hætt við að viðhorf 
þeirra til ferðamanna og ferðaþjónustunnar verði neikvæð (Moisey & McCool, 2008). 

Hér er tekið undir með þeim fræðimönnum sem telja það vera meginviðfangsefni 
sjálfbærni að yfirfæra almenna umræðu um sjálfbæra þróun í staðbundinn reynsluheim. 
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Kjarni þessa viðhorfs felst í því að pólitískir alþjóðlegir viðmiðunarrammar verði að fá 
tækifæri til að þroskast í staðbundnu umhverfi til þess að samlagast mismunandi 
félagslegum og menningarlegum aðstæðum. Sjálfbærni var upphaflega komið fyrir í eins 
konar kenningarramma sem gjarnan fær almennan áreiðanleikastimpil sérfræðinga en 
fellur ekki endilega að almennri orðræðu í samhengi við staðbundna þekkingu, til dæmis 
þekkingu frumbyggja (Spenceley, 2008). Moisey og McCool (2008) benda á að 
sérfræðingar geti ekki ákveðið hvað sé „rétt“ og hvað „rangt“. Slíkar ákvarðanir hljóti að 
byggjast á gildismati þeirra einstaklinga sem hlut eiga að máli hverju sinni. 

Ef til vill er þessi yfirfærsla á umræðunni um sjálfbæra þróun mikilvægasta verkefnið á 
nærsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs ef á annað borð er ætlunin að laga ferðamennskuna 
þar að sjálfbærni. Í nýlegri íslenskri rannsókn á umhverfisvitund og umhverfisstjórnun í 
ferðaþjónustu (Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009) er því haldið fram að virk 
umhverfisstjórnun sé „eina raunhæfa leiðin“ (48) til að ná markmiðum sjálfbærrar 
ferðamennsku. Slík stjórnun byggir yfirleitt „á vottun þar sem starfsemi eða vara er tekin 
út með tilliti til ákveðins staðals eða forskriftar“ (2). Þetta gerir talsverðar kröfur til 
ferðaþjónustufyrirtækja og miðað við hve hægt hefur gengið að innleiða sjálfbærni í 
greininni (kafli 2.2) virðast markmið sjálfbærrar ferðamennsku eiga langt í land í 
nágrannabyggðum Vatnajökulsþjóðgarðs, sem og annars staðar hér á landi. Reyndar 
benda rannsóknir (Kristveig Sigurðardóttir, 2007b; Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009) til 
að fyrirtækjum í ferðaþjónustu á nærsvæðum þjóðgarðsins hafi ekki reynst auðvelt að 
laga reksturinn að sjálfbærni. 

Í þessu sambandi má geta þess að á nýlegu málþingi um Vatnajökulsþjóðgarð (21. 
október 2009), þar sem fjallað var um sjálfbæra ferðamennsku og umhverfis- og 
skipulagsmál, varð höfundur vitni að því að áhrifamanneskja á sviði íslenskra ferðamála 
upplýsti í pallborði vanþekkingu sína á sjálfbærri þróun, kvaðst hreinlega ekkert botna í 
hugtakinu á stundum. 

6.3  Þjóðgarðurinn og viðhorfin til náttúrunnar 
Þótt almenningur láti sig umhverfismál að líkindum meira varða en áður, og flestir telji þau 
vafalaust meðal þess helsta sem eykur lífsgæðin, er ólíklegt að friðlýsingar til fjalla vegi 
almennt þungt þegar fólk gerir upp við sig hvar það vilji búa. Engu að síður hljóta það að vera 
hagsmunir þjóðgarðsins að vinna með jákvæðum viðhorfum sem greina má meðal 
heimamanna, samanber dálkana U1, U2 og U3 í töflu 7 (kafli 5.2). Ljóst er að meðal margra 
viðmælenda byggjast jákvæð viðhorf til náttúrunnar á því að skipulag náttúruverndar í 
þjóðgarðinum gangi ekki of langt að mati heimamanna, að verndin hamli ekki um of umgengni 
þeirra við landið, búrekstri og rekstri ferðaþjónustu. Því er hætt við að þessi jákvæðu viðhorf 
snúist upp í andhverfu sína, það er að segja á sveif með viðhorfum U4 og U5 sem standa fyrir 
tortryggni í garð ríkisvaldsins og ótta við „harða“ náttúruverndarstefnu. Neikvæð viðhorf gætu 
tvímælalaust hamlað þróun þjóðgarðsins og ferðamála, til dæmis á leið til sjálfbærni, sem og 
samþættingu þjóðgarðsins og ferðamála. Þess vegna er mikilvægt að mæta þessum neikvæðu 
viðhorfum með upplýsingagjöf og samráði. 

Orðræðugreiningin (kafli 5) leiðir í ljós hve náttúruverndin á erfitt uppdráttar í 
samfélaginu ennþá. Árið 1996 viðraði Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur þá 
skoðun sína í blaðaviðtali að náttúran hefði „að vissu leyti leyst söguna af hólmi“ sem 
mikilvægasta táknið í þjóðernisvitund Íslendinga og að náttúran væri að mörgu leyti 
orðin sterkara þjóðernistákn en tungumálið (Hildur Einarsdóttir, 1996, 9). Þremur árum 
síðar gerði Guðmundur (1999) grein fyrir þessari hugmynd sinni í tímaritsgrein og enn 
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frekar í bókinni Íslenska þjóðríkið – uppruni og endimörk (2001). Hann færði rök fyrir 
því að nytjahyggja landsmanna til umhverfisins væri á undanhaldi, þess í stað væri 
náttúran „að taka við af tungumálinu og menningunni sem helsta viðmið íslenskrar 
þjóðernisstefnu – eða mikilvægasta tákn þess sem gerir okkur að Íslendingum og greinir 
okkur frá öðrum þjóðum“ (210). Þar tók hann reyndar fram að nytjahyggjan væri ekki 
alfarið á útleið, heldur birtist hún í formi rómantískrar nytjahyggju ferðaþjónustunnar 
sem vildi selja ferðamönnum aðgang að hinni sérstöku íslensku náttúru. 

