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Ágrip  
Markmiðið með rannsókninni var að kanna ástand svæðisins við Surtshelli og hvort svæðið 

hefði náð þolmörkum vegna áhrifa ferðamanna. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

þolmörkum ferðamannastaða hér á landi en í mjög takmörkuðu mæli á ófriðlýstum 

einkalöndum.  

Rannsóknin fór fram við Surtshelli sumarið 2009. Gerð var talning á fjölda gesta er kom inn á 

svæðið, viðhorfskönnun tekin meðal gestanna, mæling og mat gert á breidd stíga og 

jaðaráhrifasvæði þeirra. Framkvæmd talningar fór þannig fram að hver gestur var skráður við 

komu inn á svæðið. Viðhorfskönnunin var gerð þegar gestirnir komu frá því að skoða hellinn. 

Gróðurmæling og mat á breidd stíga ásamt áhrifasvæðis bílastæðanna var gerð með að skrá 

ástand mosaþekju á tilteknum gps punktum. Viðtöl voru tekin við helstu hagsmunaaðila 

veturinn 2010.  

Niðurstöður talningar og viðhorfskönnunarinnar voru settar inn í exel og unnið þar úr 

gögnunum. Lega, ástand og umfang stíga og traðks var skráð inná kort. Í viðtölum við 

hagsmunaaðila komu fram tengsl, væntingar og hagsmunir helstu aðila er hafa eitthvað með 

Surtshelli að gera. Með því að tengja saman ofangreindar upplýsingar voru náttúruleg 

þolmörk og þolmörk ferðamanna fyrir svæðið ákvörðuð.  

Niðurstöður sýna að svæðið við Surtshelli er komið yfir náttúruleg þolmörk sín, en að 

þolmörkum gesta er trúlega enn ekki náð. Jafnframt sýna niðurstöður að hagsmunaaðilar eru 

ekki allskostar ánægðir með síffleda aukningu ferðamanna við hellinn en eiga erfitt með að 

vinda ofan af þeirri þróun.  

Áhrif af völdum traðks ferðamanna er heimsækja svæðið veldur neikvæðum áhrifum á 

þolmörk mosaþekjunnar á svæðinu. Úrbóta er þörf fyrir svæðið. Helst þyrfti að laga og/eða 

loka stígum, stækka og fækka bílastæðum ásmat því að fræða þá gesti er heimsækja svæðið. 

Upplifun Íslendinga af svæðinu er sú að Surtshellir sé sérstakur bæði á landsvísu og á 

heimsvísu.  

 

Lykilorð: Surtshellir, ferðamenn, viðhorfskönnun,  þolmörk, hagsmunaaðilar. 
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1. Inngangur  
Ferðaþjónusta er að verða ein af stóru atvinnugreinunum á Íslandi. Hlutdeild 

ferðaþjónustunnar nam árið 2008 16,9% af heildarútflutningstekjum landsins 

(Ferðamálastofa, 2009). Tekjur af erlendum ferðamönnum þetta sama ár voru 73,1 milljarðar 

(Ferðamálastofa, 2009). Þessar tölur sýna svo ekki verður um villst að ferðaþjónustan er afar 

mikilvæg atvinnugrein hér á landi. Ferðaþjónustan er í dag þriðja stærsta atvinnugreinin á eftir 

ál- og fiskiðnaði. Í ný útkominni skýrslu um svæðisbundna markaðssetningu 

ferðaþjónustunnar (Edward H. Huijbens og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2008) er, eins og nafn 

skýrslunnar gefur til kynna, aðaláherslan lögð á markaðssetningu og hvernig bæta megi 

aðdráttarafl svæða. Aukning ferðamanna inn á landsvæði þýðir meira álag á náttúru þess. Í því 

ljósi er mikilvægt að kanna hvernig ferðamenn upplifa áfangastaði sem nú eru fjölsóttir en 

ekki kynntir sérstaklega. Einnig er mikilvægt að fá metið ástand þessara svæða. Í 

ferðamálaáætlun 2006-2015, er náttúra Íslands talin ein aðalástæða heimsókna ferðamanna til 

landsins. Það er því ljóst að aðaláherslur markaðssetningar ferðaþjónustunnar er 

náttúruupplifun ferðamanna. Náttúran hefur ekki endalaust þol og því er markaðssetningu á 

náttúruupplifun takmörk sett. Mikilvægt er að gæta að þolmörkum svæða, náttúrulegum 

þolmörkum, þolmörkum ferðamanna og heimamanna. Með auknum ferðamannafjölda á 

Íslandi hafa áhyggjur manna aukist af því að mest auglýstu svæðin séu komin að eða yfir 

þolmörk. Bent er á að ef ferðamönnum væri beint á fleiri staði myndi álagið dreifast meira. 

Surtshellir í Borgarfirði hefur verið nefndur sem slíkur staður, þar sem möguleiki væri á að 

beina fleiri ferðamönnum inn á Vesturland. Það er því áhugavert að skoða stöðu mála í og við 

Surtshelli í dag og greina framtíðarstöðu svæðisins sem ferðamannastað. 

1.1 Surtshellir  
Surtshellir er í Hallmundarhrauni í Borgarfjarðarhéraði. Hallmundarhraun er ofarlega í 

byggðum Borgarbyggðar og liggur undir hlíðum Eiríksjökuls. Hraunið er talið hafa runnið á 

sögutíma, úr nokkrum eldvörpum undan hlíðum Langjökuls (Björn Hróarsson, 2006). 

Hraunið, sem er að mestu úr helluhrauni sem er fremur slétt og þétt berg, rann í allt að 52 km 

og þekur um 242 ferkílómetra lands (Björn Hróarsson, 2006). Í Hallmunarhrauni er að finna 

einu stærstu hella landsins, og þykja þeir einnig merkilegir fyrir sína miklu sögu og fegurð. 

Stefánshellir og Surtshellir eru sagðir vera fyrstu hellarnir í heiminum sem voru kortlagðir og 

gefnir út á prenti (Björn Hróarsson, 2006). Það var landkönnuðurinn Eggert Ólafsson (1726 – 

1768) ásamt félaga sínum Bjarna Pálssyni sem gerðu könnun á hellunum á árunum 1752 – 

1757. Árið 1772 kom út ferðabók Eggerts þar sem mátti finna einstakan uppdrátt af hellunum. 
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Uppdrátturinn er furðulíkur þeim uppdráttum sem gerðir hafa verið eftirleiðis með allri þeirri 

tækni sem völ er á í dag (Eggert Ólafsson, 1772/1978). Er það hrós til handa Eggerti og 

Bjarna hversu vandlega þeir sinntu því starfi að mæla og meta hellana (Björn Hróarsson, 

2006).  

Svæðið umhverfis Surtshelli er í eigu einkaaðila. Bæði Stefánshellir og Surtshellir og hraunið 

umhverfis þá eru á náttúruminjasjrá en hafa ekki hlotið formlega friðun, þrátt fyrir að     

„Surtshellir er stærstur og nafntogaðastur íslenskra hella“ (Umhverfisstofnun,2010, 

http://www.ust.is/Natturuvernd/Natturuminjaskra/nr/296) eins og segir orðrétt í 

náttúruminjaskrá.  

1.1.1  Jarðfræði  

Efnisgerð hraunsins í Hallmundarhrauni er basalthelluhraun. Hraun sem renna úr dyngjum eru 

yfirleitt helluhraun og rann Hallmundarhraun úr dyngjum rétt ofan við Eiríksjökul eins og 

áður kemur fram (Björn Hróarsson, 2006). Algengasta tegund bergs er rennur úr 

dyngjugosum er ólívínþóleiít-basalt (Þorleifur Einarsson, 1991). Hraun er kvika sem rennur 

frekar hratt og líkist helst seigum vökva. Hraði rennslisins er á bilinu 5 – 20 km/klst. og hiti 

við 1.120 – 1.230°C (Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). Rennslið er 

eins og lækjarspræna og leggst hraunlagið lag fyrir lag ofaná hvort annað. Hellamyndun fer 

þannig fram að þegar líða tekur á hraunrennsli gosa fer hraunið að storkna, kvíslast þá 

rennslið og fer að renna í lokuðum rásum, kallað hraunrásir eða hraungöng (Þorleifur 

Einarsson, 1991; Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). Munur á 

hraunrás og svo helli er að þegar hraunrásin er mæld yfir 2 m í þvermál er talað um helli (Ari 

Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). Nafnið hraun er gamalt orð yfir: 

„grýtt land“ (Þorleifur Einarsson, 1991).  
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1.1.2  Nátttúrfar   

Hallmundarhraun er 

fremur slétt og að mestu 

þakið þunnri hulu af 

mosagróðri, ca 5-15 sm 

þykku og á stökum stað 

þykkari. Gróðurfar á 

hrauninu er mjög einsleitt 

og frumherjategundir 

ráða þar ríkjum s.s 

hraungambri 

(Racomitrium 

lanuginosum) ásamt 

fjölmörgum tegundum 

fléttna. Í hraungjótum og 

dældum er að finna 

ýmsar háplöntutegundir 

s.s birki, lyng, grös og 

smágerðar blómjurtir. 

Pöntutegundir er vaxa í 

hraunum eru harðgerðar þær þola vel öfgaaðstæður eins og t.d mikla þurrka og takmarkað 

aðgengi að næringarefnum. Við Surtshelli er fjalldrapi (Betula nana) áberandi, ásamt  

bláberjalyngi (Vaccinium uliginosum) og krækilyngi (Empetrum nigrum). Aðrar algengar 

tegundir eru brjóstagras (Thalictrum alpinum), kornsúra (Bistorta vivipara), hvítmaðra 

(Galium normani), blávingull (Festuca vivipara) og stinnastör (Carex bigelowii).  

Gróðurkortið hér til hliðar sýnir vel hvernig fjölbreytileiki landlagsgerðar og gróðurfars 

skiptist við ána Norðlingfljót. Allt um kring Surtshelli er gróður merktur A1X sem er í 

skýringum sem mosaþemba. Sjá má smá gróðurvin rétt norðan við hellirinn en annars er 

Hallmundarhraun með fremur einsleita gróðurþekju (sjá mynd 1.) (Rannsóknarstofnun 

Landbúnaðarins , 1977).   

Fuglalíf er fábreitt. Þær tegundir sem sjást á sveimi um svæðið eru t.d rjúpa (Lagopus mutus), 

heiðlóa (Pluvialins apricaria), steindepill (Oenanthe oenanteh) og sendlingur (Calidris 

maritima). Hrafninn (Corvus corax) svífur yfir hraunið í sínu reglubundna eftirliti. Gæsir 

Mynd 1. Gróðurkort af svæðinu við Surtshelli, kort í einkaeigu Önnu Guðrúnar 

Þórhallsdóttur, birt með góðfúslegu leyfi hennar (Rannsóknarstofnun 

Landbúnaðarins , 1977). 
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(Anser),  álftir (Cycnus) og nokkrar tegundir anda  (Anas) eru sjaldséðir gestir í hrauninu, en 

geta þó haft sumarbúsetu niður við Norðlingafljót.  

1.1.3  Saga  

Kenningar um nafngift Surtshellis eru nokkrar. Þannig er Surtshellir talin vera tilkominn 

vegna fornheiðins eldjötuns er nefndur var í Völuspá og nefndur Surtur. Sagt er frá því í 

Landnámabók að Þorvaldur holbarki hafi farið til hellisins og ort þar drápu um jötuninn Surt í 

hellinum (Matthías Þórðarson, 1910). Önnur tilgáta segir að þegar menn sáu hrauneldinn bulla 

niðri í hrauninu hafi það þeir talið að þar væri eldjötuninn Surtur á ferð (Björn Hróarsson, 

2006). Enn ein tilgátan er að nafnið sé tilkomið vegna sortans sem er inni í hellinum og sé 

nafnið dregið af sögninni, að sverta (Björn Hróarsson, 2006; Matthías Þórðarson, 1910). 

Sögnin, sverta beygist eftirleiðis: sverta, svart, surtum, sortið.  

Talið er að Hallmundarhraun hafi runnið fyrir um 1100 árum - eða um það leiti sem landnám 

hófst á Íslandi. Í Surthshelli hafa fundist merkar fornleifar s.s dýrabein og hleðslur er bendir 

til að búið hafi verið í hellinum fyrr á öldum. Guðmundur Ólafsson ásamt Thomas H. 

McGovern og Kevin P. Smith gerðu rannsóknir á beinum sem enn eru eftir í Vígishelli
1
. Þar 

er staðfest að beinin séu af húsdýrum s.s svínum, nautum, kindum og hestum og séu allt frá 

því um 900. Allt bendir til mannvista frá því á seinni hluta 9. – 10. aldar. Engin fiskibein eða 

fuglabein fundust í beinahrúgunni í Vígishelli. Ásamt beinum eru greinileg merki um eldstæði 

og hleðslu veggja á þetta bæði við um Beinahelli og Vígishelli. Nokkra furðu vekur á þessum 

fornleifafundi er að beinin eru öll fremur heil, þau hafa ekki verið notuð sem eldiviður né 

nöguð af hundum. Aðal svæði íbúa hellanna er talið hafa verið um 200 m inni frá mynni 

Surtshellis (Guðmundur Ólafsson, Thomas H. McGovern og Kevin Smith, 2006). Líklega 

hefur verið notalegt að búa í hellinum er hraunið var ný runnið fram, þar sem það tekur tíma 

fyrir hraunmassan að kólna og á meðan hafa íbúar hellisins notið ylsins. Gott er að verjast í 

hellinum þar sem erfitt er að koma íbúum hans að óvörum. En vistin í hellinum eftir að 

hraunið kólnaði hefur hins vegar verið mun lakari.   

Í kulda og fátækt miðalda breyttist álit manna til hella yfirleitt. Oft á tíðum var talið að óvættir 

og önnur hættuleg myrkraöfl réðu ríkjum í hellum og þaðan ætti engin maður afturkvæmt stigi 

hann fæti sínum inn fyrir myrkvaða hulu hellanna (Eggert Ólafsson, 1772/1978). Álfar, tröll 

og afturgöngur óláns manna réðu ríkjum í dimmum, dulum og óvægum hraunsvæðum 

                                                 
1
 Samkvæmt heimildum þá fundust áður fyrr bein í bæði beina- og vígishelli  (Eggert Ólafsson, 1772/1978; 

Matthías Þórðarson, 1910; Björn Hróarsson, 2006) 
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landsins. Hellar voru myrkvaðir og óhugnanlegir og þar gat verið að finna leyndarmál 

myrkursins, hið illa. Fátæk og illa upplýst þjóð bjó við vosbúð og almenna fátækt allt frá 

upphafi 12 aldar þar til um miðja 20 öldina. Einungis fáir hugaðir menn (og á stundum konur) 

þorðu að takast á við áskorun náttúrunnar, kanna hana og upplifa. Eggert Ólafsson og Páll 

Bjarnason voru sannarlega taldir hugaðir að þora fara niður í hið mikla myrkur Surtshellis. 

Sýndu þeir þar mikinn dug og einstakt afrek að koma aftur heilu og höldnu (Eggert Ólafsson, 

1772/1978; Björn Hróarsson, 2006).  

Surtshellir er víða nefndur í fornsögum, t.d í Landnámu, Sturlungu, Landnámu og 

Harðarsögu. Helsta sögusvið Hellismanna sögu eru uppsveitir Borgarfjarðar og 

Hallmundarhraunið og við sögu koma bæirnir Fljótstunga, Kalmanstunga og Húsafell. Sagan 

gerist á Sturlungaöld og er þar sagt frá deilum og vígferlum á seinustu árum 10. aldar (Gísli 

Konnráðsson, 1820-1830). Surtshellir er þar nefndur bæði sem hvíldar og íverustaður 

vígamanna ásamt því að vera vígvöllur. Önnur þekkt hellismanna saga er úr þjóðsögum Jóns 

Árnasonar í útilegumannasögum. Þar segir frá nokkrum sveinum, 18 að tölu er gerast 

útilegumenn og setjast að í Surtshelli. Þar lifa þeir við sæmilegan aðbúnað og eru þeirra helstu 

aðföng búpeningur nærliggjandi bæja sem gekk að sumri í Hallmundarhrauni og nágrenni 

(Jónas Árnason, 1902). Hvenær sagan á að hafa gerst er óvíst og áhöld eru um sannleiksgildi 

hennar.   

1.1.4  Ferðamannastaður 

Surtshellir hefur um langan aldur verið vel kynntur sem merkilegt náttúrufyrirbrigði sem vert 

er að skoða og vakið áhuga ævintýra- og almennra ferðamanna um áratugi. Í dag eru 

upplýsingar um Surtshelli að finna í öllum helstu ferðabæklingum og netsíðum er kynna 

Ísland. Áður fyrr voru það helst ævintýramenn og náttúrufræðingar er heimsóttu hellinn. Var 

það yfirleitt gert undir því yfirskini að rannsaka hellinn. Í dag er það fyrst og fremst hinn 

almenni ferðamaður sem heimsækir hellinn, Íslendingar og útlendingar sem ferðast um landið 

á eigin vegum.  

