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Haldið af stað 

Með áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 

Náttúruauðlindir gegna mikilvægu hlutverki í íslensku efnahagslífi en þær felast meðal 
annars í fiskistofnum, orkulindum, jarðvegi og beitilandi. Á undanförnum áratugum 
hefur falleg og sérstæð náttúra landsins einnig orðið mikilvæg auðlind fyrir ferða-
þjónustuna, en rúmlega 70% erlendra ferðamanna koma til landsins til að upplifa hana 
þrátt fyrir fjarlægð og ferðakostnað. Hálendið skiptir þar miklu máli, en um 40% 
þeirra erlendu sumargesta sem koma til landsins ferðast um hálendið (Ferðamálastofa, 
2008) auk þess sem ímynd og rekstrargrundvöllur ferðaþjónustunnar byggir verulega á 
aðdráttarafli öræfanna.  

Á næstu árum stefnir í sívaxandi sókn ferðamanna, ferðaþjónustunnar og orku-
geirans í auðlindir hálendisins og má því búast við verulegum hagsmunaárekstrum á 
ákveðnum svæðum þegar þessir aðilar þurfa að skipta á milli sín takmarkaðri auðlind. 
Undanfarinn áratug hefur verið unnið að forgangsröðun virkjunarkosta landsins í 
verkefni sem kallast rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Það er gert með 
hliðsjón af 

Ferðaþjónustan hefur á undanförum árum óskað eftir skýrari aðkomu að 
stefnumótun um landnotkun og að tekið verði tillit til greinarinnar við ákvarðanir um 
nýtingu náttúruverðmæta landsins (Iðnaðarráðuneytið, 2008; Samtök ferða-
þjónustunnar [SAF], 2007). Hún hefur hins vegar ekki sett fram opinbera stefnu um 
hvernig hún vill að landið sé nýtt fyrir greinina. Stefnumótun ferðamennsku er enda 
flókið ferli og getur verið erfitt að samþætta hana með öðrum greinum (Holden, 2008). 
Engu að síður er mikilvægt að tekið sé tillit til hagsmuna hennar við gerð 
skipulagsáætlana. Samkvæmt skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er eitt af hlutverkum 
Skipulagsstofnunar „að sjá um að upplýsingar um áætlanir um landnotkun á landsvísu séu fyrir 
hendi og stuðla að innbyrðis samræmi þeirra“.  

orkugetu, hagkvæmni og áhrifum á náttúrufar og minjar, auk hagsmuna 
annarra atvinnugreina þ.m.t. ferðaþjónustu (sjá Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvald-
ur Ólafsson, í prentun).  

Þingsályktunartillaga um gerð áætlunar fyrir ferðamennsku á miðhálendinu sem Siv 
Friðleifsdóttir alþingismaður lagði fram á Alþingi á síðasta ári tekur á þessu en hún var 
samþykkt 6. september 2010 (Þingskjal 1474, 2009-2010).  

Nú er verið að stíga fyrsta skrefið í þá átt með verkefni sem kallast „Áætlun um 
ferðamennsku á miðhálendi Íslands“ sem unnið er undir stjórn Önnu Dóru Sæþórsdóttur 
og Rögnvalds Ólafssonar í samvinnu við og með stuðningi Ferðamálastofu og 
iðnaðarráðuneytis. Í þessari grein er verkefnið kynnt, tilurð þess og sú aðferðafræði 
sem það byggir á. 

Mikilvægi hálendisins fyrir ferðamennsku / Frekari rökstuðningur 

Undanfarin ár hafa landsmenn sótt æ meira í útivist af ýmsu tagi og útivist orðin snar 
þáttur í daglegu lífi fjölda fólks. Sama má segja um ferðalög Íslendinga um eigið land, 
en níu af hverjum tíu landsmönnum ferðuðust innanlands á árinu 2009 (Ferðamála-
stofa, 2010). Um 13% Íslendinga telja hálendið mest spennandi svæði á landinu til að 
heimsækja (Ferðamálastofa, 2004). Hálendið hefur einnig mikið aðdráttarafl fyrir 
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erlenda ferðamenn, en samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2008) fara um 40% 
erlendra sumargesta fara inn á hálendið og eru Landmannalaugar fjölsóttasti staður 
hálendisins. Svæðið hefur sérstaklega mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn sem 
dvelja lengi á landinu, en rúmlega helmingur þeirra sem dvelja lengur en 15 nætur á 
landinu heimsóttu Landmannalaugar. Hálendið er sérstaklega mikilvægt fyrir ákveðna 
markhópa, en um 53% Frakka, 45% Holllendinga og 34% Þjóðverja sem koma til 
landsins heimsækja Landmannalaugar (Ferðamálastofa, 2008). Fjöldi gistinátta á 
hálendinu hefur tvöfaldast á síðastliðnum tuttugu árum, frá tæplega 48 þúsund árið 
1985 í rúmlega 95 þúsund árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2010). Um 9,5% Íslendinga 
gistu þar á ferðum sínum um landið árið 2009 (Anný Berglind Thorstensen, 2010).   