Þegar Guðmundur setti fram þessa kenningu átti sér stað allmikil umhverfisvakning 
meðal landsmanna en hún birtist ekki síst í víðtækri andstöðu við áðurnefnd áform um að 
fórna Eyjabökkum fyrir miðlunarlón (Helgi Hallgrímsson, 2005). En síðan þá hefur 
mikið jökulvatn runnið til sjávar. Um og upp úr aldamótunum síðustu urðu kröfurnar um 
virkjun fallvatna og jarðvarma í þágu stóriðju háværari á nýjan leik. Munaði þar mestu að 
ríkisstjórnin ásamt sveitarfélögum á Austurlandi beitti sér af afli fyrir stórvirkjun við 
Kárahnjúka, eins og áður er rakið. Á sama tíma og framkvæmdir stóðu sem hæst eystra 
stóð Orkuveita Reykjavíkur í stórræðum við virkjun gufuafls við Hengilinn og 
Hellisheiði og enn eru uppi áform um stækkun Hellisheiðarvirkjunar. Einnig hófst 
undirbúningur að byggingu álvers í Helguvík á Reykjanesskaga og Bakka við Húsavík. 
Um þessar framkvæmdir og áform hafa staðið miklar og harðar deilur sem ekkert lát 
virðist á. Er deilunum gjarna lýst á þá leið að þær kljúfi þjóðina í tvær fylkingar. 
Ágreiningurinn snýst einkum um áhrif framkvæmdanna á náttúruna sem mörgum þykir 
nóg um og einnig ber talsvert á ólíkum sjónarmiðum um hvort skynsamlegt sé að nýta 
jafn stóran hluta orkulindanna til stóriðju og raun ber vitni (Andri Snær Magnason, 
2006). Í ljósi þessara hörðu og langvarandi deilna má spyrja hvort náttúran geti ennþá 
talist mikilvægasta tákn þjóðernis líkt og hún gerði undir lok síðustu aldar að mati 
Guðmundar Hálfdanarssonar. Ef til vill væri nær að tala um náttúruna sem tákn 
sundrungar fremur en sameiningar í þessu sambandi. 

Skömmu áður en Alþingi samþykkti lögin um Vatnajökulsþjóðgarð kom fram hugmynd 
sem gekk út á að skapa tengsl á milli hinna ólíku viðhorfa til náttúrunnar sem hér hefur 
verið lýst. Hugmyndin var sett fram í skýrslu ráðgjafanefndar umhverfisráðuneytisins um 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs frá 2006, einu af sex lykilskjölunum sem liggja til 
grundvallar þessari rannsókn. Í síðasta kafla skýrslunar segir að á undanförnum árum hafi 
færst í vöxt „að einkafyrirtæki eða sérstakir umhverfissjóðir á þeirra vegum styrki 
verkefni í umhverfisvernd“ og taldi nefndin að þjóðgarðurinn væri „verkefni af þeirri 
gerð sem mögulegt væri að fá bæði innlend og erlend fyrirtæki og félagasamtök til þess 
að styðja.“ Af þessum sökum hafði nefndin „átt fund með fulltrúum ALCOA og 
Landsvirkjunar“ en fyrirtækin höfðu „lýst yfir vilja til að leggja fram umtalsverðan 
stuðning“ til þjóðgarðsins ef af stofnun hans yrði. Þetta staðfestu þau á fundinum. Síðan 
segir: „Í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið hefur almennt í stuðningi einkageirans við 
verkefni af þessu tagi, vaknar eðlilega sú spurning hvort ekki séu fleiri fyrirtæki eða 
félagasamtök sem hefðu hug á að styðja þjóðgarðinn.“ Nefndin taldi eðlilegt að 
hagsmuna- og stuðningsaðilar þjóðgarðsins mynduðu hollvinasamtök sem tækju við 
fjárframlögum til garðsins og hefðu samráð við yfirstjórn hans um hvernig fénu „yrði 
ráðstafað til eflingar þjóðgarðinum“. Því gerði nefndin að tillögu sinni að um leið og 
stjórnvöld tækju ákvörðun um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs beittu þau sér fyrir stofnun 
slíkra samtaka (Vatnajökulsþjóðgarður, 2006, 28). 

Þótt vissulega geti verið mikilvægt að mynda tengsl á milli ólíkra aðila má deila um 
hvort hér hafi ekki verið gengið fulllangt í þeim efnum. Það gæti til dæmis hugsast að 
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ríflegur fjárstuðningur frá stórfyrirtækjum á borð við ALCOA og Landsvirkjun yrði til 
þess að ríkissjóður vanrækti fjárveitingar til þjóðgarðsins. Og slík fyrirtæki gætu reynt að 
hafa áhrif á ráðstöfun fjárveitinga sér í hag og á kostnað garðsins, jafnvel þótt fram kæmu 
yfirlýsingar um hið gagnstæða. Því verður heldur ekki á móti mælt að Landsvirkjun og 
stóriðjufyrirtæki hefðu hag af virkjunum í grennd við þjóðgarðinn, til að mynda við 
Langasjó sem margir vilja sjá innan garðsins. 

Eftir að ljóst varð að þjóðgarðurinn yrði stofnaður hófst undirbúningur að stofnun 
hollvinasamtaka á borð við þau sem að framan greinir. Samtökin voru stofnuð í júní 2009 
undir heitinu Vinir Vatnajökuls (Vinir Vatnajökuls, á.á.). 

Á sama tíma og aukinnar áherslu gætti í samfélaginu á byggingu virkjana og stóriðjuvera 
átti sér stað svokölluð útrás, það er að segja sókn íslenskra fyrirtækja, fjármálastofnanna 
og viðskiptamanna í útlöndum. Sjónarspilinu var haldið gangandi með gríðarlegu erlendu 
lánsfé og ímyndarsköpun sem náði ákveðnu hámarki í svokallaðri ímyndarskýrslu 
forsætisráðuneytisins árið 2008. Þar lék íslensk náttúra stórt hlutverk sem uppspretta 
þrautseigju, sköpunarkrafts og fleiri jákvæðra gilda sem þjóðin var talin búa yfir. Í 
samantekt skýrslunnar segir: 

Ísland er land í mótun. Í þjóðinni býr náttúrulegur kraftur sem mótast hefur 
í sambúð við harðbýla en gjöfula náttúru. Íslendingar búa yfir eiginleikum 
sem gegnt hafa veigamiklu hlutverki í lífsbaráttu þjóðarinnar og eru nú 
grunnurinn að kröftugu viðskiptalífi, blómlegu menningarstarfi og 
framsæknu samfélagi. Kraftur og aðlögunarhæfni þjóðarinnar hefur skilað 
Íslandi í hóp samkeppnishæfustu landa heims (Ímynd Íslands, 2008, 4). 