Eins og áður hefur komið fram var Surtshellir fyrstur allra hella í heiminum kortlagður og birt 

um hann grein í Ferðabók Eggerts Ólafssonar árið 1772. Bókin varð ekki Íslendingum vel 

kunn fyrr en um 200 árum síðar en erlendir landkönnuðir þekktu bókina og lögðu sumir þeirra 

leið sína að Surtshelli til frekari rannsókna (Björn Hróarsson, 2006). Þannig má segja að 

Surtshellir hafi verið vel kynntur allt frá útgáfu Ferðabókar Eggerts og þá hafi fyrsti vísirinn 

að ferðaþjónustu byrjað á svæðinu.  
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Fyrr á öldum þurftu ferðalangar að leggja mikið á sig til að heimsækja hellinn, þar sem hann 

var ekki í alfaraleið og þurfti oft margra daga ferðalög til að komast að honum. Oftast voru 

það bændur í Kalmanstungu eða Húsafelli er veittu ferðalöngum bæði húsaskjól, fæði og 

leiðsögn upp að hellinum. Hallgrímur Jónasson segir svo frá í ritinu Dvöl á árinu 1934 að 

hann hafi notið bæði leiðsagnar að hellinum (að hellinum fór með Hallgrími og félaga hans 

fylgdarstúlka þar sem húsbóndinn átti annríkt i heyönnum) og annars velvilja hjá húsbændum 

í Húsafelli (Hallgrímur Jónasson, 1934).  

Í gegnum árin hafa komið fram hugmyndir um að auka möguleika á ferðaþjónustu svæðisins 

með að útbúa betri stíga og lagfæra aðgengi niður í hellinn. Seint á 9. áratugnum var 

Kristleifur bóndi í Húsafelli með ferðaþjónustu við hellinn á sumrin. Bauð hann uppá 

vikulegar rútuferðir að hellinum í samvinnu við Sæmund Sigmundsson og var Þórunn 

Reykdal leiðsögumaður í ferðunum (munnleg heimild, 30.mars 2010, Þórunn Reykdal). Árið 

1996 var búin til áætlun fyrir ferðaþjónustu á svæðinu að frumkvæði Kristleifs bónda í 

Húsafelli (Andrés Kr. Konráðsson, 1996). Árið 1998 var unnið skipulag fyrir bílastæði, 

göngustíga og þjónustuhús. Skipulagið var unnið af Sigurbjörgu Áskelsdóttur 

landslagsarkitekt eftir beyðni Ferðamálastofu Íslands (Viðauki IV).   

Aðgengi að hellinum er frá náttúrunnar hendi með ágætum. Hellahraunið er með fremur slétt 

yfirborð sem gott er að ganga á. Inngangur inní hellana er örlítð torfær, klöngrast þarf yfir 

grjót sem hrunið hefur niður og myndað opið niður í hraunrásina er myndar hellinn. Ekkert 

hefur verið átt við inngangana við hellismunanna
2
 né inní hellinum. Að öllum líkindum hefur 

ekkert verið átt við sjálfan hellirinn, hvorki færðir til steinar né gerðir göngustígar eða 

göngupallar. Aðgengið niður í hellana og inni í þeim er að öllum líkindum einsog náttúran 

skapaði það.  

Aðstæður við Surtshelli er þannig í dag að stígar frá bílastæðum að hellinum eru myndaðir 

frjálst af völdum traðks gesta á leið þeirra að hellinum. Engir göngustígar hafa verið lagðir á 

svæðinu. Eina uppbygging sem hefur átt sér stað við Surtshelli er möl sem ekið hefur verið á 

þrjá staði og í dag eru það svo kölluð bílastæði. Bílastæðin voru gerð af Vegagerðinni árið 

1999, á sama tíma og slóðinn/vegurinn
3
 að hellinum var lagfærður. Bílastæði I og II (sjá 

Viðauka VIII) eru ný bílastæði sem voru lögð til þegar unnið var skipulag af svæðinu 

(Viðauki III, 2010; Viðauki IV, 2010) en bílastæði III er eldra bílastæði. Við ákvörðun á 

                                                 
2
 Hellismunnarnir eru 3 talsins. 

3
 Vegur F 578 
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staðsetningu bílastæðanna árið 1999 lagði Sigurbjörg Áskelsdóttir landslagsarkitekt til gerð 

bílastæðis I og Ólafur bóndi í Kalmanstungu lagði til gerð bílastæðis II. Úr varð að 

Vegagerðin gerði bæði bílastæði I og II. Einnig voru sett upp vegaskilti á þessum bílastæðum 

(I og II) er vísuðu á hellana, Surtshelli og Íshelli - bílastæði I og Surtshelli og Stefánshelli - 

bílastæði II. Með tímanum hafa skiltin látið undan veðrinu og vindum og í dag vísa þau ekki 

alveg í rétta átt. Vegna þessa er alls ekki ljóst hvert á að ganga þegar komið er útúr bílunum á 

bílastæðunum. Aðrar „leiðbeininga“ um hvert á að ganga er ekki að finna á svæðinu. Skiltið 

sem Hellarannsóknarfélag Íslands setti upp sumarið 2009, gefur greinargóðar upplýsingar um 

gerð hraunrásarinnar og hvernig sjálfur hellirinn er lagaður ásamt stuttu ágripi af sögu. Skiltið 

inniber engar gönguleiðbeiningar (sjá mynd 2; Viðauki X).  

1.2 Þolmörk svæða  
Þolmörk svæða vegna ferðamanna er skilgreint, „sem sá hámarksfjöldi manna sem getur 

ferðast um svæði án þess að leiða af sér óásættanlega hnignun á umhverfinu.... þannig að 

upplifun ferðamanna skerðist“ (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttur & Rögnvaldur 

Ólafsson, 2007, bls. i). Vandamálið með rannsóknir á þolmörkum svæða er að hugtakið 

þolmörk er huglægt. Þetta hugtak hefur þó verið mikið notað í auðlinda- og 

umhverfisstjórnun. Hugtakið þolmörk var fyrst notað árið 1936 af líffræðingnum Lowell 

Mynd 2. Útlitið á skiltinu við bílastæði III. Birt með góðfúslegu leyfi Hellarannsóknarfélags Íslands.   
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Sumner (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2002). Í raunvísindum er oftast notast við haldbærar 

sannanir á rannsóknarniðurstöðum s.s tölfræðilega útreikninga niðurstaðna.  

Samkvæmt rannsóknum Guðrúnar Gísladóttur á áhrif traðks skiptir gerð gróðurs og jarðvegs 

einna mestu máli þegar meta á áhrif af völdum ferðamanna á tilteknum svæðum (Guðrún 

Gísladóttir, 2001). Jarðvegur hefur mikilvægu hlutverki að gegna þar sem hann er allt í senn 

næringarforðabúr, vatnsmiðlari og stoðgrind plantna. Gróður aftur á móti hefur mikil áhrif á 

gerð og uppbyggingu jarðvegsins. Samfelldur gróður hamlar rof og afrennsli og eykur ísig 

vatnsins. Einnig hefur gróður áhrif á endurvinnslu lífmassa og þannig vinna gróður og 

jarðvegur saman í kolefnishringrásinni (Þorsteinn Guðmundsson, 1994; Guðrún Gísladóttir, 

2001). Traðk ferðamanna getur valdið raski á þessu samspili gróðurs og jarðvegs, sérstaklega 

er mosaþekju hætt við rofi af völdum traðks (Guðrún Gísladóttir, 2001). Hverfi gróðurhula 

alveg verður jarðvegurinn opin og varnarlaus gagnvart rofi, vinda og vatns.    

Á þolmörkum eru til nokkrar skilgreiningar s.s þolmörk náttúrunnar, þolmörk ferðamanna, 

þolmörk heimamanna, þolmörk hagsmunaaðila ofl. Verði aukning á fjölda ferðamanna á 

náttúrusvæði er hætta á því að farið sé yfir þolmörk svæðisins. Afleiðingarnar eru þær að 

þegar svæðið er farið að láta ásjá vegna álagsins hefur það áhrif á þolmörk ferðamannanna, 

þeir hætta að venja koma til staðarins. Þolmörk heimamanna, sé farið yfir þau vegn mikils 

fjölda ferðamanna getur það leitt af sér rýrari lífsafkomu t.d vegna taps á náttúrusvæðum af 

völdum átroðningsins. Það er mikilvægt að huga vel að hverju þolmarki fyrir sig vegna 

tenglsa þeirra á milli (O'Reilly, 1986).  

Mikil áhersla hefur verið lögð á þolmörk náttúrunnar en hins vegar er mikilvægt að hafa hina 

þættina með eins og t.d þolmörk ferðamanna, heimamanna og annarra hagsmunaaðila til að 

geta metið þolmörk náttúrunnar út frá sjónarhóli náttúruunnandans (Anna Dóra Sæþórsdóttir 

o.fl., 2002). Við mat á þolmörkum svæða einsog Surtshellis er mikilvægt að notast bæði við 

mat á upplifun gestanna er koma á svæðið og mat á þolmörkum hins náttúrulega umhverfis. 

Mat á þolmörkum ferðamanna fer þannig fram að metin er upplifun þeirra á náttúrunni sem 

þeir eru að koma og upplifa. Stærsti hulti þeirra ferðamanna sem heimsækja Ísland koma til 

að upplifa náttúruna (Ferðamálastofa, 2009). Talið er að þegar ferðamenn skynji að svæði sé 

farið að láta á sjá hætti þeir að venja komur sínar á svæðið. Þegar svo er komið er svæðið talið 

vera komið yfir þolmörk ferðamanna (J.C. Hendee, G.H. Stankley & R.C. Lucas, 1990). 

Þolmörk náttúru og umhverfis er metið útfrá því hvernig áhrif traðk ferðamanna hefur á 

gróður og jarðveg. Svæði sem eru með viðkvæmt vistkerfi er meira hætt við neikvæðum 
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áhrifum af völdum ferðamanna en önnur svæði sem eru sterk og með vel samofið vistkerfi t.d 

mosaþemba er mun viðkvæmari fyrir traðki en grösugir balar (Guðrún Gísladóttir, 2001).  

1.3 Markmiðið með verkefninu 

Meginmarkmið verkefnisins er að kanna hvort þolmörkum svæðisins við Surtshelli sé náð. Til 

að geta gert það þarf að kanna fjölda og viðhorf ferðamanna til Surtshellis og áhrif þeirra á 

gróður og jarðveg á svæðinu umhverfis hellinn. Jafnframt þessu er undirmarkmið að gera 

úttekt á skipulagi ferðaþjónustunnar við Surtshelli og koma með tillögur að sjálfbærri nýtingu 

svæðisins. Til að geta nálgast meginmarkmið verkefnisins „þolmörk“ svæðisins í kringum 

Surtshelli er leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

 Hversu margir gestir heimsækja svæðið  

 Hvernig upplifa gestir svæðið 

 Hver er staða gróðurs og stíga 

 Hvernig er ásýnd svæðisins í dag 

 Hvaða væntingar gera hagsmunaaðilar til 

svæðisins 

 Hvaða úrbætur eru hugsanlega bestar fyrir 

svæðið með sjálfbæra umgengi að leiðarljósi 

Til að nálgast undirmarkmið verkefnisins er 

leitað svara við spurningunum:  

 Hvaða væntingar gera hagsmunaaðilar til svæðisns 

 Hvaða úrbætur eru hugsanlegar fyir svæðið með sjálfbæra umgengni að leiðarljósi.  

  

Þolmörk
svæðisins í

kringum
Surtshelli

Fjöldi gesta 

Upplifun 
gesta

Væntingar 
hagsmunaaðila 

til svæðisins Heildar 
ásýnd 

svæðisins

Staða gróðurs 
og stíga

Úrbætur

Mynd 3. Þolmörk svæða er samspil margra þátta.  
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2. Aðferðir  

Til að svara fyrrgreindum spurningum voru eftirfarandi aðferðir notaðar:  

 Hversu margir gestir heimsækja svæðið 

Talning í tiltekin tíma á svæðinu 

 Hvernig upplifa gestir svæðið  

Viðhorfskönnun meðal ferðamanna á 

svæðinu  

 Hver er staða gróðurs og stíga 

Mælingar á breidd stíga og mat á 

gróðurþekju 

 Hvernig er ásýnd svæðisins í dag  

Almennt skipulag og ástand   

 Hvaða væntingar gera hagsmunaaðilar 

til svæðisins Viðtöl við 

hagsmunaaðila  

 Hvaða úrbætur eru hugsanlega bestar 

fyrir svæðið með sjálfbæra umgengni að 

leiðarljósi Samantekt niðurstaðna 

Til að ná niðurstöðunum um hver sé þolmörk svæðisins við Surtshelli þarf að rannsaka 

svæðið í heildsinni. Mynd 3. hér að ofan sýnir hvernig allir hlutar rannsóknarinnar leiða að 

einni ákveðinni niðurstöðu.  

Sumarið 2009, í upphafi verkefnisins, hafði verið rætt við bændurna í Kalmanstungu til að 

athuga áhuga þeirra á framkvæmd rannsóknarinna. Þeir tóku vel í hugmyndirnar og veittu 

leyfi fyrir rannsókninni.  

2.1 Talning 
Mat á fjölda ferðamanna og viðhorfi þeirra fór fram við Surtshelli á tímabilinu frá 15. júlí til 

25. september 2009; í 7 daga í júlí, 3 daga í ágúst og 2 daga í september. Viðvera á svæðinu 

var að meðaltali 4 tímar á dag yfir háannatímann, frá kl. 12:00 til 16:00 í þá 12 daga sem 

matið fór fram. Allir ferðamenn sem komu inná svæðið voru taldir og skráðir þegar þeir 

gengu að hellinum. Talningin fór þannig fram að talið var inná svæðið sá fjöldi ferðamanna er 

fór gangandi að hellismunnanum frá bílastæðunum I, II og III. Talningin tók einungis til 

þeirra sem gátu gengið um svæðið að sjálfsdáðum og gengu frá bílastæðunum að 

hellismunnanum. Ungabörn sem voru í bakpokum eða í kerrum voru ekki talin með. Þetta var 

gert til að fá betri sýn á hversu margir í raun gengu stígana og hefðu markandi áhrif á mótun 

umhverfis þeirra.  

Er 
þolmörkum 

náð?

Staða stíga –
Mæling og 

mat
Ásýnd 

svæðisins –
skipulag 

Fjöldi gesta-
talning

Upplifun -
viðhorfskön

nun

Væntingar 
hagsmunaaði

la – viðtöl 

Úrbætur -
niðurstöð

ur

Mynd 4. Þolmörk svæða eru samspil margra þátta. Leitast var 

við að taka til sem flestra þeirra í verkefnið.  
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Úrvinnsla talningar fór fram í exel. Ekki þurfti að taka tillit til minnihlutahópa s.s fatlaðra þar 

sem því miður enginn slíkur heimsótti svæðið. 

2.2 Viðhorfskönnun 

Viðhorfskönnun var lögð fyrir ferðamenn samhliða talningunni á svæðinu, á tímabilinu frá 15. 

júlí til 25. September 2009; í 7 daga í júlí, 3 daga í ágúst og 2 daga í september. Þegar 

ferðamenn komu til baka frá að skoða hellinn voru þeir beðnir um að taka þátt í 

viðhorfskönnunni. Nær allir tóku jákvætt í að svara spurningum sem voru lagðar fyrir þá. 

Viðhorfskönnunin fór þannig fram að spurningarlistarnir vor bæði á íslensku og ensku. 

Íslenski hlutinn innihélt 18 spurningar en enski hlutinn 20 spurningar (viðauki VI og VII). 

Spurningar nr. 8 og 9 í enska hlutanum var kippt út í þeim íslenska. Þótti sýnt að þessar 

spurningar væru óþarfar í íslenska hlutanum.  

Spurningarnar voru eftirfarnandi:  

Nr. 8 Hefurðu komið til Íslands áður? 

Nr. 9. Á hverskonar faratæki ferðast þú um hér á Vesturlandi?  