Hendee, Stankey og Lucas (1990) nefna ýmsar ástæður fyrir mikilli fjölgun 
ferðamanna á víðernum. Þar má t.d. nefna samfélagsbreytingar eins og hærra 
menntunarstig, hækkandi ráðstöfunartekjur, aukinn hreyfanleika og vaxandi áhuga á 
umhverfismálum og útivist. Einnig má nefna tækniþróun í ferðavörum sem gerir þær 
léttari og auðveldari í notkun, það á t.d. við um tjöld, þurrmat og fatnað. Auk þess 
hefur tæknin skapað ný leiktæki eins og t.d. mótorkrosshjól, fjórhjól og risajeppa sem 
hefur gert hálendið að leikvelli nýs notendahóps. Ferðamennska á hálendinu hefur því 
orðið fjölbreyttari með tímanum. Fyrir um tveimur áratugum var stærsti hópurinn á 
hálendinu hópferðamenn sem voru keyrðir um í rútum og gistu í tjöldum en nú er 
markaðurinn orðinn margbreytilegur og með ólíkar þarfir (Anna Dóra Sæþórsdóttir og 
Þorkell Stefánsson, 2009; Sæþórsdóttir, 2010a, 2010b). 

Markaðsátök og slagorð eins og „Iceland naturally“, „Nature the Way Nature 
Made It“ og „Pure, Natural, Unspoiled“ sem og myndrænt kynningarefni gefa til 
kynna mikilvægi náttúrunnar í markaðssetningu ferðaþjónustunnar, sér í lagi hinnar 
hreinu og óspilltu náttúru hálendisins (Sæþórsdóttir og Karlsdóttir, 2009). Markaðs-
átakið „Inspired by Iceland” sem efnt var til í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli lagði 
einnig mikla áherslu á náttúruna meðal annars með myndefni af stórbrotinni náttúru.  

Ferðaþjónusta sem byggir rekstur sinn að einhverju eða verulegu leyti á hálendinu 
teygir sig víða um land. Í viðtölum sem tekin voru við um þrjátíu ferðaþjónustuaðila í 
Skaftárhreppi kemur fram að hálendið er gríðarlega mikilvæg auðlind fyrir 
ferðaþjónustuna á þessum svæðum og órjúfanlegur hluti af aðdráttarafli svæðanna. 
Mörg ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu byggja einnig tilveru sína að 
verulegu leyti á hálendinu. Til þess að hægt sé að auka nýsköpun í greininni og auka 
arðsemi hennar þurfa gamlar og nýjar greinar að geta þrifist saman og rekstarskilyrði 
þeirra þurfa að vera skýr og ljós til lengri tíma. Að mati flestra rekstraraðila sem rætt 
var við er mikilvægt og tímabært að skipuleggja hálendið og ferðir um það þannig að 
mismunandi hópar (hópferðamenn, smærri hópar í gönguferðum, fólk í jeppaferðum 
eða á öðrum vélknúnum farartækjum og hestamenn) séu ekki mikið að mætast (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Þetta styðja 
auk þess rannsóknir Kristínar Ágústsdóttur (1998) meðal hestamanna, Önnu Dóru 
Sæþórsdóttur (2009), Sæþórsdóttur (2010a, 2010b) og Önnu Dóru Sæþórsdóttur og 
Þorkels Stefánssonar (2009). 