Og litlu síðar segir: 

Óbeisluð náttúruöflin eiga sér líka hliðstæðu í agaleysi og oft og tíðum 
djarfri og óútreiknanlegri hegðun Íslendinga. En þessa eiginleika ber ekki 
að hræðast því þeir hafa gegnt veigamiklu hlutverki í lífsbaráttu 
þjóðarinnar. Þeim ber að fagna og þá ber að nýta (Ímynd Íslands, 2008, 5). 

Eðliskostir Íslendinga, ekki síst útrásarvíkingsins, afburðamannsins í alþjóðlegum 
viðskiptum, voru þannig skýrðir með tilvísun til óblíðrar en um leið gjöfullar náttúru. 
Hún var gerð að eins konar sameiningartákni vegna þess að það var hún sem átti að hafa 
gert landsmenn að því sem þeir eru. En fyrst og fremst var náttúran notuð til að upphefja 
Íslendinga, sér í lagi þá sem létu til sín taka í viðskiptalífinu. Þessi ímynd hrundi til 
grunna með bankakerfinu haustið 2008. Eftir stendur ímyndarskýrslan sem vitnisburður 
um tilraun til að nýta íslenska náttúru í þágu viðskiptalífsins. 

Hér er því haldið fram að Vatnajökulsþjóðgarður, sem þekur rúmlega tíunda hluta 
landsins, sé ein birtingarmynd vaxandi nytjahyggju um og upp úr aldamótunum síðustu. 
Stofnun þjóðgarðsins átti ekki aðeins að vernda náttúruna og auðvelda fólki aðgang að 
henni, heldur einnig að stuðla að verulegri fjölgun erlendra ferðamanna og efla 
nærliggjandi byggðarlög. Þannig hreiðraði nytjahyggja, sem getur tæplega talist 
rómantísk, um sig á sviði náttúruverndar. 
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6.4  Ferðamenn sem njótendur fremur en neytendur 
Ferðamenn eru neytendur. Þeir bera kostnað af ferðum sínum, borga fyrir mat og drykk og 
greiða fyrir ýmiss konar afþreyingu. En margir njóta þess líka að ferðast, enda er leikurinn 
yfirleitt til þess gerður. Við tölum um að njóta ferðalagsins og njóta náttúrufegurðar en ekki 
neyta. Við njótum þess líka að skoða gamlar byggingar, jafnvel eyðibýli (sem aðrir eru hættir 
að nýta), og við njótum framandi menningar, til dæmis listaverka og matar. Að njóta í 
merkingunni nautn eða að hafa ánægju af einhverju felur í sér virðingu fyrir því sem notið er. 
Um leið auðgar maður andann. Að njóta er því gefandi fyrir þann sem nýtur án þess að það 
þurfi endilega að fela í sér einhvers konar afsal af hálfu þess sem notið er, til dæmis 
náttúrunnar. Orðin neytandi og neysla leiða hugann aftur á móti að hagrænum þáttum. 
Neytandinn þarf vöru í einhvers konar umbúðum með tilheyrandi markaðssetningu og 
sölustarfsemi. Kostnaði þarf að mæta með tekjum. 

Eins og fram hefur komið er náttúran langsterkasta aðdráttarafl þeirra erlendu ferðamanna sem 
sækja Ísland heim. Þeir koma til að njóta þeirrar sérstöðu sem hún býður upp á, svo sem 
víðáttu, hreinleika og fjölbreyttra jarðmyndana. Hér á landi er náttúran yfirleitt aðgengileg, 
svigrúm til ferðalaga er mikið, jafnvel á hálendinu, án þess að beinar greiðslur komi á móti. Og 
víðast hvar er gjaldfrjálst aðgengi. Ferðamenn geta því notið náttúrunnar án endurgjalds en 
samfélagið hefur samt af þeim tekjur eftir öðrum leiðum (gisting, uppihald, eldsneyti o.s.frv.). Í 
ljósi þess að Vatnajökulsþjóðgarður getur boðið gestum sínum upp á fjölbreytta og sérstaka 
náttúru gæti verið skynsamlegt að áhersla garðsins, og um leið boðskapur hans til samfélagsins, 
væri að njóta náttúrunnar fremur en að nýta hana. 

Í viðtölunum sögðust viðmælendur telja mikilvægt að auka afþreyingarmöguleika fyrir 
ferðamenn. „Afþreying“ er vítt hugtak og ekki víst að allir hafi það sama í huga þegar um 
það er rætt. Þó er afþreying gjarnan hugsuð í formi einhvers konar söluvöru eða leigu á 
tækjum eða búnaði, nú eða skemmtunar sem þarf að greiða fyrir. En er endilega víst að 
hinn dæmigerði ferðamaður sem til Íslands kemur sækist eftir slíkri afþreyingu? Getur 
verið að hann kunni allt eins vel að njóta kyrrðar og rósemdar? 

Neysla gerir oft kröfu um hraða. Að selja og neyta sem mest á sem skemmstum tíma. Í 
neyslusamfélaginu ráða hraði og kostnaður ríkjum. Að njóta krefst hins vegar ákveðins 
tíma. Við gefum okkur tíma til að njóta matar, listar og náttúrufegurðar. Nú færist í vöxt 
að bjóða upp á hægan ferðamáta (e. slow travel) sem mótvægi við þeysireið um landið. 
Hægur ferðamáti miðar að því að gefa sér tíma til þess að njóta þess sem fyrir augu ber í 
stað þess að komast yfir sem mest landsvæði á sem skemmstum tíma. Nálgunin er 
gjörólík og upplifunin þar af leiðandi líka. Hægur ferðamáti felur í sér að ferðamaðurinn 
dvelur lengur á sama stað eða svæði heldur en sá sem kýs að ferðast hratt. Í því ljósi kann 
að vera eftirsóknarverðara fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og nágrannabyggðir hans að höfða 
til þeirra sem vilja gefa sér tíma til að njóta þess sem svæðið hefur upp á að bjóða. Stór 
hluti þeirra ferðamanna sem kemur til landsins er allvel menntað fólk sem sækist eftir 
fróðleik um náttúru og menningu. Það gæti því þjónað hagsmunum þeirra að koma fram 
við þá sem njótendur fremur en neytendur. 