Í viðhorfskönnuninni var í upphafi spurt almennra spurninga s.s aldur, störf, menntun, 

ferðamáta og lengd dvalar á svæðinu. Er þeim hluta lauk var spurt hvort svarendur væru 

ánægðir með aðkomuna á svæðið, hvort þeir upplifðu mosaþekjuna ósnortna, lítt- eða meðal 

snortna eða undir álagi. Einnig var spurt hvort svarendum fyndist svæðið vera sérstætt á 

lands- og heimsvísu. Viðhorfskönnuninni lauk með því að spyrja hvað það væri helst sem þeir 

upplifðu að vantaði á svæðið. Það gætti ósamræmis í seinustu spurningunni, nr. 18 í íslenska 

hlutanum sem er nr. 20 í þeim enska (Viðauki VI og VII). Þar voru gefnir valmöguleikar á því 

hvað gestir vildu helst fá inn á svæðið. Íslenski hlutinn bauð upp á 11 valkosti en sá enski 

einungis 10 valkosti. Það sem vantaði í enska hlutann var valmöguleiki nr.5: Göngupallar inn 

í hellinum. Það yfirsást að setja þennan valmöguleika inn í enska hlutann. Þess vegna er þessi 

valkostur tekin út til að það gæti ekki ósamræmis í samanburði á íslenskum og enskum 

svörum.    

Úrvinnsla viðhorfskönnunnar fór fram í exel. Aldur og menntun voru höfð til viðmiðunar í 

svörnum til að sjá hvort það hefði áhrif á skoðun gestanna. Einungis þau íslensku og erlendu 

svör sem gáfu nákvæmlega sömu svör var hægt að fella saman í eina heild. Engar 

persónulegar spurningar voru hafðar með í viðhorfskönnuninni aðrar en um menntun, aldur og 

Á meðan fólk svaraði viðhorfskönnunni hafði það mikla þörf fyrir að spyrja um svæðið. 
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Öllum slíkum spurningum var svarað strax að könnun lokinni svo það hefði ekki áhrif á 

skoðanir svarendanna.  

2.3 Ástand gróðurs og jarðvegs 

Í rannsóknum á ástandi gróðurs og stíga, var ekki farið í nákvæma álagsmælingu á stígunum, 

mæling þar sem þversnið stígs er tekið og reiknað út áhrif traðksins með formúlu Cole (Cole, 

1983) (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttur & Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Heldur 

var framkvæmt mat á stígunum, mat er samræmist að hluta til við flokkunarkerfi sem hannað 

var við gerð rannsóknar á áhrifum ferðamanna á náttúru og umhverfi við Laka (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttur & Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Flokkunarkerfið sem 

rannsóknarteymi hannaði er byggt á víðtækri reynslu ýmissa álagsflokkunar-aðferða 

víðsvegar um heim. Flokkunarkerfið er fyrir göngu-, hjóla- og reiðstíga (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttur & Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Matsþættirnir eru 5: 1 

breidd, 2 dýpt, 3 gróðurþekja, 4 rof og 5 skemmd jarðvegsmyndanna. Innan hvers matsþáttar 

er frekari skilgreining mats, gefin 4 stig á skalanum 0 – 3. Núll stig samsvarar ógreinilegu 

álagi/áhrifum allt til 3. stigs áhrifa en þá eru áhrif af völdum traðks það mikil að gróður er 

alveg horfin eða komin skemmd á jarðmyndunum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig 

Ólafsdóttur & Rögnvaldur Ólafsson, 2007). Í rannsókninni við Surtshelli er stuðst við 

matsþátt 1 og 3 í ofanlýstu flokkunarkerfi, 1. breidd stíga og 3. gróðurþekja stíga (tafla 1).  

Tafla 1. Flokkunarkerfi fyrir göngustíga við Surtshelli, eftirmynd af flokkunarkerfi Önnu Dóru og fl.  

Matsþættir Skilgreining mats Athugasemdir  

Breidd stígs 0 stig: stígur ógreinilegur 

1 stig: stígur – áhrifasvæði 5m-15m  

2 stig: breikkun stígs -  áhrifasvæði 16m – 

30m  

3 stig: Margir stígar – aðalstígur 

ógreinilegur – heildarbreidd áhrifasvæðis ≥ 

41m  

 

Stig 1 –2:einn eða fleiri hliðarstíga 

og/eða aðalstígur ógreinilegur frá 

hliðarstígum.   

Stig 3: óvíst hvar á að ganga og hvar 

ekki – engin aðalstígur.  

Gróðurþekja í og við stíg 0 stig: stígur ógreinilegur 

1 stig: dæld í gróðurhulu 

2 stig: gróður dauður eða horfin 

3 stig: gróður horfinn og komið er niður á 

undirlag 

0 stig: engin sýnileg áhrif á vistkerfið. 

1 stig: sýnileg en lítil áhrif á 

vistkerfið. 

2 stig: greinileg áhrif á vistkerfið. 

3 stig: mikil og varanleg áhrif á 

vistkerfið. 

 

Í mati á áhrifum traðks af völdum gesta er heimsækja Surtshelli var stuðst við stigakerfið í 

töflu 1. Mælingin á breidd stíga og jafnframt mat á álagi fór þannig fram:  

1. Tekin var gps punktur við jaðar áhrifasvæðis stíg, gengið var þvert yfir stíginn, annar gps 

punktur tekinn þar sem álagið á áhrifasvæðinu fór aftur í núll stig (viðauki IX). 
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2. Mat á gróðurþekju fór fram samtímis þar sem skráð var eftir stigum ástand gróðurs á 

stígnum, á áhrifasvæðum stígsins og í jaðri áhrifasvæðisins, allt þar til áhrifa lauk. Gps 

punktur var tekin í hvert skipti. Aðstoðarmaður (Stefán Hrafnkelsson) var með við gerð 

mælinga/mats og skráði niður:  

 stigagjöf á gróðurþekju og  

 breidd tiltekins gróðursvæðis 

 háplöntutegundir í ramma  

Við úrvinnslu gps-punktanna, sem teknir voru í hvert sinn sem mat var gert á mosaþekjunni, 

aðstoðaði Sigmundur Helgi Brink. Hann útbjó kort af svæðinu í ArcGIS og setti inn alla 

punktana sem höfðu verið teknir við mælingarnar. Við gerð kortsins kom í ljós að nokkrir 

punktar höfðu ekki náð að geymast í tækinu. Punktar er teknir voru í kringum bílastæði I. 

Þessi punktar og mælingarnar höfðu þó verið skráðar niður af aðstoðarmanni, Stefáni 

Hrafnkelssyni.  

Myndir af svæðinu voru teknar jafnt yfir allt tímabilið. Helst voru teknar myndir af ástandi 

stíga frá Bílastæði I að hellismunnanum. Einnig voru myndir teknar af smá dæld í hrauninu 

rétt framan við bílastæði I. Þar hefur myndast hefð fyrir því að pissa og ganga örna sinna. 

Myndirnar eru ætlaðar til stuðnings verkefninu  og við mat á ástandi mosaþekjunnar.  

Gróðurtalningarrammi að stærð 50x50sm var notaður við skráningu háplantna. Rammanum 

var hent í nokkur skipti  handahófskennt út frá stígunum í átt. Þetta var gert á öllum stígunum 

frá bílastæði I, II og III. Ekki var verið að leitast við að fá mat á tíðni einstakra tegunda heldur 

einungis að skrá hvaða háplöntutegundir væru á svæðinu.  

2.4 Viðtöl við hagsmunaaðila  

Viðtöl við helstu hagsmunaaðila voru tekin í mars 2010. Sumarið 2009, í upphafi 

verkefnisins, hafði verið rætt við bændurna í Kalmanstungu til að athuga áhuga þeirra á gerð 

rannsóknarinnar. Þeir tóku vel í hugmyndirnar.  

Á mynd 3. má sjá hverjir tóku þátt í viðtölunum og hvaða hagsmunahópa þeir standa fyrir. 

Starf og búseta getur líka skipt máli hvað varðar áhersluatriði og skoðanir. Viðtölin eru tekin 

sem open-ended-interview (Rapley, 2001) þar er áhersla var lögð á létt spjall fremur en 

staðlaðan spurningarlista (Rapley, 2001). Viðmælendur áttu helst að leiða umræðuna út frá 

áherslupunktum spyrjandans. Þannig urðu viðtölin fremur að stuttri frásögn atburða um 

Surtshelli og upplifun viðmælandans á svæðinu. Allir viðmælendurnir töluðu um Surtshelli 
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útfrá þeirri reynslu er þeir höfðu fengið í gengum verkefni er þeir höfðu unnið á einn eða 

annan hátt í tengslum við svæðið. Skoðanir á stöðu svæðisins voru leyfðar þar sem þær geta 

leitt í ljós áhuga viðmælandans á viðfangsefninu.      

Tafla 2. Þátttakendur í viðtölum mars, 2010.   

Viðmælendur Starf Búseta Hagsmunatengsl 

við Surtshelli 

Helstu áhersluatriði 

Kalman Stefánsson og 

Bryndís Jónsdóttir 

Bændur  Kalmanstunga II, 

Borgarbyggð 

Landeigandi Markmið með 

svæðinu:  

uppbygging, 

tímamörk, eftirlit, 

rekstur,  fjármagn, 

hindranir 

 

Ólafur Kristóferson Bóndi Kalmanstunga I, 

Borgarbyggð 

Landeigandi Markmið með 

svæðinu:  

uppbygging, 

tímamörk, eftirlit, 

rekstur,  fjármagn, 

hindranir.  

 

Björk Gunnarsdóttir Umhverfisfulltrúi 

Borgarbyggðar 

Hvanneyri, 

Borgarbyggð 

Vinnur í 

umhverfismálum 

fyrir 

Borgarbyggð 

Þáttur 

sveitarfélagsins 

Sigurbjörg 

Áskelsdóttir 

Landslagsarkitekt Jaðri, Bæjarsveit í 

Borgarbyggð 

Skipulagði 

svæðið, 1997-

1998 

Útlit svæðisins  

Unnur Halldórsdóttir Formaður 

ferðaþjónustuaðila 

á Vesturlandi 

Borgarnes Rekur Hótel í 

Borgarbyggð  

Þáttur ferðaþjónustu  

 

Þegar helstu hagsmunaaðilar voru teknir tali var fyrst tekið óformlegt viðtal þar sem efni 

rannsóknarinnar var kynnt. Það var svo í mars 2010 sem formleg viðtöl voru tekin. Lögð var 

áhersla á að viðmælendur fengju góðan tíma til að tjá skoðanir sínar og athugasemdir. Ekki 

var allt innan efnis eins og gengur í opnum viðtölum.  

Hafðir voru sömu ákveðnu áherslupunktarnir í öllum viðtölunum:  

1. Markmið með svæðinu:  

uppbygging, tímamörk, eftirlit, rekstur,  fjármagn, hindranir.  

2. Sveitarfélagið.  

3. Ferðaþjónustan.  

4. Núverandi staða svæðisins – úrbætur.  
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 Viðmælendurnir svöruðu ekki alltaf öllum spurningunum í sömu röð eins og þær eru ritaðar 

hér að ofan, enda eru aðkoma viðmælenda og áherslur ólíkar. Í samantektinni á viðtölunum í 

viðauka I – V var reynt að láta áherslupunktana koma fram eins og þeir eru í ofantalinni 

upptalningu á þann hátt fengist sem best heildarmynd hverjar helstu áherslur væru hjá 

hverjum og einum hagsmunaaðila.  

Engar upptökur eru til af viðtölunum, en hægt er að lesa þau í viðauka I til V. Viðmælendur 

hafa samþykkt að viðtölin hafi átt sér stað og að farið sé rétt með staðreyndir.  
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3. Niðurstaða  

3.1 Talning 

Ferðamenn sem taldir voru á svæðinu á 10 daga tímabili voru alls 734. Einn dagur skar sig 

mjög mikið úr, 22. júlí, en þann dag voru taldir 214 gestir á einungis 3 klst., frá kl. 12:30 til 

15:30. Oft voru margir bílar komnir á bílastæðið og margir á leið að hellinum þegar komið var 

til talningar, það sama má segja þegar talningu lauk á daginn. Flestir ferðuðust á einkabílum 

eða 98% svarenda í viðhorfskönnunni. Yfir háanna tímann voru á bílastæði I að meðaltali 10 

bílar þann tíma sem viðvera var á svæðinu.  

Tafla 3. Talning gesta við Surtshelli á tímabilinu 15/7 – 26/9, alls 12 daga.   

Dags.  Yfirseta í 

Klst.  

Fjöldi gesta Veður  Annað  

Mánud. 15/7 12.00-16.00 23 Veður var afar gott í 

dag, hiti um 18° og lítill 

vindur 

Fyrsti dagurinn! 

Föstud. 17/7 12.30-15.30 40 Veður mjög gott, 24°, 

smá vindur 

 

Sunnud. 19/7 12.30-16.30 74 Veður ágætt, 16°, smá 

vindur 

12 taldir á bílast. III 

Miðvikud. 22/7 12.30-16.30 214 Vindstrekkingur að NA, 

hiti 12-15° 

 

Laugard. 25/7 13.00-16.00 72 Vindstrekkingur að NA, 

hiti 12-15° 

 

Sunnud. 26/7 12.30-16.00 30 Logn, hiti ca. 18° Gerði líka mælingar 

Miðvikud. 29/7 12.30-16.30 85 Smá vindur og 

rigningar úði, hiti 15-

18° 

 

Sunnud. 2/8 11.15-15.30 96 Smá vindur, hiti 14-16°  

Mánud. 3/8 14.30-18.00 62 Léttur andvari, hiti 15-

18° 

Gerði líka mælingar 

Laugard. 8/8 12.30-16.30 38 Smá vindur annað 

slagið og rigning, 15° 

Gerði líka nælingar 

Laugard.  5/9 13.00-15.00 0 ? veður ekki skráð. Farið til að gera mælingar 

Laugard. 26/9 13.00-16.00 0 Logn, gekk á með 

éljum, 5-7° 

Farið til að gera mælingar 

Alls:  41,15 klst.  734 gestir   

 

Reikna má með því að fjöldinn er heimsækir hellinn sé allt að tífalt fleiri en talningin nær til 

um. Ætla má að meðaltali komi rúmlega 9-10.000 þúsund gestir að Surtshelli yfir háanna 

ferðamannatímann, 20.júní til 20.ágúst.  
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3.2 Skoðanakönnun  

 

Mynd 5. Viðhorfskönnun framkvæmd á bílastæði I. Í bakgrunni má sjá nokkra bíla lagða á jaðarsvæði bílastæðis I. 

Mynd Stefán Hrafnkelsson.  

Alls fengust svör frá 205 manns af þeim 734 sem taldir voru inn á svæðið, það er 28% 

svarhlutfall. Ekki reyndist svigrúm til að spyrja fleiri þó tveir spyrðu samtímis. Mjög fáir 

neituðu að taka þátt í könnuninni. Fyrstu 10 spurningarnar í enska hlutanum (fyrstu 8 í þeim 

íslenska) voru mjög almennt eðlis, þar var t.d spurt um kyn, aldur, störf, menntun og 

ferðatilhögun sjá töflunum 2-4 hér að neðan.   

Tafla 4. Viðhorfskönnun fyrsti hluti íslensku könnunarinnar.    

Almennar upplýsingar %   Almennar upplýsingar % 

Íslenskir svarendur 

Kyn   Menntun að loknum grunnskóla 

 

kk 52,3     < 2 ár 19 

 

kvk 47,9     2-4 ár 42 

Aldur     5-8 ár 26 

 

16-30 ára 26     > 8 ár 13 

 

31-45 ára 49.5   Búseta - póstnúmer  

 

46-60 ára 18     101 - 170 Reykjavík 38 

 

> 60 ára 6,5     200-270 nágranna sveitarf. Reykjavíkur 38 

Starf     landsbyggðin og ísl. Erlendis 24 

 

heimav./atvinnulaus/lífeyrisþegi 5,6   Ferðamáti  

 

Nemi 7,5     á eigin vegum  96 

 

Stjórnandi/forstöðum. 10,3     hópferð 4 

 

Iðnaðarmaður 15,9   Ferðatilhögun 

 

Bankastarfsmaður 3,7     einn 0,7 

 

Skrifstofustarf/afgreiðsla 10,3     maki/sambýlingur 21,9 

 

Viðskiptafræðingur/lögfræðingur 3,7     fjölskylda með barn/börn 47,3 

 

leiðbeinandi- í skóla/leikskóla 35,5     ættingjar/vinir 30,1 

 

óupplýst 5,6     vinna-/klúbbfélagar 0 

 

annað 1,9   Fjöldi gistinátta 

 

        4,2 nætur  að meðaltali    
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Tafla 5. Viðhorfskönnun, fyrsti hluti ensku könnunarinnar, spurningar 1 – 7 og spurning 10. 

almennar upplýsingar %   almennar upplýsingar % 

Erlendir svarendur 

kyn   búseta - land 

 

kk 53,1     Argentína 1 

 

kvk 46,9     Austurríki 9 

aldur     Ástralía 2 

 

16-30 ára 24,5     Belgía 6 

 

31-45 ára 49     Danmörk 11 

 

46-60 ára 21,5     Frakkland 5 

 

> 60 ára 5     Grikkland 4 

starf     Holland 8 

 

heimav./atvinnulaus/lífeyrisþegi 2,0     Ísrael 3 

 

Nemi 3,1     Kanada 3 

 

Stjórnandi/forstöðum. 7,1     Noregur 2 

 

Iðnaðarmaður 9,2     Spánn 4 

 

Bankastarfsmaður 3,1     Svíðþjóð 1 

 

Skrifstofustarf/afgreiðsla 16,3     Swiss 10 

 

Viðskiptafræðingur/lögfræðingur 6,1     Tékkland 1 

 

kennari- í skóla/leikskóla 14,3     Bretland 2 

 

læknir/ hjúkrun/ lyfjafr/Tannl/ 15,3     Ameríka 6 

 

óupplýst 17,3     Þýskaland 22 

 

annað s,s hönnuður, arkitekt ofl.  6,1   ferðamáti  

menntun að loknum grunnskóla     á eigin vegum  100 

 

< 2 ár 2     hópferð 0 

 

2-4 ár 12   ferðatilhögun 

 

5-8 ár 40     einn 6,7 

 

> 8 ár 39     maki/sambýlingur 44,8 

 

óupplýst 7     fjölskylda með barn/börn 21,9 

   

    ættingjar/vinir 26,6 

   

    vinna-/klúbbfélagar 0 

   

  fjöldi gistinátta 

           11,3 nætur að meðaltali    

 

                  Tafla 6. Aukaspurningar í enska hlutanum, 8 - 9. 