Upplifun á víðernum felur í sér útiveru í frumstæðu og óröskuðu umhverfi þar sem 
fáir aðrir ferðamenn eru (Cole og Hall, 2008). Aðdráttarafl víðerna byggir á ímynd um 
ósnortna náttúru, en á móti kemur að ferðamenn breyta víðernunum með komu sinni. 
Á fjölsóttum ferðamannastöðum krefst ferðamennska ákveðinna innviða, en með 
þeim er víðernunum „spillt“. Að auki má takmarkaður fjöldi fólks vera þar til þess að 
upplifun um einveru náist. Nú þegar má greina ákveðin hættumerki um að 
þolmörkum ferðamanna sé náð sums staðar á hálendinu, t.d. er 20% gesta Land-
mannalauga ekki ánægður með komu sína þangað, fyrst og fremst vegna mikils fjölda 
ferðamanna (Sæþórsdóttir, 2010a) auk þess sem Landmannalaugar er sá staður sem 
aðrir ferðamenn á hálendinu nefna langoftast sem stað sem þeir heimsækja ekki vegna 
fjöldaferðamennskunnar þar (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009).  
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Á hálendinu eru jafnframt ríkulegir orkumöguleikar en í rammaáætlun um nýtingu 
vatnsafls og jarðvarma eru settir fram 84 virkjunarkostir í landinu, þar af 44 á hálendinu. 
Meðal hugmynda á hálendinu eru jarðhitavirkjanir á Torfajökulssvæðinu (þ.m.t. 
Landmannalaugum), í Öskju, Kerlingarfjöllum og Kverkfjöllum og  vatnsaflsvirkjanir í 
Markarfljóti, Skaftá og Jökulánum í Skagafirði (Rammaáætlun, 2010). Þessir virkjana-
kostir hafa allir mjög neikvæð áhrif á ferðamennsku og útivist (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, í prentun; Sæþórsdóttir og Ólafsson, í prentun 
-a, í prentun -b). 

Það er því margt sem kallar á að mótuð sé stefna um notkun hálendisins fyrir 
ferðamennsku. Nauðsynlegt er að hugleiða hvers konar og hversu mikla ferða-
mennsku er æskilegt að byggja upp á hálendinu og hvar hana á byggja upp. Skoða þarf 
hvaða áhrif fjölgun ferðamanna hefur á umhverfið, hvar þarf að byggja upp aðstöðu 
fyrir gesti, hvers konar uppbygging er æskileg og hvaða önnur landnýting fer með 
ferðamennsku. Einnig er brýnt að kanna hvort vöxtur ferðamennsku á víðernunum sé 
einhverjum takmörkunum háður og hvenær fjöldi ferðamanna er orðinn slíkur að 
umhverfið verði fyrir óásættanlegum breytingum, eða að ferðamenn verði ekki lengur 
ánægðir með heimsókn sína vegna þess að þolmörkum þeirra er náð - og þeir hætti að 
koma og fari annað. Með öðrum orðum, hvenær ferðamenn hætta sjálfir að njóta 
samvista við náttúruna vegna þeirrar ferðamennsku sem þar hefur byggst upp og 
vegna fjölda annarra ferðamanna.  

Forsaga verkefnisins 

Höfundur þessarar greinar hefur talað fyrir framkvæmd verkefnisins frá árinu 2006 
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006) og verkefnisstjórar þess hafa sótt um styrki til að 
vinna að gerð verkefnisins á ýmsum stöðum frá árinu 2007. Uppskeran af því er einn 
forverkefnisstyrkur frá Tækniþróunarsjóði Rannís. Hann var annars vegar nýttur til 
tilvikskönnunar á Lakasvæðinu (sjá Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2007)  og hins vegar 
heimsóknar til Bandaríkjanna. Í Bandaríkjunum heimsóttu höfundur og Rögnvaldur 
Ólafsson þrjár stofnanir; höfuðstöðvar USDA Forest Commission í Missoula, Aldo 
Leopold Wilderness Research Institute og University of Montana, en þær eru í 
fararbroddi á heimsvísu í rannsóknum á víðernum. Rætt var sérstaklega við þrjá af 
helstu sérfræðingum í heimi á sviði rannsókna á ferðamennsku í víðernum, þá Steve 
McCool, Wayne Freimund  og David M. Cole. Viðtöl við sérfræðinganna staðfestu 
hugmyndir rannsakenda um að þær aðferðir og sú hugmyndafræði sem þeir hygðust 
beita í verkefninu, væru mjög vel til þess fallin. Um er að ræða þolmörk ferðamennsku 
(tourism carrying capacity), viðhorfskvarðann (the Purist Scale), afþreyingarrófið 
(ROS, Recreation Opportunity Spectrum) og mörk viðunandi breytinga (LAC, Limits 
of acceptable change). Lýsing á vinnuferli síðastnefnda líkansins má sjá á mynd 1. Um 
þessar aðferðir verður ekki fjallað hér en þess í stað vísað í t.d. Anna Dóra 
Sæþórsdóttir (2006), Sæþórsdóttir (2010a) og Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. (2007).   
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Mynd 1. Vinnuferill líkansins um mörk viðunandi breytinga 
 
Á aðalfundi SAF árið 2007 var skorað  
 

á stjórnvöld að vinna landnýtingaráætlun með þarfir ferðaþjónustunnar í huga á 
sama hátt og fyrirliggjandi tillaga á Alþingi gerir varðandi nýtingaráætlun og 
verndaráætlun fyrir auðlindir landsins bæði til lands og sjávar. Nýting náttúru-
auðlinda til ferðaþjónustu er mikilvæg og þarf að kortleggja til að hægt sé að 
undirbúa fjárfestingu í innviðum og markaðsstarfi (SAF, 2007). 
 