Að njóta felur fremur í sér hóflegri nýtingu heldur en neysla sem getur þróast út í óhóf og 
græðgi. Þess vegna samrýmast not í merkingunni að njóta betur markmiðum verndunar 
heldur en neyslan, hún á fremur við um nytjagildið heldur en verndargildið. Ólafur Páll 
Jónsson (2007) heimspekingur hefur bent á að verndargildi og notagildi geti farið saman 
ef notagildið felst ekki í því að umturna náttúrunni, eins og á sér stað við virkjun 
fallvatna. Notagildi í líki ferðamennsku og vísindarannsókna geti hins vegar samrýmst 
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verndargildi ef farið er með gát. Ferðamennsku sem tekur njótendur fram yfir neytendur 
ætti líka að vera auðveldara að laga að sjálfbærni, heldur en ferðamennsku sem er fyrst 
og fremst neytendamiðuð. En í ljósi þess hve hugtakið sjálfbær þróun á erfitt uppdráttar 
hér á landi, og hve hægt miðar við að laga ferðaþjónustuna að sjálfbærni, gæti verið 
verðugur millileikur að bjóða upp á ferðamennsku sem leggur áherslu á að njóta fremur 
en að neyta. Það kæmi ekki í veg fyrir að jafnframt mætti laga ferðamennskuna að 
sjálfbærni. Þvert á móti gæti það hjálpað til við að innleiða sjálfbæra ferðamennsku. 
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7  Lokaorð 

Í inngangi ritgerðarinnar voru lagðar fram fimm rannsóknarspurningar. Spurt var hvort 
vilji heimamanna til að taka beinan þátt í skipulagi og rekstri þjóðgarðsins væri til 
kominn vegna einhverra sérstakra aðstæðna á svæðinu (heimatilbúinn áhugi) eða hvort 
alþjóðlegir straumar hafi verið að verki. Svarið við þessari spurningu er tvíþætt. Annars 
vegar má tala um „heimatilbúinn“ áhuga eða eins konar innri þörf heimamanna til að láta 
til sín taka í umræðunni; hins vegar utanaðkomandi eða alþjóðleg áhrif og strauma. 
Beinum fyrst sjónum að hinu fyrrnefnda, það er aðstæðum heima fyrir. 

Íbúar á suðursvæðinu, í Sveitarfélaginu Hornafirði, sýndu þegar í upphafi eindreginn 
vilja til beinnar þátttöku. Þar hefur ráðið miklu nálægðin við Vatnajökul og þar með 
þjóðgarðinn, enda byggðin staðsett á mjórri landræmu milli úthafsins og jökulsins. Þessar 
landfræðilegu aðstæður gera íbúana meðvitaða um þjóðgarðinn og þeir sjá möguleika í 
að nýta sér gæði hans sér til framdráttar, einkum á sviði ferðamennsku. Íbúar 
suðursvæðisins búa sem sagt vel að stórbrotinni og fremur aðgengilegri náttúru. Auk þess 
var ferðaþjónusta á suðursvæðinu í vexti og talsverð reynsla hafði byggst upp af því að 
bjóða ferðafólki upp á ferðir inn á jökulinn og í siglingu á Jökulsárlóni. Þá hafði 
Skaftafell verið meðal fjölsóttustu ferðamannastaða landsins um árabil og á hinum enda 
svæðisins, á Lónsöræfum, var vinsælt gönguland. 

Allt veitti þetta suðursvæðinu ákveðið forskot á hin svæðin þrjú. Og fleira mætti nefna. 
Þannig er líklegt að sameining allra sveitarfélaganna þar í eitt undir lok síðustu aldar hafi 
aukið samkennd meðal íbúanna og skapað samstöðu um að sveitarstjórnin léti til sín taka 
í málefnum þjóðgarðsins. Enn má nefna að undirbúningurinn að stækkun Þjóðgarðsins í 
Skaftafelli árið 2004 hefur án efa gert íbúana ennþá meðvitaðri um þýðingu 
Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir svæðið. Úr þessum jarðvegi óx ferðaþjónustu-, menningar- 
og matvælaklasinn Ríki Vatnajökuls ehf. vorið 2007. 

Fleiri atriði skipta máli í þessu sambandi og þau eiga einnig við um hin þrjú nærsvæði 
þjóðgarðsins. Þannig hafa samfélagsbreytingar í sveitarfélögunum sem liggja að 
Vatnajökulsþjóðgarði (kafli 3) væntanlega gert að verkum að þau eru viljugri og að ýmsu 
leyti betur til þess fallin en áður að taka þátt í jafn krefjandi verkefni og skipulag og 
stjórnun þjóðgarðs er. Í fyrsta lagi er um að ræða breytingar á atvinnuháttum til sveita, 
það er frá hefðbundinni og fremur einhæfri landbúnaðarframleiðslu til blöndu af 
fjölþættari framleiðsluháttum og þjónustugreinum. Þar hefur ferðaþjónustan komið sterk 
inn víðast hvar. Öll sveitarfélögin sem liggja að þjóðgarðinum hafa verið skilgreind sem 
„jaðarsvæði búskapar og byggða“ og vaxtarmöguleikar í dreifbýlinu virðast einkum 
felast í ferðaþjónustu eða samþættingu landbúnaðar og ferðaþjónustu (Magnfríður 
Júlíusdóttir o.fl., 2009, 23). Margir telja að tilkoma þjóðgarðsins muni hjálpa til í þeim 
efnum og miðað við alþjóðlega þróun í málefnum þjóðgarða á undanförnum áratugum 
(kafli 2) er það ekki óraunhæft mat. Árangurinn hlýtur þó fyrst og fremst að ráðast af því 
hvernig til tekst með skipulag og starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs og síðast en ekki síst 
hvort hann fær nægilegt rekstrarfé til að geta sinnt margþættu hlutverki sínu. 

Hvað varðar hin utanaðkomandi eða alþjóðlegu áhrif á vilja heimamanna til að taka virkan 
þátt í undirbúningi að stofnun þjóðgarðsins og rekstri hans, þá ber fyrst að nefna að almenn 
þróun í málefnum þjóðgarða hefur stuðlað að sterkari tengslum milli þeirra og 
nærumhverfisins. Þetta hefur ekki aðeins leitt til meiri samþættingar þjóðgarða og 
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ferðamennsku, heldur einnig styrkt tengsl heimamanna og þjóðgarða. Víða um lönd, bæði í 
þróunarríkjum og iðnríkjum, hafa þjóðgarðar fengið það hlutverk að efla ferðaþjónustu og 
styrkja jaðarbyggð. Sömu einkenni komu mjög fljótlega fram í umræðunni um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs. En það voru fleiri alþjóðlegir straumar að verki. 