Kynjahlutfall gestanna er fremur jafnt, bæði hjá 

íslensku svarendunum og þeim erlendu. Það 

sama er með aldurshlutföllin þar sem stærsti 

hluti gestanna er á aldrinum 31-45 ára. 

Starfshlutföll eru ólík, erlendir svarendur eru 

frekar í störfum er krefjast hærra 

menntunarstigs. Erlendu svarendurnir höfðu að 

jafnaði lengri menntun en íslensku svarendurnir. 

40% erlendra svarenda höfðu lagt stund á nám 

að jafnaði í 5-8 ár, 42% íslenskra svarenda höfðu lagt stund á nám að jafnaði í 2-4 ár Flestir af 

íslensku gestunum koma frá höfuðborgarsvæðinu, 76% svarenda eru með búsetu á 

spurningar. 8 a-b og 9 eru aukaspurningar í enska 

hlutanum 

hefurðu komið til íslands áður 

8a já 23,5 

 

nei 76,5 

ef já við 8a - komstu þá til vesturlands 

 8b já  13,3 

 

nei 86,7 

Hvernig ferðast þú um vesturland 

 

 

eigin bíl 17,3 

 

bílaleigubíl 82,7 

 

áætlunarbíl 0 

 

í skipulagðri hópferð 0 
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póstnúmersvæðunum 101-270. Flestir erlendu gestanna koma frá Þýskalandi eða 20%, hin 

80% dreifast á 17 önnur lönd. Ferðamáti gestanna bæði íslenskra sem erlendra er 98% með 

einkabílum, bílaleigubílum. Ferðatilhögun íslensku gestanna 47,5% með fjölskyldunni, 

barni/börnum. Erlendu gestirnir ferðast að mestu með maka eða í 44,8% tilvika. Gistinætur 

íslensku gestanna í ferðalaginu er að jafnaði 4,2 nætur en þeir erlendu eru að jafnaði með 11,3 

gistinætur í ferðalaginu. Aukaspurningarnar nr. 8a,b og 9 er lagðar voru fyrir erlendu gestina 

sýndu að flestir gestirnir höfðu aldrei komið til Íslands áður, 76,5%. Af þeim er sögðu já 

höfðu 13,3% komið til Vesturlands áður. 82,7% erlendra svarenda ferðuðust um á 

bílaleigubílum.  

 

Í spurningu 9 (11 í enska hlutanum) var spurt 

hvort gestirnir hefðu áður heimsótt Surtshelli. 

Um 55% íslensku svarendanna höfðu áður 

komið að Surtshelli en einungis um 7% erlendu 

gestanna (mynd 6).  

 

 

 

Í spurningu 10 (12 í enska hlutanum) var spurt 

um aðgengið að hellinum. Spurt var hvort 

aðgengið að hellinum uppfyllti kröfur gestanna. 

Þar svöruðu 85% erlendu gestanna já og um 

65% íslensku gestanna. Um 20% erlendu 

gestanna merktu við hlutlaus (mynd 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Hefurðu komið að Surtshelli áður? 

Mynd 7. Uppfyllir aðgengið að hellinum þínar kröfur? 
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Í spurningu 11 (13 í enska hlutanum) var spurt 

hversu langt hafi verið gengið inní hellinn. 

Flestir svarendur,  bæði íslenskir og erlendir, 

segjast einungis hafa farið rétt inn fyrir 

hellismunnann. Fæstir gestanna leggja leið sína 

alla leið inní botn hellisins. Svörun gesta 

stemmir við aðbúnað þeirra er þeir komu inn á 

svæðið án nokkurs útbúnaðar s.s ljóslausir.  

 

 

Í spurningu 12 (14 í enska hlutanum) var spurt 

hvernig gestirnir upplifðu mosaþekjuna 

umhverfis hellinn (ekki stígana). Allflestir 

íslensku svarendanna upplifðu að mosaþekjan 

væri lítt- eða miðlungssnortin eða rúmlega 70% 

svarenda (mynd 9). Erlendir svarendur svöruð 

ekki þessari spurningu með eins afgerandi hætti 

þó svo að flestir þeirra hafi verið á sömu skoðun 

og þeir íslensku.    

 

Í spurningu nr. 13 (nr. 15 í enska hlutanum) var 

spurt hvernig gestirnir upplifðu stígana frá 

bílastæðinu að hellunum. Flestir upplifðu að 

stígarnir væru greinilegir. Heldur fleiri erlendir 

gestir upplifðu stígana greinilega þegar íslensku 

gestirnir voru í meirihluta um að finnast stígarnir 

miðlungs greinilegir (mynd 10).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Hversu langt fórst þú inn í hellinn? 

Mynd 9. Hvernig upplifðir þú mosaþekjuna 

umhverfis hellinn (ekki stígana)? 

Mynd 10. Hvernig upplifir þú stígana frá bílastæðinu 

að hellinum?  
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Í spurningu nr. 14 (nr. 16 í enska hlutanum) var 

spurt hvort gestirnir upplifðu að gróðurinn væri 

traðkaður utan við stígana á leið frá bílastæðinu 

að hellinum. Flestir, bæði íslenskir og erlendir 

svarendur, upplifðu gróðurinn lítt- eða 

miðlungstraðkaðan, 70% íslenskra svarenda og 

rétt um 60% erlendra (mynd 11). Rétt um 10% 

upplifðu stígana mikið traðkaða.  

 

 

 

Í Spurningu nr. 15 og 16 (nr. 17 og 18 í enska hlutanaum) er spurt hvort gesturinn telji 

Surtshelli vera einstakan á landsvísu og/eða á heimsvísu. Það er afgerandi já við báðum 

spurningunum hjá íslensku svarendunum, 90% sögðu já við einstakan á á landsvísu og 62% já 

við einstakan á heimsvísu (mynd 11). Erlendu gestirnir töldu í 58% tilvika hellinn vera 

einstakan á landsvísu og  49% töldu hann einstakan á heimsvísu (mynd 12).  

 

 

 

 

Mynd 11. Upplifir þú að gróður sé traðkaður utan við 

stígana á leið frá bílastæðinu að hellinum? 

Mynd 13. Telur þú Surtshelli einstakan á 

landsvísu/heimsvísu? – íslenskir svarendur 
Mynd 12. Telur þú Surtshelli einstakan á 

landsvísu/heimsvísu? – erlendir svarendur 



22 

 

Í spurning 17 var spurt hvernig gestirnir 

upplifðu svæðið í heild sinni. 75% íslensku 

gestanna töldu svæðið vera lítt snortið á 

móti 42% erlendu gestanna. 51% erlendu 

gestanna töldu svæðið vera sem ósnortið á 

móti 25% íslensku gestanna. Mjög lítill 

hluti svarenda upplifa svæðið undir of 

miklu álagi (mynd 13).  

 

 

 

 

  Mynd 15. Hvað finnst þér helst vanta af eftirfarandiá svæðið? Hægt var að merkja við fleiri en eitt aðtriði 

Að lokum í spurningu 18 (spurning 20 í enska hlutanum) var spurt um það hvað svarendum 

fyndist vanta á staðinn. Gefnir voru nokkrir valmöguleikar og mátti merkja við fleiri en einn. 

Einnig var opin möguleiki á að koma einhverju öðru á framfæri. Hér voru óskir íslensku og 

erlendu gestanna mjög áþekkar. Raflýsingu vildu 5% bæði íslensku og erlendu gestanna. 49% 

íslensku gestanna fanst vanta gönguleiðbeiningar á móti 28% erlendra gesta. 65% íslensku 

gestanna og 51% erlendu, fannst vanta upplýsingarskilti. 36 % íslensku gestanna og 37% 

erlendu gestirnir merktu við ósk um betri akveg. 12% íslensku gestanna og 14% erlendu 

Mynd 14. Hvernig upplifir þú svæðið í heild sinni? 
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gestanna vildu afmarkaðri bílastæði. 14% íslensku gestanna og 5% erlendu gestanna vildu 

göngupalla inn í hellinn. 30% íslensku gestanna og 5% erlendu gestanna vildu borð og bekki. 

Stíg niður í hellin vildu 30% íslendinga og 11% erlendu gestanna. 13% íslensku gestanna og 

18% erlendu gestanna vildu fá leiðsögn niður í hellinn. 42% íslenskra gesta og 21% erlendu 

gestanna fannst vanta klósett á svæðið (mynd 14).  

3.3 Ástand gróðurs og jarðvegs  

Þar sem ekki eru merktir stígar á 

svæðinu var það svæði sem 

ferðamenn nota til að komast að 

hellinum mjög víðáttumikið. Mikið 

álag, mælt sem >50% mosaþekjan 

skemmd, eða mjög mikið álag var á 

um 40 og allt upp í 100 metra breiðu 

belti frá bilastæðinu að 

hellismunnanum. Mest var traðkið við 

bílastæði I. Við öll bílastæðin hefur myndast svo mikið traðk að mosaþekjan er alveg horfin 

og ber jörðin blasir við í um 50-70 metra radíus út frá bílastæðunum. Spark af völdum óvissu 

hvert eigi að ganga er greinilegt á svæðinu.  

3.3.1  Matið  

Myndin hér til hliðar sýnir helstu áherslusvæði 

mælinganna (sjá viðauka IX). Bílastæðin, stígana, 

hellismunnanna og aðalveginn. Einnig er hægt að sjá á 

kortinu marga aðra stíga sem ekki voru teknir með í 

mælingarnar þar sem það reyndist ógerningur að 

greina þá að. Þessir stígar eru ekki í notkun í dag. 

Aðalástæða þess er að áður fyrr var bílastæði III aðal 

bílastæðið fyrir Surtshelli og á þeim tíma hafa allir 

þessir stígar myndast. Þessir stígar eru enn mjög 

greinilegir en gróður er hægt að koma til baka. 

Bláalínan á myndinni er göngu- og reiðstígur, þegar  

Mynd 17. Úskýringarmynd af svæðinu við 

Surtshelli. Kort og mynd unnið af Sigmundi 

Helga Brink.  

Mynd 16. Bílastæði I. Mynd Anna Berg 
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komið var á svæðið í september lok þá voru 

greinileg ummerki um hestaumferð á þessum 

stígum. Mikið hófaspark var að sjá, og mældi ég 

út frá miðju stíganna allt að 20 metra álagssvæði 

af völdum hófasparks. Mælingar á 

jaðarálagssvæðin við bílastæðin voru öll með 

það sameiginlegt að vera umfangsmikil. Mesta 

álagið var þó við bílastæði I. Álag við bílastæði 

II og III var fremur svipað að umfangi. Mat á 

álagi við opið niður í Surtshelli var svo 

umfangsmikið að nánast ógjörningur var að 

meta það svæði, einnig var erfitt að gera 

hringmælingu út frá opinu. Norðan og vestan 

við opið (sjá norður ör á mynd 17) er mjög 

greinilegt álag frá fyrri tíð. Mosaþekjan á þessu 

svæði er enn mjög skemmd.   

  

Mynd 18. Svæðið við Surtshelli. Úskýringarmynd af 

mæliaðferðum við bílastæðin. Kort og mynd unnið af 

Sigmundi Helga Brink.  
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Tafla 7. Gróðurmæling á mosaþekju við bílastæðin I, II og III við Surtshelli.  

Gróðurmælingar á mosaþekju við bílastæð I, II og III 

Bílastæði I mæling á breidd 

áhrifasvæðis 

mat á mosaþekju athugasemdir 

mælip. 1  82m 3 stig - á jaðrinum 1-2m 1 stig Upphafsp. norðan við bílast. 

mæilp. 2 70m  3 stig - á jaðrinum 1-2m 1 stig mikið af wc pappír - við lokapunkt 

mæilp. 3 68m 3 stig - á jaðrinum 1-2m 1 stig mikið af wc pappír - við lokapunkt 

mæilp. 4 50m 3 stig - á jaðrinum 1-2m 1 stig heldur minna af wc pappír 

mæilp. 5 5m-hraunsprunga 3 stig - alla leið út að sprungu engin wc pappír 

mæilp. 6 5m - upphaf stígs 3 stig göngustígur kemur í framhaldinu 

mæilp. 7 5m - upphaf stígs 3 stig  

mæilp. 8 5m - upphaf stígs 3 stig  

mæilp. 9 5m - upphaf stígs 3 stig  

mæilp. 10 20m  3 stig - á jaðrinum 2-1 stig mikið af wc pappír  

mæilp. 11 25m 3 stig - á jaðrinum 2-1 stig wc pappír 

mælip. 12 20m  3 stig - á jaðrinum 2-1 stig wc pappír 

mælip. 13 20m  3 stig - á jaðrinum 2-1 stig lokap. sunnan við bílast.  

Bílastæði II    

mælip. 1 75m 3 stig - jaðarinn 2m 1 stig Upphafsp. Norðan við bílastæði 

mælip. 2 70m 3 stig  Lítið um wc pappír hér, en nokkur stk. 

mælip. 3 70m 3 stig  

mælip. 4 70m 3 stig  

mælip. 5 65m 3 stig  

mælip. 6 80m 3 stig  

mælip. 7 70m 3 stig - jaðarinn 2m 1 stig  

mælip. 8 60m 3 stig  

mælip. 9 60m, 3 stig  

mælip. 10 60m 3 stig  

mælip. 11 50m 3 stig - jaðarinn 2m 1 stig  

mælip. 12 50m 3 stig  

mælip. 13 45m 3 stig við endapunkt mælingar var að finna áberandi 

wc svæði 

mælip. 14 45m 3 stig  

mælip. 15 55m 3 stig - jaðarinn 2m 1 stig  

mælip. 16 60m 3 stig lokap. sunnan megin við bílastæðið 

Bílastæði III    

mælip. 1 Metið saman 

með mælingu á 

stíg frá 

bílastæðinu að 

Surtshelli 

 Reyndist ógjörningur að mæla hvað væri 

áhrifasvæði bílastæðisins, upphaf göngu- og 

reiðstígs. Svo þessi mæling fellur saman við 

mælingu göngustígs frá Bílastæði II 

mælip. 2  

mælip. 3  

mælip. 4  

mælip. 5  

mælip. 6   

mælip. 7    

mælip. 8    

mælip. 9    

mælip. 10    

mælip. 11    

Opið niður að Surtshelli   

Það reyndist vera ógerningur að mæla út frá munnanum. Bæði er landlegan þannig að ógjörningur er að komast að sumu af 

svæðinu og þar sem hraunið bauð uppá að maður kæmist var það bein leið inn á stígana í átt að bílastæðanna eða 

Stephánshelli. Matið lýkur með því að gefa mosaþekjunni umhverfis hellismunnann 3 stig, þar sem er jarðvegurinn  og hraunið 

er gróðurlaust. Jaðarsvæðið er mjög umfangsmikið og allt umkring hefur mosinn verið traðkaður niður.  
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Taflan hér að ofan sýnir niðurstöður 

mælinga á stærð áhrifasvæðis er 

umlykur bílastæðin. Bílastæði I þar 

sem stansa 95% allra er koma til 

Surtshellis er ástandið mosaþekjunnar 

og breiddar álagssvæðisins mest. Frá 

jaðri bílastæðisins og út til jaðar 

mosaþekjunnar var mosaþekjan alveg 

horfin í allt að 82m löngum kafla. 