Í Ferðamálaáætlun 2006-2015 er birt stefna stjórnvalda í ferðamálum. Þar eru sett 
fram fjögur meginviðfangsefni sem unnið skal að á tímabilinu. Eitt þessara 
viðfangsefna er að „Álag vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði innan 
þolmarka í samræmi við niðurstöður rannsókna“ (Samgönguráðuneytið, 2006, bls. 9). Þar er 
jafnframt nefnt að „Rík ástæða er til að efla þolmarkarannsóknir, því að með þeim er hægt að 
fylgjast með þróun einstakra svæða og vinna að framtíðarstefnumótun með mun markvissari hætti en 
ella.“ (Samgönguráðuneytið, 2006, bls. 86). Ferðamálastofa fylgdi eftir þessari stefnu 
sinni með því að styrkja rannsókn á viðhorfum ferðamanna á Kili sumarið 2008 (sjá 
Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2009). 

Siv Friðleifsdóttir alþingismaður tók málið upp á Alþingi árið 2009 og lagði fram 
þverpólitíska þingsályktunartillögu um að unnin yrði landnýtingaráætlun fyrir ferða-
mennsku á miðhálendi Íslands með þeim rökum „að unnt sé að taka vel á móti þeim aukna 
fjölda ferðamanna sem ferðast um hálendið án þess að ganga of nærri því.“ (Þingskjal 120, 2009-
2010). Tillagan var endurflutt á 138. löggjafarþingi (Þingskjal 19, 2009-2010) og 
samþykkt 6. september 2010 (Þingskjal 1474, 2009-2010). Gerð var breyting á heiti 
hennar vegna ábendingar Skipulagsstofnunar (2010) og í stað landnýtingaráætlunar notað 
áætlun og er heiti hennar Tillaga til þingsályktunar um áætlun um ferðamennsku á miðhálendi 
Íslands. Er það vegna lagaákvæða en skv. 8. mgr. 2. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 
73/1997, og gr. 1.3 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er landnýting samheiti yfir 
mælikvarða á það hversu mikil nýting lands er, svo sem nýtingarhlutfall, þéttleika 
byggðar og ítölu. Einnig kemur fram í 7. mgr. 
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reglugerð að landnotkun er skilgreind sem ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo 
sem undir íbúðir, iðnað, verslun, útivist og landbúnað.  

Málið fékk töluverða umfjöllun bæði í þinginu og í fjölmiðlum eins og sjá má t.d. í 
leiðaraskrifum Ólafs Stephensen í Morgunblaðinu (2009) og Reykjavíkurbréfi (2009) 
og hefur tillagan eflaust aukið skilning á málinu.  

Snemma árs 2010 leitaði ferðamálastjóri til höfundar þessarar greinar með hvort 
hægt væri að vinna áætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu á ódýrari og fljótlegri 
hátt en gert var ráð fyrir í fyrri rannsóknaráætlunum. Þeim umræðum lauk með því að 
iðnaðarráðuneytið veitti fyrir milligöngu Ferðamálastofu styrk í verkefnið og í júlí 
2010 var undirritaður tveggja ára samningur milli Háskóla Íslands og iðnaðarráðu-
neytisins. Verkefnisstjórar eru Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson en 
Ferðamálastofa sér um samninginn fyrir hönd ráðuneytisins. Styrkupphæðin er um 14 
milljónir og kemur fjármagnið í gegnum byggðaáætlun.  

Í verkefninu mun verða nýtt vinna sem verkefnisstjórar verkefnisins unnu árið 
2009-2010 við rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma í faghópi 2 sem 
fjallaði meðal annars um ferðamennsku og útivist. Í þeirri vinnu höfðu þau frumkvæði 
að því að búa til aðferð til að meta virði lands fyrir ferðamennsku og útivist. 
Faghópurinn, sem í voru 8 sérfræðingar, lagði síðan mat á virði um helmings landsins 
með hliðsjón af henni. Með því að nota mat sérfræðingahópsins í stað viðhorfs-
kannana meðal ferðamanna og hefðbundinnar vettvangsvinnu fást mun ódýrari gögn 
eins og sjá má af því að í fyrri umsóknum til Tækniþróunarsjóðs var sótt um 30 
milljónir króna á ári í þrjú ár og verkefnið náði aðeins yfir suðurhluta hálendisins. 
Ljóst er að í nýja verkefninu er ekki fé í slíkar rannsóknir og því þurfti að breyta 
rannsóknaraðferðum mjög frá fyrri áætlun og einfalda alla rannsóknavinnu.  