Þegar Íslendingar ákváðu að taka þátt í Dagskrá 21 á heimsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna um umhverfi og þróun árið 1992 gengust þeir undir að sýna frumkvæði og 
ábyrgð í umhverfismálum, sem og langtíma stefnumótun. Þótt nokkur ár liðu þar til 
íslensk stjórnvöld hófu að virkja sveitarfélögin til þátttöku í Staðardagskrá 21 og betur 
hefði mátt standa að verki í þeim málum virðist sem þetta hafi skilað þeim árangri að 
sjálfsagðara þótti en áður að almenningur tæki virkari þátt í umræðum um ýmis 
hagsmunamál samfélagsins (Alþingistíðindi 2005–2006 A 4, 2006, 132. löggjafarþing, 
þingskjal 570 – 407. mál). Á sama tíma og þessi þróun átti sér stað hófu stjórnvöld að 
vinna að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Virka þátttöku sveitarstjórna, heimamanna og 
annarra hagsmunaaðila í umræðunni um stofnun þjóðgarðsins má því að einhverju leyti 
skýra með almennri lýðræðisþróun víða um heim, þróun sem var meðal annars til komin 
vegna vaxandi áhrifa hugtaksins sjálfbær þróun. Áhrifa frá hugtakinu sér reyndar víðar 
stað í umræðunni um stofnun þjóðgarðsins, eins og nánar verður vikið að hér á eftir. 

Að öllu samanlögðu má því segja að í umræðunni um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs hafi mæst 
innri þörf heimamanna (það er hið staðbundna) og ytri áhrif (hið alþjóðlega eða hnattræna). 

Spurningunum um hvers vegna hafi mátt greina mikinn áhuga meðal sumra heimamanna 
á nærsvæðum þjóðgarðsins fyrir stofnun hans, hvers vegna þeir hinir sömu hafi sýnt 
eindreginn vilja til að koma að málum í upphafi og hvers vegna greina mætti mismikinn 
áhuga á svæðunum hefur að nokkru leyti verið svarað hér að framan. Þó má bæta því við 
að vestursvæðið (það er Skaftárhreppur) á meira sammerkt með suðursvæðinu en hinum 
svæðunum tveimur. Þar var sameining sveitarfélaga um garð gengin allnokkru áður en 
byrjað var að ræða um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og þar er nálægð við jökulinn og 
þjóðgarðsmörkin yfirleitt meiri en á austursvæðinu og á norðursvæðinu. Þetta, ásamt 
samdrætti í hefðbundnum landbúnaði og fólksfækkun í dreifbýli, virðist hafa beint 
sjónum manna að tækifærum í ferðaþjónustu. Tilkoma þjóðgarðsins hefur glætt vonir 
manna í þessum efnum og nýverið hafa ferðaþjónustufyrirtæki, sveitarfélagið og fleiri 
aðilar hleypt af stokkunum klasaverkefninu Friður og frumkraftar sem á margt skylt með 
klasa nágranna þeirra á suðursvæðinu. Lakagígar (sem eru innan marka þjóðgarðsins) og 
Eldhraun standa íbúunum í Skaftárhreppi nærri og eiga sinn þátt í að gera þá meðvitaða 
um þýðingu þjóðgarðsins fyrir svæðið. Við þetta bætist að hvorki í Skaftárhreppi né 
Sveitarfélaginu Hornafirði er þess vænst að stóriðja eða ein stór „lausn“ í atvinnumálum 
detti af himnum ofan, ef svo má segja. 

Eins og fram hefur komið liggur meginhluti byggðarinnar á austursvæðinu og norður-
svæðinu mun fjær Vatnajökli og þjóðgarðsmörkunum en á hinum svæðunum tveimur. 
Þetta kann að valda því að íbúarnir hafi ekki jafnsterka tilfinningu fyrir stofnun 
þjóðgarðsins og greina má sunnan jökla. Þá hafa uppgangurinn og þenslan í atvinnulífinu 
af völdum virkjana- og álversframkvæmdanna gert að verkum að heimamenn hafa veitt 
þjóðgarðinum minni athygli heldur en greina má sunnan jökla. Enn má nefna að þar sem 
sveitarfélögin á austursvæðinu og norðursvæðinu voru seinni til að sameinast heldur en á 
hinnum svæðunum, kann það að hafa gert þeim erfiðara um vik að beita sér af krafti í 
málefnum þjóðgarðsins í upphafi. 

Einn megintilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við því hvort umræðan um 
stofnun þjóðgarðsins hafi verið undir (sterkum) áhrifum frá hugtakinu sjálfbær þróun. Ef 
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svo, hvernig mátti það vera? Og að hve miklu leyti samrýmdist umræðan inntaki 
hugtaksins og hvers vegna var þá jafnhljótt um hugtakið í viðtölunum og raun ber vitni? 
Eins og áður segir má að nokkru leyti skýra aðkomu heimamanna að umræðunni með 
tilvísun í almenna lýðræðisþróun á alþjóðavettvangi á undanförnum áratugum, auk 
þróunar í málefnum þjóðgarða. Hvort tveggja er undir áhrifum frá hugtakinu sjálfbær 
þróun. Þar munaði miklu um hin víðtæku áhrif Brundtland-skýrslunar árið 1987 og 
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun 1992. Orðræðugreiningin í kafla 5 
leiðir í ljós, að það þótti ekki aðeins sjálfsagðara að heimamenn kæmu með afgerandi 
hætti að umræðunni (samfélagsorðræðan – samfélagsstoð sjálfbærrar þróunar), heldur 
bæri þeim og heimabyggð þeirra að njóta ávaxtana í formi efnahagslegs ávinnings 
(efnahagsorðræðan – efnahagsstoðin). Í ritgerðinni hefur ennfremur verið bent á, að 
inntak sjálfbærrar þróunar geti ýtt undir mannhverft viðhorf til náttúrunnar en þau 
einkenni koma einmitt glöggt fram í viðhorfum heimamanna sem og lykilskjölunum og 
mörgum öðrum tiltækum heimildum (umhverfisorðræðan – umhverfisstoðin). 