Mosaþekjan út frá bílastæði II var einnig farin á töluvert löngum kafla. Álagssvæðið var þó 

ekki eins umfangsmikið og við bílastæði I. Við bílastæði III var erfitt að fást við mælingar þar 

sem stígar frá öllum áttum koma að bílastæðinu, reiðstígur (sjá mynd 4), göngustígur í átt að 

Surtshelli og í átt að bílastæði I.  

Álagssvæðið er stórt við 

bílastæði III, en mælingin á 

þessu svæði kemur inn í 

mælingu á breidd göngustígs. 

Þar sem stígur frá bílastæði 

III í átt að Surtshelli var 

mældur. Á mynd 19 má sjá að 

álagssvæðið í kringum 

bílastæði III er mjög 

umfangsmikið. Einnig sjást á myndinni aðrir stígar er liggja s.s niður að ánni. Á stóru svæði 

fyrir framan bílastæði III er mosinn alveg horfinn og ástand svæðiðsins fær 3 stig fyrir bæði 

breidd álassvæðis og mat á mosaþekju. 

  

Mynd 19. Bílastæði I, bíl lagt á jaðarsvæði. Mynd Anna Berg. 

Mynd 20. Bílastæði III, horft frá opi niður í Íshelli í átt að Norðlingfljóti, 

bílstæðið er til vinstri á myndinni. Mynd Anna Berg.  
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Tafla 8. Gróðurmæling á mosaþekju stíga frá bílastæðum I, II og III í átt að hellismunna Surtshellis. 

Gróðurmælingar á mosaþekju, stígar frá bílastæði að  hellismunna Surtshellis 

stígur frá 

bílastæði I  

mæling á breidd 

stíga 

mat á mosaþekju athugasemdir 

mælip. 1 45m – 3 stig  3 stig  5m út til beggja jaðra er mosaþekjan 2-1 stig 

einungis viðupphaf og lok mælingar er mosaþekjan 

0 stig.  
mæilp. 2 45m– 3 stig 3 stig 

mæilp. 3 40m– 3 stig 3 stig 

mæilp. 4 35m– 3 stig 3 stig 

mæilp. 5 30m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 6 30m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 7 35m– 3 stig 3 stig-áköflum 2 stig  

mæilp. 8 35m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig við mælipunkt 8-14 aðgreinist stígurinn í tvo stíga 

vegna sprugnu í hrauninu, þar á milli er mosaþekja 

1-0 stig. 10m út við jaðra mosaþekjan 2-1 stig, 

mælipunktur 8-11. 

mæilp. 9 40m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 

mæilp. 10 50m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 

mæilp. 11 60m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 

mæilp. 12 55m– 3 stig 3 stig-áköflum 2 stig  

mæilp. 13 55m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 14 40m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 15 32m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 16 35m– 3 stig 3 stig  punktar 16 -26 gæta áhrifa vegna jarðfalls niður í 

Surtshelli og skörunar á stíg í átt að íshelli mæilp. 17 40m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 

mæilp. 18 65m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 

mæilp. 19 55m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 10m út við jaðra mosaþekjan 2-1 stig, mælipunktur  

mæilp. 20 50m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig 17-24. 

mæilp. 21 40m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig  

mæilp. 22 25m– 2 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig  

mæilp. 23 55m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig  

mæilp. 24 50m– 3 stig 3 stig-út við jaðra 2-1 stig  

mæilp. 25 50m– 3 stig 3 stig  

mæilp. 26 70m– 3 stig 3 stig  

Stígur frá 

bílastæði II  

   

mælip. 1 40m– 3 stig 3 stig bílastæðið er ekki stórt! 

mælip. 2 35m– 3 stig 3 stig  

mælip. 3 25m– 2 stig 3 stig  

mælip. 4 25m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri  

mælip. 5 20m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri  

mælip. 6 20m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri  

mælip. 7 20m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri  

mælip. 8 20m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri  

mælip. 9 30m– 2 stig 3 stig - 1 stig 10m frá jaðri nálgumst Surtshella opið, stígur sameinast fleiri 

stígum 

Stígur frá 

bílastæði III 

   

mælip. 1 50m– 3 stig 3 stig við bílastæðið eru margir stígar í sitthvora áttina 

gerir fyrstu tveir punktarnir óvíst um upphaf eða 

endi 
mælip. 2 50m– 3 stig 3 stig 

mælip. 3 5m– 1 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri 

mælip. 4 5m– 1 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri  

mælip. 5 8m– 1 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri Stígarnir nokkrir hér en hver um sig ekki mjög 

breiður, mosaþekja um 1 stig í jöðrunum mælip. 6 5m– 1 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri 

mælip. 7 8m– 1 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri 

mælip. 8 10m– 2 stig 3 stig - 1 stig 2m frá jaðri 

mælip. 9 30m– 3 stig 3 stig  Stígurinn nálgast göngustíg frá bílastæði I, 

sameinast við stóra jarðfallið í miðju Surtshellis mælip. 10 40m– 3 stig 3 stig 

mælip. 11 60m– 3 stig  
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Tafla 8 sýnir niðurstöður mælinga á stærð áhrifasvæðis stíganna er frá bílastæðunum að 

hellismunnanum. Greinilegt er að þar sem flestir hefja göngu sína á bílastæði I, er álagið mest. 

Stígurinn frá bílastæði I er mjög breiður, álagið mikið, mosaþekjan fær allstaðar 3 stig í 

einkunn. Álagið er mest er við sjálft bílastæðið og við stóra jarðfallið. Breiddin á stígnum fer 

mest upp í 60-70m breiðan kafla þar sem mosaþekjan fær 3 stig. Á nokkrum stöðum eru 

jaðrarnir sitthvoru megin að fá einkunnina 2-1. Stig. Það er lítið um hliðarstíga, en jaðrarnir 

eru að verða fyrir stöðugu áreiti.  

Stígurinn frá bílastæði II upp að hellismunnanum er fremur stuttur. Breidd álagsins á 

mosaþekjuna er mikil, fer frá 20m upp í 40m. Á flestum stöðum fær mosaþekjan í stígunum 3 

stig. Á mörgum stöðum er mosaþekjan á jaðri stígsins, í allt að 10m, að fá að jafnaði 1 stig.  

Á göngustíg frá bílastæði III í átt að 

Surtshelli er ástandið heldur ólíkara 

ofantöldum stígum. Álagið er 

dreifðara á fleiri stíga, stígarnir 

mjórri og mosaþekjan á milli 

stíganna með 1 stig. Þar sem 

stígurinn mætir stígnum frá 

bílastæði I, sem er við stóra 

jarðfallið, sameinast stígarnir og 

breikka umtalsvert. Hver stígur um 

sig var um 5m að breidd en vegna landfræðilegra þátta þá lágu þeir ekki alltaf hlið við hlið 

heldur þvers og kross um svæðið, eftir því sem best var að ganga. 

  

Mynd 21. Horft frá göngustíg í átt að bílastæði I. Mynd AnnaBerg. 

Mynd 22. Dæmi um ástand á mosaþekju á jaðarsvæðum stíga. 

Mynd Anna Berg.   
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Tafla 9. Talning á háplöntutegundum í mosaþekjunni. 

Tafla 9 sýnir sýnir þær 

háplöntutegundir sem taldar 

voru í mosaþekjunni. 

Fjölbreytileikinn er ekki mikill. 

Fjöldi tegunda á milli ramma er 

á stundum mikill, skýrist það af 

því að römmunum var hent 

handahófskennt útí loftið út frá 

stígunum og var það tilviljun ein 

hvar þeir lentu. Rammi 5 lenti á 

gjótu og fundust þar einungis 

tvær tegundir.  

3.4 Almennt skipulag og ástand svæðisins  

 „Náttúruverndarnefndir skulu vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um náttúruverndarmál“ 

(Umhverfisstofnun, 2010). Á vegum hvers sveitarfélags skal starfa þriggja til sjömanna 

náttúruverndarnefnd. Þessi nefnd á að sjá um umsögn, ráðgjöf, fræðslu og umfjöllun tillagna 

um úrbætur til handa svæðum sem á þurfa að halda. Í Borgarbyggð eru í þessari nefnd 5 

aðilar, nefndin fer með mál umhverfis- og landbúnaðar og nefnist sem slík.  

Náttúruverndarráð ríkisins skal vera nefndinni innan handar með ráðgjöf um 

náttúruverndarmál. Náttúruverndarráð skal fylgjast með umferð og umgengni á svæðum í 

óbyggðum í samvinnu við önnur stjórnvöld s.s náttúruverndarnefnd sveitarfélagsins. 

Surtshellir er ekki undir eftirliti hvorki er varðar umferð eða umgengni um svæðið. Björg 

Gunnarsdóttir er talsmaður umhverfisdeildar Borgarbyggðar og er eini starfsmaðurinn er fer 

með mál Surtshellis.  

För manna um landið er ekki á ábyrgð landeigenda. Heimilt er að ganga um óræktað land sem 

og að dveljast þar til einnar nætur. Við alfaraleið í óbyggðum má slá upp tjöldum hvort heldur 

það sé á eignarlandi eða þjóðlendu, nema annað komi fram fyrir viðkomandi svæði. Það er 

ávalt bannað að aka utanvega þó að einungis sé ekið frá vegi að tjaldi. Hjólreiðafólk, 

bifhjólafólk og ríðandi umferð skal ávalt fylgja merktum stígum (lög um náttúruvernd nr. 

44/1999). Þeir sem heimsækja Surtshelli gera það á sína eigin ábyrgð. Heimilt er að ganga um 

Talning á háplöntu tegnundum 

Rammi  Tegundir 
1.  Fjalldrapi, Bláberjalyng, Krækilyng, Brjóstagras, 

Blávingull, Kornsúra, Stinnastör 

2.  

Fjalldrapi, stinnastör, blávingull, brjóstagras, kornsúra, 

hvítmaðra 

3. 
Bláberjalyng, krækilyng, blávingull, stinnastör 

4. 

Fjalldrapi, brjóstagras, stinnastör, hvítmaðra, 

blávingull, bláberjalyng 

5. Smá af blávingli  

6. 

Fjalldrapi, hvítmaðra, blávingull, bláberjalyng, 

krækilyng, kornsúra 

7. 

Falldrapi og í gjótu örsmátt tófugras  

8. 
Brjóstagras, blávingull, stinnastör, krækilyng, kornsúra 
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allt svæðið eins og hverjum og einum langar til. Það er einnig heimilt að slá upp tjöldum við 

Surtshelli og dvelja þar um stund.  

Náttúruverndarráð getur ákveðið takmörkun á aðgengi að svæðum í óbyggðum, tímabundið. 

Þessháttar aðgerð skal staðfestast af Umhverfisráðherra og birta í stjórnartíðindum. Eigandi 

landssvæðis getur takmarkað eða bannað að tjöld séu reist sé hætta á að gróður skemmist. 

Einnig ef eigandi hefur útbúið sér tjaldaðstöðu annarstaðar á sínu landi. Svæðið við Surtshelli 

og hellirinn sjálfur hefur ekki hlotið takmörkun á aðgengi.  

Sjái umhverfisráðherra ástæðu til að ákveðið svæði njóti umsjónar þrátt fyrir að vera ekki 

friðlýst, getur hann falið náttúruvernd ríkisins umsjón með svæðinu. Umhverfisráðherra 

ákveður þessa umsjón þyki ástæða til að fylgjast betur með ákveðnu landslagsformi, dýralífi 

og/eða gróðurfari.  

Þjóðminjar eru samkvæmt lögum nr. 107/2001, fornminjar og forngripir. Tilgangur laganna er 

að „stuðla að verndun menningarsögulegra minja og tryggja að íslenskum menningararfi 

verði skilað óspilltum til komandi kynslóða“ (lög um þjóðminjar nr. 107/2001). Til fornminja 

teljast hverskonar leifar fornra mannvirkja og annarra mannvistar minja. Fornminjar í 

Surtshelli eru hleðsluveggir, eldstæði og beinaleifar frá húsdýrum íbúa hellanna. Allt ofantalið 

heyrir undir, a. lið í 9. gr. laga 107/2001. Minjar eldri en 100 ára teljast til fornleifa. 

Fornleifum má enginn granda. Friðlýsa má svæði þar sem forleifar finnast. Friðlýsingin getur 

tekið til samfellds svæðis eða nánasta umhverfi fornminjanna. Fornleifavernd ríkisins ákveður 

hvaða fornleifar skulu friðlýstar. Umhverfis friðlýstum fornminjum er 20m friðhelgað svæði. 

Ef það verður vart við að fornleifar liggi undir skemmdum skal það tilkynnast til 

forleifaverndar ríkisins. Skylt er að viðhalda friðlýstum fornleifum kostnaður greiðist úr 

ríkissjóði. Fornminjarnar í Surtshelli voru friðlýstar árið 1930. Varnir eða fræðsla á 

fornleifunum í Surtshelli hefur ekki verið framkvæmd. Allir sem vilja hafa frítt aðgengi að 

fornminjunum.  

Í dag er farið í skiplagðar ferðir niður í Surtshelli sé þess óskað. Ein ferðaskrifstofa staðsett í  

Reykjavík býður upp á bæði dagsferðir og helgarferðir niður í hellinn. Þetta er 

ferðaskrifstofan Extreme Iceland í eigu Björns Hróarssonar (formaður Hellarannsóknarfélags 

Íslands) (Extreme Iceland, 2010).  
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3.5 Viðtöl við hagsmunaaðila 

Í töflu 10 hér að neðan má sjá helstu niðurstöður úr viðtölum er tekin voru við hagsmunaaðila 

er tengjast Surtshelli.  

Tafla 10. Viðtöl viðmælenda, áherslur og aðgerðir.  

Viðtöl við hagsmunaaðila 

Áherslupunktar Aðgerðir Viðmælendur 

Markmið með 

svæðinu 

  

 

Núverandi staða  

 

 

 Landeigendur hafa ekki gert neitt með svæðið við 

Surtshelli.  Báðir hafa hjálpað rannsóknaraðilum er komið 

hafa í rannsóknarleiðangra að hellinum. Hafa ávalt vitað um 

sérstöðu hellisins.  

  

Borgarbyggð veit vel um sérstöðu hellisins og þær 

fornminjar sem þar er að finna.  

  

Formaður Ferðamálasamtaka Vesturlands hefur ekki séð 

hellinn né komið að svæðinu við. Veit þó um sérstöðu 

hellisins og sögu hans. 

  

Landslagsarkitekt vann 1998 að skipulagi fyrir svæðið. 

Vann skipulagið út frá sérstöðu þess.   

 

Uppbygging 
 

  

Landeigendur hafa lengi haft hugmyndir um einhverskonar 

uppbyggingu á svæðinu.  

  

Bóndi í Kalmanstungu I, vill láta byggja þjónustumiðstöð, 

laga stíga, byggja upp bílastæði II og III, loka bílastæði I. 

Stýra betur umferð á svæðinu og hafa skipulagðar ferðir 

niður í hellinn. 

  

Bóndi í Kalmanstungu II, hafði uppi hugmyndir um lýsingu 

í hellinum, gerð stiga niður í hellinn, vera með skipulagðar 

ferðir.  

  

Núverandi sveitarfélag hefur ekki komið að neinni 

uppbyggingu á svæðinu. Fyrrverandi sveitarfélag stóð að 

því að bílastæðin yrðu gerð. 

 

Tímamörk 
 

  

Allir viðmælendur gáfu ekki upp tímamörk. Allir á eitt 

sáttir um það að það væri mikilvægt að fá gerðar einhverjar 

aðgerðir á svæðinu hið fyrsta.  

 

Eftirlit 
 

  

Landeigendur töldu sig ekki geta sinnt eftirliti á svæðinu. 

  

.... Best væri að leigja landið til þriðjaaðila er gæti byggt 

upp ferðaþjónustu á svæðinu. Þannig byggist upp allra 

hagur. 

  

.... Get ekki sinnt eftirliti á öllum náttúrusvæðum 

sveitarfélagsins, svæðið er mjög umfangsmikið 
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.....Mikilvægt fyrir alla ferðaþjónustu í Borgarbyggð að 

náttúrusvæðum sé haldið í horfinu. Allir 

ferðaþjónustuaðilar þurfa að hafa nærsvæðin sín í lagi svo 

ferðamenn hafi áhuga á því að heimsækja svæðið.  

 

Rekstur  

  

... Rekstur þjónustumiðstöðvar gæti verið í höndum 

leiguaðila er myndi byggja upp ferðaþjónustu í kringum 

hellanna.  

  

... Borgarbyggð hefur rekki fjármagn til að sjá um rekstur 

eða eftirlit á svæðinu. Þeim ber heldur ekki skylda til þess.  