Verkefnið: Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands 

Markmið verkefnisins er að setja fram áætlun um hvernig nýta á miðhálendið til 
fjölbreytilegrar ferðamennsku án þess að gengið sé á auðlindina. Verkefnið byggir á 
hugmyndafræðinni um þolmörk ferðamennsku og skiptist í þrennt:  
 

1. Rannsókn á þolmörkum ferðamennsku. Sá verkþáttur skiptist í þrennt: 
a. Greining og mat á fjölda ferðamanna.   
b. Mat á þolmörkum umhverfis (náttúru og innviða). 
c. Mat á virði ferðamannastaða og þolmörkum ferðamanna. 

2. Könnun á viðhorfum ferðaþjónustunnar. Þ.e. hvernig nýtir atvinnugreinin hálendið 
og hvernig vill hún nýta það í framtíðinni. 

3. Gerð áætlunar fyrir ferðamennsku á hálendinu – gert með hliðsjón af 1. og 2. lið. 
 

Í umfjölluninni sem hér fer á eftir er hverjum verkþætti fyrir sig lýst. Verkefnið nær 
til alls miðhálendisins eins og það er skilgreint í svæðisskipulagi miðhálendisins  
(Umhverfisráðuneytið og Skipulagstofnun 1999).  

1. verkþáttur. Gerð landfræðilegs gagnagrunns 
Gerð landfræðilegs gagnagrunns er lykilatriði fyrir gerð verkefnisins. Inn í hann eiga 
að fara öll fyrirliggjandi gögn og öll ný gögn sem aflað verður í verkefninu. Áhersla 
verður lögð á að frágangur gagnanna verði í samræmi við INSPIRE tilskipun 
Evrópusambandsins um uppbyggingu og grunngerð landupplýsinga í Evrópu en  
markmið tilskipunarinnar er að landfræðileg gögn verði aðgengileg á öllum 
stjórnsýslustigum innan ESB.  Þegar gagnagrunnurinn verður tilbúinn er ætlunin að 
hann verði falin Landmælingum Íslands til varðveislu og verði þannig nýtanlegur 
öllum í önnur verkefni í framtíðinni. 
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Í aðferð faghóps 2 í rammaáætlun var því svæði sem yrði fyrir áhrifum vegna 
virkjanaframkvæmda skipt í 57 ferðasvæði og lagt mat á virði þeirra fyrir ferða-
mennsku og útivist. Mörk þessara ferðasvæða þarf að setja inn í gagnagrunninn og 
síðan gögnin úr mati rammaáætlunar. Í rammaáætlun voru gögnin slegin inn í excel 
jafn óðum og þau urðu til, en nú þegar gagnagrunnurinn er orðinn jafn stór og raun 
ber vitni er erfitt er að vinna með gögnin og nær ómögulegt að endurskoða og breyta 
þeim. Þegar gögnin eru komin í gagnagrunninn þarf að sníða af matinu nokkra 
vankanta sem komu í ljós við vinnu rammaáætlunar. Ítarlega lýsingu á aðferðafræðinni 
má sjá í grein Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Rögnvalds Ólafssonar (í prentun). 

Þessu til viðbótar þarf að setja inn gögn úr ýmsum öðrum könnunum og 
rannsóknum sem safnað hefur verið á undanförnum árum. Má þar t.d. nefna 
rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku, kannanir sem voru gerðar meðal ferðamanna 
fyrir orkufyrirtækin, gögn úr 1. áfanga rammaáætlunar og talningar  á fjölda bifreiða. 
Einnig verða ýmis önnur gögn svo sem vegakerfi, gönguleiðir, staðsetning bygginga, 
skála, raflína og annarra mannvirkja, og mögulega gróður- og jarðvegskort sett inn í 
gagnagrunninn.  

Gagnagrunnurinn verður í þróun og uppbyggingu allan þann tíma sem verkefnið er 
í gangi þar sem niðurstöður úr öllum öðrum verkþáttunum munu jafn óðum verða 
færðir inn í hann. 