Nú má ekki skilja þessa túlkun svo að hugtakið sjálfbær þróun hafi stuðlað að afturhvarfi 
í almennum viðhorfum til umhverfisins eða náttúruverndarmála. Náttúruvernd hefur 
ávallt átt á brattann að sækja, hér á landi sem annars staðar. Hún hefur kostað svita og tár, 
jafnvel blóð á stundum. Þvert á móti hefur í ritgerðinni einnig verið bent á jákvæð áhrif 
sjálfbærrar þróunar á umræðuna um umhverfismál, meðal annars á sviði ferðamála, þar 
sem hefur orðið vitundarvakning í þessum efnum. En inntak sjálfbærrar þróunar, að 
minnsta kosti eins og það var yfirleitt skilgreint fram undir aldamót og jafnvel lengur, 
felur í sér mannhverfa sýn á náttúruna og í því felst sú hætta að almennt sé litið á 
náttúruna sem umhverfi og vettvang mannsins, bæði núlifandi kynslóða og komandi 
kynslóða, og að náttúran sé vegin og metin á forsendum mannsins en ekki á eigin 
forsendum. Þannig líta fæstir svo á að náttúran hafi eigið gildi (e. intrinsic value), það er 
gildi sem er óháð mati manna, óháð notagildi (Holden, 2003). Einnig mætti tala um 
tilvistargildi (e. existence value) í þessu sambandi, það er að segja gildi „sem 
einstaklingur gefur tilteknum hlut óháð því hvort velferð einstaklingsins breytist við það 
að þessi hlutur haldi áfram að vera til“ (Ólafur Páll Jónsson, 2007, 71). Eins og bent 
hefur verið á hefur ýmislegt verið gert til að laga þessa vankanta á inntaki 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar en það tekur tíma að skila sér út í samfélagið. 

Þrátt fyrir þessi áhrif frá hugtakinu sjálfbær þróun á umræðuna um stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs er staða hugtaksins í íslensku samfélagi almennt séð fremur veik. 
Það á meðal annars við um ferðaþjónustuna. Meðal almennings er takmörkuð þekking og 
skilningur á hugtakinu og svo virðist sem áhugi á því sé það einnig. Fólk kýs fyrst og 
fremst efnahagslegt öryggi og efnahagslegan vöxt til skemmri tíma litið. Að fylgja 
inntaki sjálfbærrar þróunar felur í sér hugsjón um heilbrigðara, friðsælla og réttlátara 
samfélag sem býr í sátt við umhverfi sitt og tekur tillit til hagsmuna komandi kynslóða. Í 
hugum flestra fylgir því ekki skjótur efnahagslegur ágóði að laga sig að sjálfbærri þróun. 
„Þögnin“ um sjálfbæra þróun í viðtölunum við heimamenn sumarið 2007 kann að 
endurspegla veika stöðu hugtaksins í samfélaginu almennt. 

Sjálfbær þróun og sjálfbær ferðaþjónusta eru í sinni hreinustu mynd góðar og gildar 
hugmyndir. En málið er ekki svo einfalt þegar hugmyndafræðinni er hrint í framkvæmd. 
Þá koma til sögunnar ýmis öfl og sjónarmið sem hafa áhrif á hvernig til tekst með 
framkvæmdina (Phillips, 2003). Vegna þess hve hugtökin eru opin og liggja þess vegna 
vel við höggi þurfa þau mikinn stuðning í formi kynningar og langtíma áætlanagerðar. 
Þar ræður miklu aðkoma opinberra aðila, ríkis og sveitarfélaga, og hagsmunasamtaka, til 
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dæmis ferðaþjónustunnar. Mikilvægt er að standa vel að kynningu á þeim gildum sem að 
baki búa, skilgreiningar á hugtökum þurfa að vera skýrar og íslenskar þýðingar til staðar 
til þess að boðskapurinn falli í frjóan jarðveg. Ef hugtökunum er flaggað án öflugrar 
kynningar og aðgerðaáætlunar er hætt við að inntakið komist ekki til skila eða misskiljist. 

Sjálfbær þróun hefur gert heimamönnum kleift að komast að umræðuborðinu um stofnun 
og skipulag þjóðgarðsins. Það er nýtt hér á landi. Þar með hafa þeir fengið betra tækifæri 
en áður til að láta rödd sína heyrast, til að viðra skoðanir sínar og viðhorf. Þetta hefur 
styrkt stöðu þeirra gagnvart ríkisvaldinu. Þótt áhrif sjálfbærrar þróunar á orðræðuna um 
þjóðgarðinn komi að sumu leyti fram í mýkri viðhorfum til náttúrunnar, þá má líka 
greina þveröfug áhrif í umræðunni, það er að heimamenn, ferðaþjónustan og aðrir 
hagsmunaaðilar líti á þjóðgarðinn fyrst og fremst sem tækifæri til að nýta náttúruna í 
hagrænum tilgangi. 

Sú viðleitni sem orðið hefur á undanförnum tveimur áratugum eða svo í heiminum í þá 
veru að aðlaga skipulag og stjórn nýrra þjóðgarða að sjálfbærri þróun hefur gert að 
verkum að markmiðin með stofnun þjóðgarða eru í mörgum tilvikum orðin miklu 
víðtækari og flóknari en áður. Þeim er ekki einungis ætlað að vernda náttúruna og auka 
möguleika fólks á að njóta útivistar, heldur einnig að styðja við og efla byggð sem fyrir 
er innan þjóðgarðsmarkana og á nærsvæðunum. Eins og bent hefur verið á áttu 
fyrrnefndu markmiðin ekki alltaf samleið og gat það valdið togstreitu. Þriðja markmiðinu 
var ætlað að samþætta og sætta hin tvö fyrri en það getur reynst hægara sagt en gert og sú 
hætta er fyrir hendi að það auki enn á togstreituna milli ólíkra sjónarmiða. 