  
 

 

Fjármagn  

  

.... Það er dýrt að fara í framkvæmdir í dag, sé ekki fram á 

að það verði gert. 

  

... Það hefur aldrei verið tími né peningur til að ráðast í þær 

framkvæmdir sem ég vildi gera í  hellinum 

  

... Að allir hagsmunaaðilar sem og ríkið komið með 

fjármagn til uppbyggingar og með tímanum skili 

fjármagnið sér til baka. 

 

Hindranir  

  

... Fjármangsskortur og tímaleysi. 

  

... Upplifði mikla andstöðu við mínar hugmyndir, þær urðu 

svo að engu.  

  

... Svæðið er í raun ekki á okkar ábyrgð þar sem þetta er 

land í einkaeigu og ekki skilgreint sem friðlýst svæði. 

 

Úrbætur 
 

  

... Gaman væri að fá að endurgera skipulagið sem ég vann 

að, minnka og laga það að aðstæðum í dag.  

  

... Laga stíga og loka fyrir gönguleiði sem eru orðnar illa 

farnar. Gera þetta á einfaldan og ódýran hátt, með 

nærliggjandi grjóti. 

Eigendur 

  

 

Aðkoma eigendanna  
 

  

Tímaskortur og takamarkað auka fé var aðal ástæða þess að 

landeigendur sjá sér aldrei fært að ráðast í framkvæmdir á 

svæðinu.  

Sveitarfélagið 

  

 

Aðkoma sveitarfélagsins 
 

  

Reynir að afla fjármagns til þess að fá gert eitthvað á 

svæðinu í  sumar 2010. Fjárveiting er í óvissu. 

Sveitarfélagið telur sig ekki vera skyldugt til að koma að 

uppbyggingu á svæðinu þar sem þetta sé land í einkaeigu.  

Ferðaþjónustan 

  

 

Aðkoma 

ferðaþjónustunnar 
 

  

Ferðaþjónustuaðilar á vesturlandi telja mikilvægt að halda 

náttúrusvæðum á byggðinni í góðu ásigkomulagi. 

Hugmyndir uppi um að taka gistináttagjald á hótelum er 

myndi virka einsog einhverskonar auðlindaskattur og kæmi 

þannig með fjármagn til uppbyggingar á náttúrusvæðum 

eins og Surtshelli.  

 

Helsta niðurstaða þessara viðtala er fjármagnsskortur til framkvæmd á svæðinu við Surtshelli. 

Landeigendur segja líka að tímaskortur hafi verið mjög stór þáttur í því að þeir hafa aldrei 
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ráðist í framkvæmdir á svæðinu. Allir eru á eitt sáttir um að það þurfi að koma til 

einhverskonar úrbóta fyrir svæðið. En hver eigi að framkvæma þessar úrbætur og hvernig er 

ágreiningsefni. Ferðaþjónustuaðilar á Vesturlandi telja Surtshelli vera mikilvægan sem 

aðdráttarafl inná svæðið og því þurfi að hlúa að staðnum.  

  

23. Mynd. Bílastæði III, menn aðstörfum frá Hellarannsóknarfélagi Íslands við að setja upp skilti er lýsir gerð 

hraunrásarinnar. Skiltið var sett upp sumarið 2009. Mynd Anna Berg.  
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4. Umræður 

Niðurstöður fyrsta hluta viðhorfskönnunar sýnir í megindráttum að það sé ekki mikill munur á 

milli þjóðerna á aldri, kyni, ferðamáta eða ferðatilhögum. Þeir sem koma að Surtshelli eru 

allir aldurshópar, þó stærsti hlutinn sé á aldursbilinu 31-45 ára. Flestir koma á einkabíl 

(bílaleigubíl) og ferðast með fjölskyldunni. Helsti munurinn á milli íslenskra svarenda og 

erlendra er menntun og starfsvettvangur. Erlendir svarendur viðhorfskönnunarinnar höfðu að 

jafnaði verið lengur að mennta sig en íslenskir svarendur. Þessi munur endurspeglast í 

spurningu 3. þegar spurt var starf í enska hluta könnunarinnar.  

Niðurstaða talningarinnar sem fór fram á svæðinu við Surtshelli, í alls 40 klst. sumarið 2009, 

sýnir að þegar í dag er mikill fjöldi ferðamanna að heimsækja Surtshelli og á álagstímum eru 

þar tugir manna samtímis. Þrátt fyrir þennan mikla fjölda hefur ekkert verið gert til að taka á 

móti þeim fjölda ferðamanna sem nú þegar leggja leið sína að hellinum. Afmörkun stíga, 

bílastæði og alla almenna umgjörð vantar. Engin klósettaðstaða er á svæðinu og hefur 

myndast hefð fyrir því að ferðamenn pissi og/eða gangi örna sinna á tilteknu svæði rétt við 

bílastæðin. Stígur að sérstökum pissusvæðum og þerripappír sýna þess glögg merki. Er ljóst 

að nú þegar er nauðsynlegt að grípa til aðgerða á svæðinu því að í óefni stefnir með þann 

fjölda ferðamanna sem heimsækir svæðið í dag miðað við þann skort á aðstöðu sem þar er. 

Viðhorfskönnunin leiddi í ljós að ferðamenn telja að upplýsingarskilti, gönguleiðbeiningar og 

klósett vanti á svæðið.  

Mikill munur kom fram í afstöðu Íslendinga og útlendinga á sérstöðu Surtshellis, annarsvegar 

á landsvísu og hins vegar á heimsvísu. Hraun frá nútíma eru almennt fágæt á heimsvísu og 

stórir hraunhellar eins og Surtshellir eru afar fágætir (Björn Hróarsson, 2006). Það er því 

mikilvægt að koma fyrir góðum upplýsingaskiltum á svæðið til að ferðamenn átti sig á 

sérstöðu svæðisins. Íslensku ferðamennirnir virðast frekar upplifa sérstöðu svæðisins og 

meirihluti þeirra mat Surtshelli sérstakan, bæði á lands- og heimsvísu. Niðurstaðan er að á 

meðan Íslendingar telja Surtshelli vera einstakan telja erlendir gestir hann ekki mjög 

einstakan. Niðurstaða erlendu gestanna flokkast sem neikvætt svar við því að hellirinn sé 

einstakur í þeirra huga. Sýnir þetta mikilvægi þess að kynna svæðið fyrir fólki. Fræðsla 

stuðlar að aukinni skynjun og upplifun..  

Álag á gróðurinn (mosann) er mikið og stígamyndanir eru út um allt á svæðinu. Mikið rask er 

við bílastæðin og hafa myndast ótal margir óþarfa stígar við bílastæðin og alla leið að 

hellismunnanum. Við aðal bílastæðið (bílastæði I) er rask af völdum traðks svo mikið að 
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mosaþekjan hefur látið undan á mjög stóru svæði. Það fyrsta sem blasir við gestum sem 

þangað koma eru stór sár í mosaþekjunni, moldarflag. Flestir stígarnir eru að fá slæma 

einkunn fyrir breidd og gróðurþekju. Þetta er vegna þess að ber jörðin blasir við, stígarnir eru 

orðnir mjög breiðir og breikka meira eftir því sem álagið eykst. Mesta breidd stíga er allt upp í 

70m. Fólk hefur tilhneigingu til að ganga þar sem er mýkst og mosaþekjan er mjúk að ganga á 

(Guðrún Gísladóttir, 2001). Skýrari merkingar um gönguleiðir geta komið í veg fyrir ákveðna 

röskun á mosaþekjunni, þá sérstaklega þegar gestir leggja afstað frá bílastæðinu að 

hellismunnanum. Þó svo að bæði menntun og aldurshlutfall svarenda sýni að það eru 

þroskaðir einstaklingar sem tóku þátt í könnuninni þá sjá flestir svarenda svæðið sem lítt- eða 

miðlungs raskað. Það er mjög athyglisvert í ljósi þess að mosaþekjan á svæðinu er undir 

miklu álagi og er komin langt yfir þolmörk. Niðurstöður könnunar um að mosaþekja væri lítt 

eða miðlungs snortin gæti túlkast á þann veg að ferðamenn upplifa ekki mosa á sama hátt og 

hágróður. Að álagið sem er á mosanum þyki ekki eins slæmt og ef um hágróður væri að ræða.  

Athyglisvert er að meirihluti svarenda upplifðu Surtshelli og umhverfi hans almennt sem lítt 

snortið, þrátt fyrir mjög greinilegt álag á gróður og jarðveg og töluvert af rusli og pappír á 

svæðinu. Spurningin er hvort ferðamenn meti svæði sem ósnortið ef engin mannvirki eru 

sjáanleg.   

Fornminjar finnast í Surtshelli, sem eru allt frá landnámstíð. Fornminjar eru þjóðararfleið 

okkar frá fyrri kynslóðum. Þessar fornminjar voru friðlýstar árið 1930 og ber því ríkinu skylda 

til þess að sjá til þess að fornminjarnar verði varðveittar svo komandi kynslóðir fá séð og 

upplifað þær. Þrátt fyrir þá miklu sérstöðu sem hellirinn og fornminjarnar hafa er Surtshellir 

ekki friðlýstur. Þar af leiðandi eru engin sérstök verndunarlög er ná yfir svæðið. Eftirlitið er 

ekkert á svæðinu.  

Lög um náttúruvernd hafa það að meginmarkmiði sínum að stuðla að heilbrigðum 

samskiptum manns og náttúru og hindra að náttúra Íslands spillist. Einnig kveða lögin á um 

það að auðvelda eigi umgengni og kynni þjóðarinnar við náttúruna og stuðla að verndun 

ásamt nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar (lög um náttúruvernd nr. 44/1999). 

Þetta eru háleit markmið og oft á tíðum afar mótsagnarkennd t.d þegar vernda á náttúruna en á 

sama tíma auðvelda umgengnina að henni. Meiri umgengni eykur álag og meira álag minnkar 

líkur á sjálfbærri nýtingu svæðanna. Náttúruverndarsvæði er það svæði sem er á 

náttúruminjaskrá sbr. 67gr lag nr. 44/1999 (lög um náttúruvernd nr. 44/1999). Surtshellir er 

nr. 208 á náttúruminjaskrá undir liðnum aðrar náttúruminjar (Umhverfisstofnun, 2010). 

Náttúruminjar lúta ekki ákvæðum 50. gr laganna 55/1999 undir flokknum friðlýstar 



36 

 

náttúruminjar (lög um náttúruvernd nr. 44/1999). Surtshellir nýtur því engrar verndunar sem, í 

ljósi sérstöðu hans bæði með tilliti til náttúrufars og sögunnar, verður að teljast lítt skiljanlegt.  

Landeigendur hafa lengi haft uppi hugmyndir um einhverskonar nýtingu á svæðinu við 

Surtshelli. Kalman bóndi hafði á sjöunda og áttunda áratugnum hugmyndir um að lýsa 

hellinn, laga göngustíga og að útbúa tröppur niður í hellinn. Kalman mætti andspyrnu með 

hugmyndir sínar og komst því aldrei áfram með þær. Á níunda og tíunda áratugnum hafði 

Ólafur Jes hugmyndir um að leigja landið til framkvæmdaraðila, til einhvers er myndi vilja 

byggja upp ferðaþjónustu í og við hellinn (Kalmann Stefánsson og Bryndís Jónsdóttir, viðauki 

II). Á þessum tíma hafði Kristleifur Þorsteinsson bóndi í Húsafelli metnaðarfullar áætlanir um 

ferðaþjónustu tengda hellinum. Sumarið 1988 seldi hann í ferðir niður í hellinn og réði 

Þórunni Reykdal sem leiðsögumann. Þetta var samstarfsverkefni Sæmundar Sigmundssonar 

rútubílstjóra og Kristleifs Þorsteinssonar (Þórunn Reykdal, munnleg heimild, 23. mars 2010).  

Hugmyndir Kristleifs urðu ekki að veruleika. Tímaskortur og takmarkað fé var aðal ástæða 

þess að bæði Kalman og Ólafur sáu sér ekki fært að ráðast í framkvæmdir í og við Surtshelli.  

Björg Gunnarsdóttir Umhverfisfulltrúi Borgarbyggðar segir að unnið hafi verið að gerð 

skipulags fyrir svæðið við Surtshelli árið 1997-1998. Það var Ferðamálaráð Vesturlands (í dag 

Ferðamálastofa) sem réð Landslagsarkitektinn Sigurbjörgu Áskelsdóttur til verksins. Hún 

hannaði við Surtshelli bílastæði, stíga og upplýsingamiðstöð. Áður en farið var af stað með 

skipulagsvinnuna fór Sigurbjörg ásamt helstu hagsmunaaðilum þeim Ólafi Jes landeiganda, 

fulltúra Náttúruverndar ríkisins, fulltrúa frá Hellarannsóknarfélagi Íslands og hagsmunaaðila 

ferðaþjónustunnar og fl. í vettvangsferð um svæðið og í hellinn. Sigurbjörg taldi í upphafi 

verkefnisins að Ferðamálaráð reyndi sem best að uppfylla kröfur landeigenda sem og annarra 

hagsmunaaðila. Þá voru allir hagsmunaaðilar kallaðir til skrafs og ráðagerðar um 

fyrirkomulag á svæðinu. Upphaflega var áætlað að framkvæmdir skyldu hefjast sumarið 1999, 

ári eftir að Sigurbjörgu var falin skipulagsvinnan (Sigurbjörg Áskellsdóttir, viðauki IV). Það 

eina sem framkvæmt hefur verið úr skipulagi Sigurbjargar er tillaga hennar um bílastæði. 

Vegagerðin lagði bílastæði I samkvæmt tillögu Sigurbjargar að hellinum, þegar vegur nr. 578, 

var lagaður árið 1999.  

Í dag vill Ólafur landeigandi að öll ummerki og framkvæmdir á svæðinu séu látlausar, 

einfaldar og sem náttúrulegastar. Hann tekur Víðgelmi sem dæmi, þar er unnið með 

staðarefni, afmörkun stíga gerð með nærliggjandi grjóti, sem að hans mati er einfalt og 



37 

 

smekklegt (Ólafur Jes Kristófersson, viðauki III). Sigurbjörg segir að það hefði verið gaman 

að fá að minnka og betrumbæta upprunalega skipulagið og sjá verkið fæðast.   

Landeigendur hjónin Kalman og Bryndís ásamt Ólafi Jes, hafa lengi talið að það þurfti að 

leggja vinnu og fjármagn í svæðið svo gróður og uppruni hellanna haldist í ásættanlegu 

ástandi. Vegna anna við hinn hefðbundna búskap hafa þau aldrei komist í að sinna því. Í dag 

sjá þau ekki fram á að ráðast í framkvæmdir í eða við Surtshelli. Hjónin efast um að synir 

þeirra ráðist í búskap og í það að byggja upp svæðið við Surtshelli. Ólafur Jes tekur í sama 

streng og hjónin í Kalmanstungnu II þar sem hann telur ólíklegt að úr þessu geri hann eitthvað 

með svæðið í kringum hellinn (Kalmann Kristófersson og Bryndís Jónsdóttir, viðauki II ; 

Ólafur Jes Kristófersson, viðauki III ).  

Formaður ferðamannasamtaka Vesturlands segir að Surtshellir sé mikilvægur segull 

ferðamanna inn á svæðið. Staðurinn sé vel kynntur og vinsæll áningastaður ferðamanna og  

mikilvægur fyrir alla ferðaþjónustuaðila í Borgarbyggð (Unnur Halldórsdóttir, viðauki V). 

Landeigendur telja sig máttvana gagnvart þeirri aukningu ferðamanna sem orðið hefur hið 

síðari ár. Það sé kostnaðarsamt að fara í uppbyggingu á svæðinu, en enga síður sé þetta þeirra 

land og þeir sjá landið rýrna með hverju árinu. Að mati eigenda er þolmörkum svæðisins náð 

og allir aðrir viðmælendurnir, fyrir utan formann ferðamannasamtaka Vesturlands, taka í sama 

streng. Formaðurinn, Unnur hefur ekki komið á svæðið og gat þess vegna ekki tjáð sig um 

ástand þess. Hugmyndir um einhverskonar auðlindaskatt hafa verið í umræðunni en ekkert 

hefur verið ákveðið um það hvar og hvernig þess konar skattur yrði innheimtur. Erfilega hefur 

gengið að afla fylgi við þá hugmynd að skattleggja náttúruperlur á Íslandi þó svo að slíkt sé 

algengt erlendis – að greiða fyrir aðgengi að náttúruperlum. Hugmyndir að greiðslum fyrir 

náttúruperlur er t.d gistináttaskattur. Gistináttaskattur myndi verða tekin af öllum þeim sem 

gista í gistirúmum hér á landi. Skatturinn yrði mjög lág prósenta ca 0,5% og myndi renna í 

auðlindasjóð og færu peningarnir beint þangað inn. Árlega yrði svo greitt út til verkefna sem 

sótt hafa um styrki. Margar aðrar hugmyndir hafa verið ræddar varðandi gjaldheimtu á 

náttúrusvæðum. Á meðan þráttarð er um útfærslur hugmynda um innheimtu auðlindaskatts 

blæðir út svæðum eins og Surtshelli. Samtök ferðaþjónustuaðila hafa bent á að ef ekki verði 

komið á einhverskonar auðlindaskatti/greiðslum geti þessi mikilvæga atvinnugrein fallið um 

sjálft sig. Þar sem þolmörk náttúrusvæða og þolmörk ferðamanna fylgjast að. Þegar 

þolmörkum náttúrnnar er náð taka svæðin að hnigna og ferðamenn hætta að hafa áhuga á að 

sjá þau og upplifa.  
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Niðurstaðan rannsóknarinnar leiddi í ljós að svæði við Surtshelli er komið yfir þolmörk sín. 