2. verkþáttur. Virðismat ferðasvæða á hálendi Íslands 
Til viðbótar við þau 57 ferðasvæði sem voru skilgreind og afmörkuð í 2. áfanga 
rammaáætlunar þarf að skilgreina ferðasvæði á þeim svæðum hálendisins sem ekki 
voru tekin fyrir í rammaáætlun og virðismeta þau á sama hátt. Gera má ráð fyrir að 
nýju svæðin verði 15-20 og eru þau sunnan, vestan og norðan Langjökuls og sunnan 
og austan Vatnajökuls. Til þess að matið verði sambærilegt við það sem búið er að 
vinna á vegum rammaáætlunar verða þeir sérfræðingar sem voru í faghópi 2 fengnir til 
að virðismeta nýju svæðin.  

Jafnframt þarf að endurmeta nokkur svæði frá 2. áfanga rammaáætlunar, þ.e. þau 
sem eru á jaðri hálendisins og náðu ýmist ekki alveg að hálendisbrúninni eða niður 
fyrir hana.  

3. verkþáttur. Ástand umhverfis 
Mat á þolmörkum umhverfisins vegna ferðamennsku hafa verið stundaðar erlendis 
undanfarna áratugi (sjá t.d. Cole, 1983; Marion, Leung og Nepal, 2006). Takmarkaðar 
rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á þolmörkum umhverfis hér á landi (sjá 
Guðrún Gísladóttir, 2001, 2003a, 2003b, 2006). Rannveig Ólafsdóttir (2007) bjó til 
ástandskvarða til að leggja mat á ástand göngustíga og gerði forkönnun á Lakasvæðinu 
á notagildi hans. Hún komst að þeirri niðurstöðu að slíkur kvarði væri mjög gagnlegur 
til að leggja mat á ástand göngustíga vegna ágangs ferðamanna, en hins vegar væri 
kostnaðarsamt og tímafrekt að safna gögnum. 

Til að gera þennan hluta verkefnisins vel hefði þurft að beita fyrrnefndum 
aðferðum og mæla ástand áfangastaða og ferðaleiða með ákveðnu millibili. Eins og 
áður sagði eru slíkar rannsóknir mjög dýrar og vegna þröngs fjárhagsramma 
verkefnisins er ekki mögulegt að beita þeim aðferðum í þessum fyrsta áfanga. Þess í 
stað verður farin sú leið að fá hóp sérfræðinga til að leggja mat á ástand umhverfisins 
eftir bestu vitund og þekkingu, en án mælinga og athugana á staðnum. Gerður verður 
listi yfir helstu breytur sem þarf að hafa meta svo sem ástand gróðurs, ummerki um 
utanvegaakstur, ástand göngustíga, traðk eftir hestamenn, gæði vatns, ástand skála, 
vega, salerna og hreinlætisaðstöðu og síðan mun sérfræðingahópurinn meta breyturnar 
á kerfisbundinn hátt.  
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4. verkþáttur. Viðhorf ferðamanna 
Til að vel mætti vera þyrfti að gera viðhorfskannanir á öllum áfangastöðum og 
ferðaleiðum hálendisins en fjárhags- og tímarammi verkefnisins leyfir ekki slíkt. Eins 
og fram hefur komið verður þess í stað farin sú leið eins og áður sagði, að nýta gögnin 
sem koma út úr vinnu sérfræðihóps rammaáætlunar við að leggja mat á virði 
ferðamannastaða. Þau þarf hins vegar að sannreyna, þ.e. að kanna hvort niðurstöðum 
virðismats faghóps 2 og skoðunum ferðamanna beri saman. Það verður gert með 
viðhorfskönnun meðal ferðamanna þar sem bæði verður notast við spurningalista og 
ítarviðtöl. Vettvangsvinnan verður að Fjallabaki því þar er nú þegar umfangsmikil og 
fjölbreytt ferðamennska, auk þess sem virði þess svæðis fyrir ferðamennsku og útivist 
er mjög mikið samkvæmt mati faghóps 2 í 2. áfanga rammaáætlunar. Rannsóknin er 
þríþætt: 
 

1. Mat ferðamanna á virði ferðamannastaða. Til að sannreyna hvort niðurstöður 
faghóps 2 séu réttar verða viðhorf ferðamanna á nokkrum svæðum könnuð 
og niðurstöður bornar saman við mat faghópsins. Með þessu móti fæst 
staðfesting eða höfnun á að mat faghópsins sé nothæft til að meta virði 
ferðasvæða út frá sjónarhóli ferðamanna.  