Veik staða sjálfbærni í rannsóknargögnunum, einkum viðtölunum, hlýtur að teljast 
áhyggjuefni ef ætlunin er að skipuleggja og stjórna Vatnajökulsþjóðgarði á forsendum 
sjálfbærni, eins og skilja má á lögum um garðinn og reglugerðinni, þótt fáorð séu um 
þetta efni. Þessi veika staða hugtaksins sjálfbær þróun og sjálfbærni í viðtölunum kann að 
hljóma sem mótsögn við þá hugmynd sem hér hefur verið reifuð, að umræðan um 
stofnun þjóðgarðsins hafi verið undir miklum áhrifum frá hugtakinu. Skýringin á þessari 
þversögn gæti falist í því að það hafi orðið eins konar rof í orðræðunni, það er að áhrif frá 
sjálfbærri þróun komi meðal annars fram í þeim viðhorfum að heimamenn eigi að koma 
að stjórn þjóðgarðsins (samanber félagslegu stoð sjálfbærrar þróunar) og að 
þjóðgarðurinn styrki atvinnulíf á nærsvæðunum (samanber efnahagslegu stoðina) án þess 
að heimamenn tengi þessi viðhorf (sín) við sjálfbæra þróun eða sjái fyrir sér að þessum 
markmiðum verði náð á forsendum sjálfbærrar þróunar. Ef þetta er raunin hlýtur það að 
vera áhyggjuefni, því eins og Þorvarður Árnason (2008) umhverfisfræðingur hefur bent á 
„þurfa að ríkja jákvæð, gagnvirk tengsl“ á milli stoðanna þriggja sem mynda grunninn 
undir sjálfbæra þróun „til þess að þróun geti talist sjálfbær“ (83). 

Þegar litið er yfir þróun orðræðunnar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og þegar 
rannsóknargögnin (lykilskjölin og viðtölin) eru borin saman kemur ýmislegt athyglisvert í 
ljós. Þegar Hjörleifur Guttormsson mælti fyrir þingsályktunartillögu sinni um stofnun 
fjögurra hálendisþjógarða í tvígang árið 1998 beitti hann vísindalegum rökum (það er að 
segja að vernda vatnið sem fólgið er í stærstu jöklum landsins) til að vernda náttúru 
hálendisins fyrir óafturkræfum framkvæmdum. Eftir að tillaga hans tók breytingum í 
meðförum Alþingis, þess efnis að einungis yrði stefnt að stofnun eins hálendisþjóðgarðs í 
stað fjögurra, það er að segja Vatnajökulsþjóðgarðs, litaðist orðræðan mjög fljótlega af 
hinum miklu virkjanaáformum á norðaustanverðu hálendinu. Þeir sem töluðu fyrir 
náttúruvernd og stofnun þjóðgarða, hvort sem um var að ræða Snæfellsþjóðgarð, 
Vatnajökulsþjóðgarð eða Hálendisþjóðgarð, tileinkuðu sér orð og orðfæri úr málflutningi 
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andstæðinganna, það er þeirra sem mæltu fyrir virkjunum og álveri. Í þessu fólst ákveðið 
herbragð, það er að segja að gera rök andstæðinganna að sínum og beita þeim til gagnsóknar, 
en líka hætta á að kynnt væri undir of miklar væntingar og að málflutningurinn afvegaleiddi 
markmiðin. Hvoru tveggja sér stað í umræðunni um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar urðu 
hagræn rök oft og tíðum miklu fyrirferðarmeiri en sjónarmið náttúruverndar og væntingarnar 
um efnahagslegt gildi garðsins að sumu leyti óraunhæfar. 

Orðfærið í skýrslum undirbúningsnefndanna fyrir stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs frá 2004 
og 2006 er að sönnu fremur hófstillt, sérstaklega ef miðað er við þingsályktunartillögu 
þingmanna Samfylkingarinnar frá 2002 um stofnun hálendisþjóðgarðs, en með báðum 
skýrslunum fylgdu skýrslur um efnahagsleg áhrif þjóðgarðsins. Þar með undirstrikuðu 
nefndirnar hagrænnt mikilvægi þjóðgarðsins fyrir íslenskt samfélag, einkum og sér í lagi 
nágrannabyggðir garðsins. Sú áhersla kom skýrt fram meðal heimamanna strax eftir að 
ríkisstjórnin setti stefnuna á stofnun þjóðgarðsins og hennar sá ennþá stað í viðtölum 
höfundar sumarið 2007, einkum á suðursvæðinu. Á öllum svæðunum slógu heimamenn 
reyndar varnagla því flestir þeirra reikna með að rekstur þjóðgarðsins komi til með að 
líða fyrir skort á fjárveitingum frá ríkinu og allmargir óttast að ströng 
náttúruverndarskilyrði muni hefta þau not sem nágrannabyggðarlögin gætu haft af 
þjóðgarðinum, einkum ferðaþjónustan. Vantrú á að þjóðgarðurinn hafi umtalsverð 
hagræn áhrif yfirleitt voru líka til staðar meðal sumra heimamanna. Orðræðan er því 
fráleitt einsleit, heldur ber hún ýmis merki þeirrar óvissu sem ríkir um hvort markmiðin 
með stofnun þjóðgarðsins muni ganga eftir. Það er óneitanlega bagalegt hve takmarkað 
hið nýja markmið Vatnajökulsþjóðgarðs á sviði byggðaþróunar hefur verið útfært. 

Athygli vekur hve myndlíkingar tíðkuðust mikið í umræðunni um stofnun þjóðgarðsins, 
einkum kemur það fram í sumum lykilskjalanna og ýmsum tiltækum heimildum en síður 
í viðtölunum við heimamenn. Þannig var vinsælt að líkja Vatnajökulsþjóðgarði við 
stóriðju með tilliti til áhrifa á atvinnulíf og þróun byggðar almennt. Þetta kom til af því 
að orðin þjóðgarður og náttúruvernd voru talin of léttvæg sem rök, þau voru ekki 
gjaldgeng ein og sér og þurftu því að hafa sér til stuðnings orð sem almennt eru spyrt 
saman við hagvöxt, fjölgun starfa og fólksfjölgun. 

Fleiri „þungavigtarorð“ eru áberandi. „Lyftistöng“ er dæmigert. Það var farið að heyrast þegar 
árið 1999, þá frá þeim sem töluðu fyrir stofnun þjóðgarðs á hálendinu. Þrástef eins og 
„lyftistöng fyrir atvinnulíf“ og að „virkja“ náttúruna voru óspart notuð af þeim sem töluðu fyrir 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Þannig voru tekin orð og orðasambönd úr orðræðu þeirra sem 
vildu fallvatnsvirkjanir og stóriðju og þau notuð til þess að ljá málflutningnum vigt. Þannig var 
því haldið fram að þjóðgarður væri atvinnuskapandi og hefði þar með efnahagslega þýðingu. 
Með öðrum orðum, þá notuðu þeir sem vildu stofna þjóðgarð rök hinna sem vildu virkja 
fallvötnin máli sínu til framdráttar. Eflaust var þetta álitið klókt, eins konar krókur á móti 
bragði, en eins og bent hefur verið á getur þetta verið tvíeggjað sverð. 