Hagsmunaaðilar vita að svo sé en erfitt er að fá úr þessu bætt þegar bæði er skortur á 

fjármagni til að framkvæma úrbætur og tímaskortur. Ferðaþjónustuaðilar þurfa á staðnum að 

halda, í góðu ásigkomulagi. Það gagnast engum að svæðið í og við Surtshelli verði fyrir meiri 

skemmdum.  
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5. Ályktun/Lokaorð  
Niðurstaða talningarinnar á ferðamönnum sýnir að þegar í dag sækir mikill fjöldi ferðamanna 

Surtshelli heim og áhrif þeirra á svæðið er bæði mikil og neikvæð. Þar sem 12 daga talning í 

einungis 3-4 klst. á dag gefur á átta hundrað gesti má álykta að heildarfjöldinn á svæðinu sé 

að lágmarki tífalt fleiri. Vert er að veita því athygli að gestafjöldinn er ekki minni marga virka 

daga í júlímánuði þegar talið er. Svo varlega áætlað má gera ráð fyrir um og yfir 100 gestum 

að hellinum að meðaltali á dag yfir háannatímann, 20. júní – 20. ágúst. Það gerir á bilinu 9-

10.000 gesti yfir háannatímann. Að þessu ályktuðu er ljóst að nú þegar er mikil þörf á að bæta 

aðstöðu fyrir ferðamenn á svæðinu svo ekki hljótist enn meiri skemmdir. Samkvæmt mati á 

ástandi á mosaþekju meðfram stígum og bílastæðunum er svæðið undir alltof miklu álagi og 

allstaðar sem gert var mat á ástandi stíga var niðurstaðan sú að þeir væru komnir yfir þolmörk.  

Ég tel mikilvægt að Ferðamálasamtök Vesturlands, sveitarfélagið og landeigendur komi að 

því í sameiningu að hefja einskonar gæslu á svæðinu við Surtshelli. Það er ljóst að svæðið 

getur ekki að óbreyttu haldið áfram að taka á móti þeim mikla fjölda ferðamanna sem árlega 

leggja leið sína að hellinum. Brýnna aðgerða á úrbótum er þörf. Laga þarf stíga, bílastæði og 

lausn þarf að finna á klósettmálum. Skoða þarf alvarlega hvort ekki sé rétt að taka greiðslur 

fyrir aðgengi að svæðinu, að fyrirmynd margra annarra náttúrusvæða víðsvegar um heim. 

Með greiðslu inná svæðið myndi fylgja með upplýsingabæklingur á íslensku og fl. 

tungumálum, myndir af hellinum og myndun hans, náttúrufar og saga. Þannig mætti slá 

margar flugur í einu höggi, skapa atvinnu, fræðslu almennings og stuðla að sjálfbærri nýtingu 

á svæðinu.  

Mikilvægt er að fækka bílstæðunum niður í tvö bílastæði og stækka. Þannig gætu allir lagt 

bílunum á bílastæðin í stað þess að keyra útá viðkvæma mosaþekjuna. Hafa við bílastæðin 

greinargóðar leiðbeiningar hvar hellismunnann er að finna. Loka öllum göngustígum sem ekki 

á að nota, lagfæra og aðgreina þá göngustíga sem á að nota. Nota til þess staðarefni s.s steina 

sem er að finna í hrauninu líkt og gert hefur við Víðgelmi, sem var einfalt, ódýrt og snyrtilegt. 

Enn frekari aðgerða er þörf en taldar eru upp hér að ofan. Mikilvægt er að friðlýsa hellinn sem 

náttúruvætti hið fyrsta, þannig mætti frekar sjá til þess að þessi staður yrði um ókomna tíð 

öllum til ánægju og sóma. Ferðamannaiðnaðurinn er orðin svo stór og viðamikill þáttur í 

íslensku hagkerfi að ógerlegt er fyrir landeigendur að ráða við þær varnar aðgerðir sem þörf er 

á við svæði eins og Surtshelli. Einnig tel ég skynsamlegt að hert verði eftirlitið með 

fornminjunum sem eru í hellinum. Það er umhugsunarvert að ekkert opinbert eftirlit skuli vera 
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með þessum fornminjum. Ríkinu ber skylda til þess að þessi arfleið fari ekki forgörðum og 

þarf að grípa til aðgerða strax.   

Viðhorfskönnunin endurspeglar þá staðreynd að í huga okkar Íslendinga er Surtshellir 

sérstakur bæði á landsvísu og heimsvísu. Göngum ekki framhjá þessari staðreynd heldur 

vinnum með hana.  
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Viðauki I - umhverfisfulltrúi 

Viðtal við Björgu Umhverfisfulltrúa Borgarbyggðar  
8.mars 2010 

Björg Gunnarsdóttir Umhverfisfulltrúi Borgarbyggðar hefur unnið, með hléum, að úrbótum á 

svæðinu við Surtshelli. Upphaflega var gerð tillaga að úrbótum á bílastæði við svæðið árið 

1997, hönnunin var unnin af Sigurbjörgu Áskellsdóttur sjá viðhengi nr. Bílastæðið I var eftir 

þessa hönnun lagt af vegagerðinni. Bílastæði III var þá ný lagt en talið vera ótryggt vegna 

hruns úr hraunlögum í Íshelli, keyra þarf yfir hluta af hellinum til að komast að bílastæðinu. 

Tilvist bílastæði II kom Björgu á óvart og vissi hún ekki um tilurð þess. Það hafði ekki verið á 

áætlun Borgarbyggðar að gera þar bílastæði, þó svo að nú sé þar skilti og vegagerðin hafi lagt 

þar möl eins og er á bílastæði I.  

Þegar unnið var að gerð skipulags um svæðið árið 1997-1998 var haft samráð með eigendum 

landsins, Ólafi og Kalmann í Kalmannstungu. Björg fór með Ólafi í ferð upp að hellunum og 

þau sannmældumst um ágæti bílastæði I. Síðan skipulagið var unnið hefur lítið gerst annað en 

að vegagerðin mótaði með möl bílastæði I og II ásamt því að setja upp vegvísa að hellunum, 

Íshelli og Surtshelli á bílastæði I, Stefánshelli og Surtshelli á bílastæði II.  

Björg í nafni Borgarbyggðar hefur sótt um styrk til framkvæmda á svæðinu við Surtshelli, til 

að laga og bæta aðkomu á bílastæði I.  Hellarannsóknarfélagið hefur sett upplýsingarskilti á 

bílastæði III, þar eru einungis upplýsingar um gerð og lögun hellanna, Stephánshelli, 

Surtshelli og Íshelli. Félagið telur sig ekki þurfa að setja inn á skiltið gönguleiðbeiningar um 

svæðið. Þeir tjáðu Björgu að Borgarbyggð yrði að gera sér skilti fyrir gönguleiðbeiningar um 

svæðið, væri þess óskað.  

Í sumar (2010) er áætlað af fara í smá framkvæmdir á svæðinu með þá 1 miljón sem fengin 

hefur verið í styrk. Ætlunin er að endurvekja bílastæði III þar sem hellarannsóknarfélagið 

hefur sett upp skilti. Ástæða þessarar endurvakningar er að hættan á hruni úr þaki Íshellis hafi 

verið ofmetin á sínum tíma. Einnig á að betrumbæta bílastæði I, laga stíga, loka leiðum sem 

óþarfar eru og leiðbeina á greinilegri hátt leiðina frá bílastæðunum að hellismununum. Ekki 

verður farið í það að setja upp varúðarvarnir þar sem það eru svo ótal margar hættur á þessari 

leið, gestir ættu að vera upplýstir um þá ættu er leynist á hellasvæðum. 
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Viðauki II – Kalman og Bryndís landeigendur 

Viðtal við Kalmann Stefánsson og Bryndísi Jónsdóttir, bændur í Kalmanstungu II. 
9 .mars 2010 

Hafa ekki upplifað sterkan eignarétt á landinu þar sem það er í sameign með Ólafi 

Kristóferssyni. Áður fyrr hafði Kalmann uppi hugmyndir um að gera hellana aðgengilegri 

fyrir ferðamenn, laga gólf og jafnvel leggja rafmagn að þeim, surtshelli og stephánshelli. 

Hefur ávalt vitað að það þurfi að koma svæðinu í og við hellinn í stand svo gróður og uppruni 

hellana haldist í ásættanlegu ástandi. Það er kostnaðarsamt og tímafrekt að vinna að því, 

komst aldrei áfram með sínar hugmyndir, mætti oft andspyrnu gangvart þeim hugmyndum 

sem hann hafði fyrir hellana.  

Kalmann og Bryndís segja að Borgarbyggð hafi ekki gert neitt í samvinnu við þau um hellana 

enda sé þetta sameinaða sveitarfélag ungt og hafi í mörg önnur horn að líta. Hjónin segja að 

það sé einna helst hellarannsóknarfélaginu að þakka að það sem hafi verið gert við hellana, 

bílastæði og nú skilti komið þar upp. Kalmann sagði að Páll í Húsafelli hafi verið mjög 

áhugasamur um tilurð og afkomu möguleika hellanna. Hann hafi verið með ýmsar hugmyndir 

um atvinnurekstur tengdum hellunum, s.s leiðsögn í hellana og m. fl.  Því miður dó Páll langt 

fyrir aldur fram áður en hann náði að framkvæmda allar sínar hugmyndir. Þó náði hann að 

hafa eina höggmyndasýningu í Íshelli, sem er neðsti hluti Surtshellis. Enn í dag eru verkin 

sjást verkin hans þar.  

Kalmann og Bryndís hafa af því áhyggjur að svæðið þoli ekki alla þá umferð sem fer um það 

á ári hverju. Þau upplifa sig valdalaus gangvart þeirri öru ásókn ferðamanna er heimsækir 

svæðið ár hvert.  
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Viðauki III – Ólafur Jes landeigandi  

Viðtal við Ólafur Kristófersson, bónda í Kalmanstungu I. 
9 .mars 2010 

Ólafur segir að hann sjái sig ekki fara í neinar aðgerðir á svæðinu við Surtshelli, það yrðu 

helst afkomendur sínir sem myndu gera það.  Ólafur á tvær myndugar dætur sem eru 

bændaskólagengnar frá Hvanneyri, þær hafa sýnt svæðinu og búskapnum áhuga. Möguleikar 

til að skapa sér vinnu í ferðaþjónustu sé vissulega fyrir hendi, en hvað verði sé undir yngri 

kynslóðum komið. Finnst þó vanta að búa til skýra stefnumörkun fyrir framtíð Surtshellis og 

svæðisins í heild. Samstarf Ólafs og Hellarannsóknarfélagsins hefur verið með ágætum, en 

hann hefur haft lítið af fyrri hreppum og núverandi sveitarfélagi að segja. Vissulega hafi verið 

unnið ágætis starf 1998 þegar Sigurbjörg Áskellsdóttir hafi teiknað upp skipulag fyrir svæðið, 

í samvinnu við fyrrverandi Hálsahrepp. Hugmyndir Sigurbjargar og hreppsins eru í dag 

óraunhæfar og mjög dýrar í framkvæmd. Einnig segir Ólafur að bílastæði I sem var tillaga 

Sigurbjargar hafi ávalt verið sett í óþökk sinni. Ólafur vildi einungis hafa bílastæði II og III. 

Hans hugmynd var að nýta gamla slóðann er liggur að bílastæði III og svo nota bílastæði II 

sem auka stæði. Hugmynd Ólafs var að hafa bílastæðin breið og aðgengileg án þess þó að 

byggja of mikil mannvirki á svæðinu.  

Í dag vill Ólafur að stígarnir verði ekki of mikið manngerðir, viðgerðir eða úrbætur eiga að 

vera látlausar en smekklegar, tekur svæðið við Víðgelmi sem dæmi. Þar sé notast við 

staðarefni, óæskilegum leiðum sé einfaldlega lokað með nærliggjandi grjóti. Ódýrt, einfalt og 

smekklegt. Einnig hafði Ólafur þá tillögu að setja upp staura ca 80-90 cm háa, með eyrum, 

hafa spotta eða keðju á milli stauranna og þannig afmarka stígana. Þessi tillaga kom fram í 

skipulagi Sigurbjargar. Mannvirki hafa verið sett upp áður við Surtshelli  um 1965. Það 

þurrklósett (útikamar) sem Ásgeir þáverandi Sýslumaður taldi vera nauðsynlegt að hafa á 

svæðinu. Kamarinn þoldi ekki veðurhörkuna á Hallmundarhrauni og fauk um koll strax fyrsta 

veturinn, þó má sjá leifarnar við Íshellisopið. Ólafur vildi helst sjá sett upp klósettaðstöðu á 

svæðinu en segir sem fyrr að það sé dýrt og kosti mikla vinnu og yfirlegu eigi slíkt að gerast. 

Hver á að borga hvað og hvernig sé stóra spurningin fyrir svæðið. Honum finnst að hinn 

almenni ferðamaður (íslendingar og útendingar) þurfi að koma meira að uppbyggingu svæða, 

auðlindaskattur eða?.  Ólafur segist vera óviss hver hans staða sé í raun gagnvart Surtshelli og 

þægilegast væri að leigja svæðið einhverjum framkvæmdaraðila til óákveðins tíma.  Að 

lokum segir Ólafur hafa einna mestar áhyggjur af þeim fornleifum sem er að finna í Surtshelli. 

Það sé grátlegt að friðuðum fornleifum sé ekki sýnd meiri virðing en raunin sé. Guðmundur 
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Ólafsson vann merkt rannsóknarverkefni á beinunum í Surtshelli, birti  niðurstöðurnar 2004. 

Þar er staðfest að þessi bein eigi uppruna allt til landnámstímans.  

Ósk Ólafs er einfaldlega sú að fá að vita hver er hans réttarstaða gagnvart svæðinu og 

uppbyggingu á því. Getur hann lokað hellunum og stýrt umferðinni inná svæði svo minnka 

megi raskið?  
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Viðauki IV - landslagsarkitekt 

Viðtal við Sigurbjörgu Áskelsdóttur landslagsarkitekt 
28.mars 2010 

Sigurbjörg var ráðin af Ferðamálaráði Vesturlands (nú Ferðamálastofa) til að vinna útfærslu á 

bílastæðum, göngustígum og upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn við Surtshelli. Í upphafi 

vinnslunnar var farið í vettvangsferð með forsvarsmönnum verkefnisins ásamt helstu 

hagsmunaaðilum s.s landeigendum, náttúruverndaraðilum (Anna Guðrúna), hagsmunaaðilum 

ferðaþjónustunnar og fl. Það var farið niður í hellirinn í þessari ferð og alveg inní botn á 

Íshelli. Þetta var að sögn Sigurbjargar mjög skemmtileg og athyglisverð ferð. Upplifði strax 

að ferðamálaráð væri að reyna uppfylla kröfur allra hagsmunaaðila með því að kalla þá alla til 

skrafs og ráðagerðar um fyrirkomulag á svæðinu.  

Sigurbjörg fór aðra vettvangsferð seinna með honum Ólafi í Kalmanstungu, hann þræddi hana 

í gegnum allan Surtshelli, allt frá upphafi hans (við Stephánshelli) og niður í botn á Íshelli, 

einnig fóru þau inní beinahelli og vígishelli. Þessi  ferð var mjög nytsamleg fyrir Sigurbjörgu 

þar sem hún var í beinu sambandi við landeiganda og fékk séð og upplifað svæðið frá aðila er 

þekki það vel.  

Ferðamálaráð setti engin tímamörk eða takmarkanir á verkefninu, Sigurbjörg hafði frjálsar 

hendur með alla framkvæmd. Hvenær framkvæmdir áttu svo að hefjast var næsta sumar 

(1999) haft til viðmiðunar, það varð ekkert úr því. Þegar innt var eftir ástæðu þess að ekki 

væri farið afstað með framkvæmdir var fátt annað um svör en að þetta stæði allt til bóta, 

samningar þegar samningar við landeigendur væru í höfn.  