2. Greining á hugsanlegum hagsmunaárekstrum milli mismunandi tegunda 
ferðamennsku (t.d. sambúð vélvæddrar umferðar og annarrar ferðamennsku). 

3. Skynjun ferðamanna á áhrifum ferðamennsku á umhverfið. Þær niðurstöður verða 
síðan samnýttar með 3. verkþætti til að leggja mat á álag á umhverfið og 
þolmörk þess. Slík nálgun er augljóslega mjög takmörkuð en er látin duga 
ásamt 3. verkþætti sem fyrsta atlaga að þessu umfangsmikla verki sem 
umhverfisþátturinn er.  

5. verkþáttur. Mat á fjölda ferðamanna 
Takmarkaðar upplýsingar eru til um hversu margir ferðamenn koma á hina ýmsu staði 
á hálendi Íslands. Rögnvaldur Ólafsson (2007) hefur undanfarin ár gert tilraunir með 
að nota umferðarteljara til að leggja mat á fjölda ferðamanna á nokkrum 
ferðamannastöðum á landinu eins og t.d. á Kili, Laka og Skaftafelli. Sumarið 2010 var 
talin umferð bíla og fólks í Jökulsárgljúfrum og á nokkrum svæðum sunnan 
Vatnajökuls í samvinnu við Vatnajökulsþjóðgarð. Sumarið 2011 er gert ráð fyrir að 
telja á 10 stöðum að Fjallabaki, á bæði syðri og nyrðri Fjallabaksleið. Niðurstöður út 
talningunum verða síðan tengdar niðurstöðum úr spurningakönnunum meðal 
ferðamanna (t.d. um meðalfjölda farþega í hverri bifreið, hvaðan fólk kemur, hvar það 
gistir, hve mikið fé það notar á ferðalaginu o.s.frv.). Með því móti ættu að fást 
upplýsingar um ferðamynstur og ferðahegðun gesta hálendisins.  

Einnig verður leitast við að fá upplýsingar um fjölda gistinátta á helstu 
áningarstöðum hálendisins frá Hagstofunni, en með þeim fyrirvara að staðarhaldarar 
veiti leyfi fyrir afhendingu gagnanna. 

6. verkþáttur. Viðhorf ferðaþjónustunnar til nýtingar hálendisins 
Til að vel ætti að vera þyrfti að gera viðhorfskannanir meðal ferðaþjónustuaðila sem 
nýta hálendið undir starfsemi sína, bæði meðal fyrirtækja sem eru staðsett í jaðri 
hálendisins sem og annars staðar á landinu. Kanna þyrfti hvernig þau nýta hálendið 
núna, hvernig þau sjá fyrir sér að nýta það eftir nokkur ár og hvernig þau sjá fyrir sér 
að það verði best nýtt til framtíðar. Þessar upplýsingar myndu fara inn í 
gagnagrunninn til að sjá hvort til staðar séu hagsmunaárekstrar milli rekstraraðilanna á 
ákveðnum svæðum eða hvort slíkt sé í uppsiglingu, hvort og hvernig nýta megi 
samlegðaráhrif o.fl. Fjárhags- og tímarammi verkefnisins leyfir hins vegar ekki slíka 
rannsókn. Þess í stað verður farin sú leið að afla þessara gagna á ódýrari hátt, en 
jafnframt ekki eins áreiðanlegan. Ferðamálastofa mun boða ferðaþjónustuaðila á fund 
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þar sem rannsakendur munu kynna fyrirliggjandi niðurstöður rannsóknanna (verkliði 
1-5) og kalla eftir viðhorfum fundargesta til nýtingar hálendisins fyrir ferðamennsku.  

7. verkþáttur. Samþætting stefnumótunar við aðalskipulag sveitarfélaga  
Hálendi Íslands lýtur ekki einni stjórnsýslu heldur skiptist á milli þeirra sveitarfélaga 
sem að því liggja og hafa þau skipulagsskyldu á þeim svæðum í gegnum aðalskipulag. 
Samkvæmt 12. grein Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 fer Samvinnunefnd 
miðhálendis með gerð svæðisskipulags fyrir miðhálendið og gætir þess að samræmi sé 
innbyrðis með aðalskipulagstillögum einstakra sveitarfélaga á svæðinu og að samræmi 
sé milli þeirra og svæðisskipulags miðhálendisins. Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 
2015 hefur verið í gildi frá árinu 1999. Í aðalskipulagi þeirra sveitarfélaga sem ná inn á 
miðhálendið þarf að því að útfæra þá stefnu sem fyrir liggur í svæðisskipulaginu. Þar 
kemur fram að megináhersla eigi að vera á uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum 
hálendisins og á nokkrum afmörkuðum svæðum í nánd við aðalfjallvegi (Umhverfis-
ráðuneytið og Skipulagstofnun 1999). 