Greiningin á umræðunni leiðir einnig í ljós að samfélagsorðræðan var einnig áberandi. Í 
viðtölunum má greina ótta við of mikil stjórnunaráhrif að sunnan en jafnframt vilja til að 
hafa áhrif á stjórnun svæðisins. Hið síðarnefnda er talið réttlætismál, meðal annars á 
grundvelli þess að heimamönnum hefur löngum verið haldið frá stjórnun verndaðra 
svæða. Samfélagsorðræðan og efnahagsorðræðan renna stundum saman og styrkja hvor 
aðra, til dæmis á þann máta að með því að hafa áhrif á skipulag og stjórn þjóðgarðsins 
vænta heimamenn þess að garðurinn hafi frekar efnahagsleg jákvæð áhrif. 

Orðræðan um hálendið hefur að miklu leyti snúist um náttúruvernd og nýtingu til 
orkuöflunar (einkum fyrir stóriðju), það er að segja annað hvort náttúruvernd eða 
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orkunýting. Orkunýtingunni hefur gjarnan verið talið til tekna að hún styrki efnahagslífið 
og atvinnulíf á landsbyggðinni á meðan náttúruverndin geri það ekki. Á þessu má þó 
merkja ákveðna breytingu með tilkomu umræðunnar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
vegna þess að þá var því haldið fram að stofnun hans styrkti atvinnulíf í nálægum 
byggðum og gæti þannig stöðvað neikvæða íbúaþróun. Í fljótu bragði má ætla að þarna 
fari hagsmunir náttúruverndar og landsbyggðarinnar saman en þegar betur er að gáð má 
greina þá þversögn að ef tekst að nota þjóðgarðinn til að styrkja byggðarlög með 
umtalsverðri fjölgun ferðamanna getur farið svo að náttúran gjaldi fyrir það. 

Á það hefur verið bent hve efnahagsorðræðan og samfélagsorðræðan eru um margt líkar í 
rannsóknargögnunum, það er í lykilskjölunum annars vegar og viðtölunum hins vegar. 
Þar eru til dæmis áberandi væntingar um að þjóðgarðurinn örvi atvinnulíf, efli 
ferðaþjónustu og styrki byggð. Þar sem lykilskjölin eru eldri en viðtölin er eðlilegt að 
spyrja hvort viðhorf heimamanna hafi stjórnast af sjónarmiðum sem fram koma í 
skjölunum. Þótt flest skjalanna túlki sjónarmið margra og ólíkra hagsmunaaðila, þar með 
taldra heimamanna, eru þau engu að síður afurð hins opinbera valdsviðs. En þegar betur 
er að gáð hefur orðræðan í viðtölunum sín sérkenni sem skilur hana að nokkru leyti frá 
orðræðu skjalanna. Þannig er orðræðan í viðtölunum yfirleitt lágstemmdari og varnaglar 
eru fremur slegnir. Það gefur til kynna að heimamenn séu ekki bara óvirkir móttakendur 
pólitískra sjónarmiða, heldur að þeir séu líka gerendur í mótun orðræðunnar. Óttinn við 
að þjóðgarðurinn verði fjársveltur, að þar verði rekin of hörð náttúruverndarstefna (sem 
stangast á við hagsmuni þeirra) og að stjórnarfyrirkomulag garðsins muni ekki virka sem 
skyldi eru allt stef til merkis um að heimamenn hafi mótað með sér viðhorf um málefni 
þjóðgarðsins. Slík viðhorf byggja á reynslu og þekkingu þeirra sem búa á lands-
byggðinni, hvort heldur er í nábýli við þjóðgarða og önnur náttúruverndarsvæði eða ekki. 
Tortryggni og vantrú eru einkum áberandi á norðursvæðinu (meðal annars lituð af nábýli 
við Þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum og friðlýsingu Mývatns og Laxár), á austursvæðinu 
má fremur tala um fálæti gagnvart Vatnajökulsþjóðgarði, hófleg bjartsýni einkennir íbúa 
Skaftárhrepps (vestursvæðið) en bjartsýni er mest á suðursvæðinu. 

Af framansögðu verður ekki betur séð en að viðhorf heimamanna mótist að ýmsu leyti af 
félagslegu samhengi þeirra, jafnvel frekar því heldur en af stefnu ríkisvaldsins. Því má 
vera að fálæti heimamanna gagnvart inntaki sjálfbærrar þróunar verði ekki aðeins rakið 
til slælegrar framgöngu hins opinbera við kynningu á hugtakinu, heldur einnig þess að 
heimamenn hafa ekki ennþá séð sér hag í að tileinka sér hugmyndafræðina. 

Meginefni rannsóknarinnar nær til áranna 1999–2007. Ekki varð hjá því komist að 
skyggnast lítillega aftur fyrir þetta tímabil en minna hefur verið gert af því að skoða hvað 
gerst hefur í málefnum þjóðgarðsins og nágrannabyggða hans síðastliðin tvö til þrjú ár. 
Þess var þó getið að unnið væri að verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn og er áætlað að hún 
muni líta dagsins ljós síðar á þessu ári. Fjölmargir aðilar hafa komið að þeirri vinnu, 
meðal annars svæðisráðin fjögur og fjöldi sérfræðinga. Ef vel tekst til mun 
verndaráætlunin og vinnan við hana vafalaust auka vitund og skilning heimamanna fyrir 
því ábyrgðarmikla hlutverki á sviði náttúruverndar sem þeir hafa fengið með virkri 
þátttöku í skipulagi og stjórn þjóðgarðsins. Þannig gæti myndast mótvægi við þá 
hagrænu slagsíðu sem verið hefur á umræðunni um stofnun og hlutverk þjóðgarðsins. 
Náttúra þjóðgarðsins og nærsvæða hans er viðkvæm og mikil fjölgun gesta, og þar af 
leiðandi ferðamanna, kallar óhjákvæmilega á mótvægisaðgerðir. Aðeins þannig verður 
komið í veg fyrir að ferðamennska á svæðinu grafi undan sjálfri sér. Náist þetta takmark 
munu byggðarlögin í nágrenni þjóðgarðsins njóta ávaxtanna. 
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