Útfærslan:  

Sigurbjörg kom með hugmyndir af einföldum vörðum er væru byggðar úr grjóti af svæðinu. 

Þjóðminjasafnið hafnaði þeirri hugmynd á þeim forsendum að þessháttar vörður villtu á sér 

heimildir. Þess vegna fæddist tillagan að nýtísku vörðum, ferköntuðum og með smá steinhatt 

ofaná.  Ekkert var sett útá stærð eða gerð bílastæðanna né útfærslu göngustíga. Eina sem stóð 

styr um var efnaval á staurum er áttu að afmarka stígana, var það fulltrúi náttúrunnar sem taldi 

að best væri að nota burstað stál. Að mati landslagsarkitekts vantaði meira á ábendingar 

varðandi gönguleiðirnar sjálfa, hvort bílastæðin væru á réttum stað gangvart átroðningi á 

mosagróðurinn og hvort útfærsla bílastæðis væri við hæfi.  
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Niðurstaða vinnu Sigurbjargar var því miður sú að aldrei var farið afstað með hugmyndir 

hennar, verkið er strand í dag. Sigurbjörg segir að gaman hefði verið að fá að minnka og 

betrumbæta útfærslu sina á upprunalegu hugmyndinni og sjá verkið fæðast. Það vantaði að 

mati viðmælanda meira aðhald og stýringu frá hagsmunagæsluaðilum á heildarmyndinni, of 

mikið púður hafi farið í að rýna í smáatriðið s.s efnisgerð staura í stað þess að benda á hentugt 

bílastæði og mögulegar afleiðingar rangra staðsetningar þeirra.  

Nú eru liðin 12 ár frá gerð skipulagsvinnu Sigurbjargar og ekkert hefur verið gert með 

hugmyndir hennar. Ótrúlegt er héðan af að þær verði nýttar nema að litlu leiti. Kannski var 

Ferðamálaráð með of stórar hugmyndir á sínum tíma.  

Að lokum hönnunarnefndin sá ekkert um peningahliðina á framkvæmdinni, einungis útfærslu 

á gerð og útliti svæðisins.  
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Viðauki V – formaður ferðamannasamtaka 

Viðtal við Unni Halldórsdóttur formann ferðamannasamtaka Vesturlands 

28.mars 2010 

Unnur tjáir mér að hún hafi aldrei komið að Surtshelli, það sé á ferðaáætlun sumarsins. En 

svæðið sé sér ekki óviðkomandi þar sem hún sé einn af hagsmunaaðilum svæðisins. Tekjur og 

afkomumöguleikar reksturs hennar og annarra ferðaþjónustuaðila á vesturlandi þurfi á 

svæðum eins og Surtshelli að halda. Surtshellir sé mikilvægur segull fyrir ferðaþjónustu 

vesturlands. Til uppbyggingar á svæðinu þarf peninga, hugmyndir hafa verið uppi um 

gjaldtöku á gistinóttum. Það er gott og vel en þá skal tekið til athugunar að það er einungis 

lítill hluti allra þeirra er nýta svæðið að greiða fyrir notkun þess. Er það réttlátt er þá spurt og 

er það tryggt að svæðið fái þessa peninga til uppbyggingar. Ferðamannasamtök íslands leggja 

til að ráðist verði í samstarfsverkefni milli ríkis, sveitarfélaga, einkaaðila og helstu 

hagsmunaaðila, og móta stefnumörkun fyrir náttúrusvæðin sín. Að farið verði í vinsun á 

hverjum landshluta fyrir sig. Hver landshluti verði bútaður niður í smærri einingar er myndu 

velja út þau náttúrusvæði sem ætti að vinna með. Þegar búið er að vinsa út svæðin fara í 

stefnumótunarvinnu er myndi verða unnin af fagaðilum, einkaaðilum og hagsmunaaðilum 

(beinum sem óbeinum). Því fleiri sem koma að stefnumótunarvinnunni því marktækari verður 

afrakstur vinnunnar, hætta á misskilningi og misklíð verði eytt. Þau náttúrusvæði sem 

landssvæðin myndu ekki ná sátt um yrðu ekki með í vinnslunni. Þau fengju ekki ummönnun  

og athyglinni yrðu beint frá þeim svo þau hljóti ekki skaða af ágangi óvelkominna 

ferðamanna.  

Mikilvægt sé að horfa á ferðaþjónustuna sem eina heild, útvíkkun og uppbygging á einum 

stað hefur áhrif á aðra staði. Fyrst þarf að hugsa býr staðurinn til störf, pening. Eru það 

einkaaðilar á staðunum sem njóta hagnaðar af uppbyggingunni eða kemur hagnaður af 

uppbyggingu óbeint inná svæðið svo sem í formi fleiri gistinátta og skapar óbein störf. Hverjir 

eru afkomumöguleikar náttúrsvæða einsog surtshellis, er hægt að byggja þar upp afþreyingu, 

skapa starf/störf. Mikilvægt er að skilja að þegar farið er í úrbætur/uppbyggingu er byggist á 

styrkjum þarf arðurinn á einhverjum tímapunkti að skila sér aftur til samfélagsins, á einn eða 

annan hátt. Til að hægt sé að tala um arð þarf fyrst að setja stefnuna á hvert skal haldið með 

svæðið, á að byggja upp stíga, setja ljós, bílastæði, klósett og s.frv.  

Takmörk svæða eru oftast þolmörk þeirra og hvernig best er að takast á við viðkvæma 

náttúruna. Frumkvæði og ábyrgð, eigendur og hagsmunaaðilar þetta fernt er mikilvægt fyrir 
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svæði eins og t.d Surtshelli. Það er mikilvægt að allir er eiga hagsmuna að gæta séu samstíga 

um úrlausnir og það séu fagaðilar sem koma að úrvinnslu óska hagsmunaaðila fyrir svæðin. 

Til að geta náð sem mestri afkastagetu fyrir svæði er félagasamtök er vinna saman 

(grasrótarhreyfingin) mikil vægt. Að allir er búa í/við náttúrusvæðin komi sér saman um að 

standa vörð um hagsmuni náttúrunnar en á sama tíma að skapa störf. Landnýtingaráætlun þarf 

á helstæðum samstarfsforum að halda, að allir taki höndum saman um náttúrusvæði og 

framtíðar störf.  

Landnýtingaráætlun gæti breytt stöðu svæða einsog Surtshellis, þar sé unnið saman með 

heimamönnum að gerð heilsteyptrar áætlunar um framtíðarmöguleika svæðisins. Til að þetta 

sé framkvæmanlegt er mikilvægt að eigendur fá ein hvers konar ívilnun fyrir að leggja fram 

náttúrusvæðið. Þess háttar ívilnun verður að vinna í hvert skipti fyrir sig þar sem þarfir og 

geta eigenda er misjöfn. Mikilvægt er að huga að því að allir þeir er stunda ferðaþjónustu í 

Borgarbyggð hafa hag af því að svæðið við Surtshelli sé í sem bestu ástandi sem kostur er.  
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Viðauki VI – viðhorfskönnun íslenski hlutinn 

Könnun meðal gesta er heimsækja Surtshelli. 

Ágæti gestur! 

Eftirfarandi könnunin er liður í BS verkefni nemanda við Náttúru- og Umhverfisfræðibraut 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Könnunin er ætlað afla aukinnar vitneskju um notkun hellanna í 
Hallmundahrauni, upplifun ferðamanna og óskir.  Þátttaka þín í þessari könnun er mikilvæg og er hún 
liður í því að efla  ferðaþjónustu  svæðisins, ásamt því að viðhalda náttúrugæðum þess.  
 
 

Gleðilega dvöl og þökk fyrir samvinnuna! 

Anna Berg Samúelsdóttir BS nemi 

1.   Kyn: karl  1     kona  2           

2.   Aldur:  ______ ár                                

3. Starf:__________________________     

4. Menntun að loknum grunnskóla:   

minna en 2 ár  1      2-4 ár  2       5-8 ár  3     meira en 8 ár  4    

5.   Búseta - póstnúmer: ________________________________ 

6. Hver er ferðamáti þinn?  Merktu við fleira en eitt sé þess þörf. 

 Á eigin vegum   1  Í hópferð  2     

Annað:___________________________ 

7. Með hverjum ferðast þú? Merktu við fleira en eitt ef það á við. 

Einn               1       Ættingjum/vinum            4 
 Maka/sambúanda        2      Vinnu-eða klúbbfélögum   5 

 Fjölskyldu með barn/börn   3      Annað: ____________________________ 

8. Hve margar nætur stendur ferðin?    _____ nætur 

9.  Hefurðu komið að Surtshelli áður?  

Já      1        Nei   2      

10. Uppfyllir aðgengið að hellinum þínar kröfur ?  

Já      1        Nei   2     Hlutlaus   3     

11. Hversu langt fórstu inn í hellinn? 

Rétt inn í hellismunnann   1        Inna að miðju   2     Alla leið inní botn   3 

12.  Hvernig upplifir þú mosaþekjuna umhverfis hellinn (ekki stígana)? 
Mosaþekjan ósnortinn  1     Mosaþekjan lítt eða miðlugns snortin  2    Mosaþekjan mjög skemmd 

 3 

13.  Hvernig upplifur þú stígana frá bílastæðinu að hellunum? 

Greinilegir stígar   1   miðlungs greinilegir stígar   2  ógreinilegir stígar    3 
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14.  Upplifir þú að gróður sé traðkaður utan við stígana á leið frá bílastæðinu 

 að  hellinum?  

Ekkert traðk   1        lítt eða miðlugns traðk   2     mikið traðk   3 

15. Telur þú Surtshelli  einstakt náttúrufyrirbæri á landsvísu?  

Já   1        Nei   2     Veit ekki   3 

16.  Telur þú Surtshelli  einstakt náttúrufyrirbæri á heimsvísu?  

Já   1        Nei   2     Veit ekki   3 

17.  Hvernig upplifir þú svæðið í heild sinni?  

Sem ósnortið     1        Sem lítt snortið   2     Undir of miklu álagi   3 

18. Hvað finnst þér helst vanta af eftirfarandi við svæðið: Merktu við fleira en eitt                                                                  
sé þess þörf.   
Klósett                1       Upplýsingarskilti            7 

 Leiðsögn um svæðið        2      gönguleiðbeiningar           8 

 Stiga niður í hellinn        3         raflýsingu í hellinn          9 

 Borð og bekki           4      Afmarkaðir stígar          10 

Göngupallar inn í hellinum 5     Annað: ____________________________ 
 Afmarkað bílastæði         5 

 Betri akveg           6 
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Viðauki VII – viðhorfskönnun enski hlutinn 

Survey among guests visiting the cave Surtshellir.   

Dear guest! 
This survey is a part of a BSc project by a student at the Agriculture University of Iceland. The 
objective of this study is to gain gather information about visitors to the cave Surtshellir, their 
experience of the site and expectation for improvements on the site. Your participation is appreciated. 

Anna Berg Samúelsdóttir BSc student 
 
Have a pleasant stay and thank you for your co-operation! 

1.   Sex: Male  1     Female  2      

2.   Age:  ______ years                       

3.   Occupation:__________________________    

4. Secondary education (after mandatory level):   

< 2 years  1      2-4 years  2       5-8 years  3     > 8 years  4    

5.   Country of residence: _________________________________ 

6. What are your travelling arrangements?  Tick more than one answer if appropriate. 
 Private travel  1     Group tour    2  Other:_________________________ 

7. Who are you travelling with? Tick more than one answer if appropriate.  

Alone         1  Relatives / friends         4 

 Spouse / partner  2  Companions from work, club, etc.  5 

 Family with child(ren)   3 Other: ____________________________ 

8   a.    Have you been to Iceland before?           No  1   Yes  2  -> How often?_____       

     b.    Have you been in West Iceland before?  No  1   Yes  2  -> How often?_____ 

9.           What transportation do you use in West Iceland?  Mark as necessary. 

Private car  1  Rental car  2     Reg. scheduled bus  3   Charter coach   4           
 Other:____________________________________________ 
10. How many nights are you staying?    _____ nights. 

11.  Have you visited Surtshellir cave before?  

Yeas    1        No   2      
12. Are you satisfied with the access to the cave?  

Yeas    1        No   2     No opinion   3     
13. How far into the cave did you go?  

Slightly into the cave opening   1   To the middle of  the cave  2    

To the bottom of the cave   3 
14.  How do you evaluate the condition of the moss heath around the cave Surtshellir? 

As untouched 1     slightly affected   2    significantly disturbed  3 

15.  What is your opinion of the path that leads from the parking lot to the cave Surtshellir? 

The path is easy to follow  1   The path is somewhat unclear   2   

 The path is unclear and difficult to follow  3 

16. How do you evaluate the condition of the vegetation cover along the path that leads from 
the parking lot to the cave Surtshellir?  

The area along the path is not trampled  1   the area is slightly affected   2       
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the area is a greatly damaged   3 

17.  Do you rate the cave Surtshellir and its surroundings to other natural sites 

in Iceland 

Very special   1        Fairly special   2     Comparable to other sites  3   

Not very special   4 

18.  Do you rate the cave Surtshellir and its surroundings to other natural sites  

you have seen worldwide? 

Very special   1        Fairly special   2     Comparable to other sites  3   

Not very special   4 

19.  All things considered,  how do you rate Surtshellir and its surroundings?  

As an untouched wilderness 1     Wilderness under some pressure  2    

A wilderness under destruction  3 

20. What of the following is missing in the area Surtshellir: Tick more than one answer if 
appropriate.  
WC               1      Information sign            8 

 Guidance trough the area     2      Hiker’s map          9 

 Stairs into the cave          3     Electric lights in the cave   10 

 Table and chairs          4    Other: ____________________________ 
 Parkinglot better defined      5 
 Better road           6 
 Better defined paths         7 
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Viðauki VIII – kort af svæðinu  

 

Myndin hér að ofan er kort með loftmyndagrunni lagðan ofaná. Hér er greinilega hægt að sjá álagið á 

stígana. Fjólublái liturinn er svæði þar sem mosaþekjan er horfin. Kortið er unnið af Sigmundi Helga 

Brink.  
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Viðauki IX – kort af svæðinu með gps - punktum 

 

 Myndin hér að ofan er kort með loftmyndagrunni lagðan ofaná. Hér er greinilega hægt að sjá álagið á 

stígana. Fjólublái liturinn er svæði þar sem mosaþekjan er horfin. Svörtu punktarnir sýna hvar 

gróðurmælingar hafa átt sér stað, gps-punktar. Kortið er unnið af Sigmundi Helga Brink.  
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Viðauki X – texti á skilti 
Texti sem er á skiltinu á bílastæði I er eftirfarandi. Textinn er á þremur tungumálum, íslensku, 

ensku og þýsku. 

Hallmundarhraun á upptök í norðvestanverðum Langjökli og er runnið skömmu eftir árið 900. 

Lengd þess er um 52 km og flatarmál um 242 fm
2
. Í hrauninu er fjölmargir hellar og er 

Surtshellir þeirra þekktastur. Hans er getið í Landnámabók, Sturlungu og víðar. Stefánshellir 

er framhald Surtshellis til ANA. Sakamenn dvöldu í Surtshelli á öldum áður og er þeirra getið 

í Landnámabók og ýmsum þjóðsögum. Beinaleifar og aðrar minjar um mannvist í hellinum 

eru frá því um árið 1000 og eru þær friðlýstar. Kort af Surtshelli var fyrst dregið upp af 

Eggerti Ólafsyni og Bjarna Pálssyni árið 1756. Surtshellir er um 1970 m langur og víða 

erfiður yfirferðar. Stefánshellir er 1520 m og á köflum nokkuð villugjarn. Hellarnir eru 

samanlagt 3490 m. Farið gætilega um hellana og hafið góð ljós, hjálm eða húfu, trausta skó og 

vettlinga. Skiljið ekki eftir rusl og sýnið hellinum, nágrenni þeirra og því sem þar er að finna 

þá virðingu sem því ber.  

Farið mjög varlega með eld. Sígarettuglóð getur auðveldlega valdið eldi í mosa. Óheimilt er 

með öllu að raska friðlýstum fornleyfum.  

Góða ferð.   
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Viðauki XI – kort af svæðinu með helstu útskýringum 

Svæðið við Surtshelli 

Bílastæði II –
innan hringsins 

Bílastæði I –
innan hringsins

Bílastæði III –
innan hringsins

Stephánshellir -
hellisopið

Surtshellir –
hellisopið

Stórt jarðfall í 
Surtshelli 

Íshellir –
hellisopið

Þjóðvegur nr. 587

Norðlingafljót

 