Stefnt er að því að gögnin og sú greiningarvinna sem liggur fyrir frá verkliðum 1-6 í 
verkefninu Áætlun ferðamennsku á miðhálendi Íslands skili sér í skipulagsgerð sveitar-
félaganna og nýtist þannig sem forsögn og forsenda fyrir gerð aðalskipulags og 
deiliskipulags sveitarfélaganna. Til að  ná fram því markmiði munu verkefnisstjórnar í 
samvinnu við Ferðamálastofu vinna í að kynna niðurstöður rannsóknarvinnunnar úr 
verkþáttum 1-6 fyrir sveitarfélögunum sem ná inn á miðhálendið.  

8. verkþáttur. Landsskipulag 
Á yfirstandandi löggjafarþingi (Þingskjal 742, 2009–2010) er til umfjöllunar frumvarp 
til skipulagsslaga. Í 10. grein laganna er fjallað um landsskipulag en þar er ætlunin að  
samþætta  
 

áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu 
og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til 
skipulags landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi ... Landsskipulags-
stefna skv. 2. mgr. getur tekið til landsins alls, einstakra landshluta og efnahags-
lögsögunnar. Í henni skal ávallt vera uppfærð stefna um skipulagsmál á mið-
hálendi Íslands. Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð 
skipulagsáætlana eða breytinga á þeim og, eftir því sem við á, samræma þær 
landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. 

 
Verði lögin samþykkt mun fyrsta landsskipulagsverkefni Skipulagsstofnunar verða 

gerð tillögu að landsskipulagsstefnu fyrir miðhálendið (Stefán Thors, skipulagsstjóri, 
munnleg heimild, 1. mars 2010). Ætlunin er að þau gögn sem safnað verður í 
verkefninu Áætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslands og sú heildstæða stefna sem þar 
verður mótuð geti nýst beint inn í landsskipulagsverkefni stofnunarinnar og 
landsskipulagsstefnu fyrir miðhálendið. Skipulagsstofnun hefur skipað Birnu B. 
Árnadóttur og Þórodd F. Þóroddsson, starfsmenn stofnunarinnar í vinnuhóp með 
verkefnisstjórum Áætlunarinnar en auk þeirra er Sveinn Rúnar Traustason fulltrúi 
Ferðamálastofu í hópnum.  

9. verkþáttur. Lokaskýrsla um áætlun um ferðamennsku 
Þegar unnið hefur verið úr öllum verkþáttum verkefnisins verða valkostirnir metnir og 
í samvinnu við Ferðamálastofu valin leið sem er ætlað að vera stefnumarkandi áætlun 
um ferðamennsku á Miðhálendi Íslands. Sú áætlun á síðan að nýtast beint inn í  
landsskipulagsstefnu umhverfisráðuneytisins (8. verkþáttur).  
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Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið er brýn þörf á að mótuð sé stefna um notkun mið-
hálendisins fyrir ferðamennsku þar sem sett er fram hvers konar og hversu mikla 
ferðamennsku er æskilegt að byggja upp á hálendinu. Í verkefninu sem hér er lýst er 
leitast við að svara þessu og móta slíka stefnu. Niðurstöður verkefnisins verða settar 
fram á þann hátt að þær geti nýst við skipulagsgerð, og geti stuðlað að því að fagleg 
þekking á ferðamennsku og þolmörkum svæða vegna álags ferðamanna, verði höfð til 
hliðsjónar við ákvörðun um landnotkun og uppbyggingu fyrir ferðaþjónustu á 
miðhálendinu. 

Vegna þröngs fjárhagsramma verkefnisins er hins vegar ekki verið að beita bestu 
og áreiðanlegustu aðferðum sem völ er á. Til að vel megi vera þarf að ráðast í ítarlegar 
vettvangsrannsóknir. Rannsaka þarf álag ferðamennsku á umhverfi og meta þolmörk 
þess, gera kannanir meðal ferðamanna þar sem t.d. markhópar og viðhorf þeirra eru 
greind, og kanna nýsköpunarhugmyndir og framtíðarsýn ferðaþjónustunnar. Verk-
efnið er því hugsað sem fyrsta skref á langri ferð þar sem lokaáfanginn er sjálfbær 
nýting á auðlindum miðhálendis Íslands. 
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