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Vörður
Víða eru vörður reistar
á vegum sögu þessa lands,
úr fornöldinni fljúga neistar
framtaksins og hraustleikans.
Rétt er vörður við að hressa,
veginn svo að rati þjóð,
og bindini í að binda þessa
björtu neista úr fornri glóð,
svipi að vekja upp aftur alda,
andans rekja spor á sjót,
og fyrir skyldum skuggsjá halda,
ef skyldu finnast ættarmót,
hvort lífs er enn í laukum safinn,
laufguð enn hin forna þöll,
eða blöðum bóka vafin
blóm eru sögu þornuð öll.
(Grímur Thomsen)
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Yfirlýsing höfundar
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Snædís Laufey Bjarnadóttir
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Ágrip
Í þessu verkefni er leitast við að svara því hvernig hægt sé að gera aðkomu og afmörkun
Vatnajökulsþjóðgarðs sýnilegri. Tilgangurinn með því er að styrkja ímynd hans út á við
gagnvart íslenskum og erlendum ferðamönnum. Verkefninu er skipt í þrjá hluta; skoða
sýnileika, gera hönnunartillögu og vinna með kortagrunn.
Hliðstætt verkefni hefur ekki verið unnið hérlendis þannig að höfundur fetar sína eigin braut
en styðst við erlendar heimildir, nýtir sér þá þekkingu sem hann hefur öðlast í náminu sem og
verklag sem leiðbeinandi bendir á. Í greiningarvinnunni verður stuðst við aðferðir Kevin
Lynch (1998), Simon Bel (2004), Metoder til landskabsanalyse (2001) og þarfir ferðamanna
skoðaðar.
Niðurstaða hönnunarhluta verkefnisins var sú að byggja á gamalli hefð merkinga og nota
vörður til að afmarka þjóðgarðinn við aðkomur hans. Vörður eru sérstaklega viðeigandi lausn
þar sem þær standa vörð, vísa leið, eru úr náttúrulegum efnum og falla vel að íslensku
landslagi. Niðurstaða vinnu með kortagrunn var sú að betur megi gera hvað varðar merkingu
þjóðgarða og náttúruverndarsvæði á útgefum kortum hér á landi.
Með góðum merkingum náttúruverndarsvæða, bæði á staðnum og á kortum, er ýtt undir
öryggi ferðamanna sem leiðir til betri ímyndar svæðanna. Slíkt gæti haft jákvæð áhrif fyrir
hinn vaxandi ferðamannaiðnað á Íslandi en náttúran er að verða okkar helsta auðlind.
Jafnframt gætu betri merkingar stuðlað að meiri virðingu fyrir landinu sem leiðir til betri
umgengni ferðamanna (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006).
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Þakkir
Margt gott fólk hjálpaði til við vinnslu þessa verkefnis og langar mig til að þakka þeim
kærlega fyrir hjálpina.

Leiðbeinandi minn Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir kom með

skemmtilegan vinkil inn í verkefnið og gagnlegar athugasemdir. Samtöl við ábyrgðarmann
verkefnisins, Ragnar Frank, gaf af sér margar gagnlegar upplýsingar. Samtöl við Helenu
Guttormsdóttur og Auði Sveinsdóttur voru afar dýrmæt. Svo má nefna ýmsa aðila sem
hjálpuðu til við heimildaöflun og gagna aðgang, þar má nefna Einar E. Sæmundsen hjá
Landmótun, Þórð Ólafsson hjá Vatnajökulsþjóðgarði og Helgu Aðalgeirsdóttur og Björn
Ólafsson hjá Vegagerðinni. Fjölskyldan stóð traust að baki mér og frábær vinkona las yfir
verkefnið, hún Arnhildur Lilý Karlsdóttir. Ekki má gleyma þeim stúlkum sem gerðu mér
kleift að heimsækja þjóðgarðana sem skoðaðir voru fyrir verkefnið, þeim Helgu Árnadóttur,
Patriciu Huld Ryan og Tonju Klansek.
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1 Inngangur
1.1 Tilurð verkefnisins
Höfundur hefur lengi haft mikinn áhuga á útivist, náttúru Íslands og ferðamennsku og því
fannst honum kjörið að velja sér viðfangsefni sem tengir saman þennan áhuga.
Ferðamannaiðnaður er vaxandi grein á Íslandi og finnst höfundi mikilvægt að huga að því
hvernig taka eigi á móti gestum á náttúruverndarsvæðum Íslands. Vatnajökulsþjóðgarður er
ný stofnun sem sameinar margar perlur landsins og því áhugavert að kanna aðkomur inn í
hann. Þetta verkefni er leið til þess að öðlast frekari þekkingu um þetta mikilvæga landsvæði
og

kynnast

hugmyndafræðinni

sem

býr

að

baki

hönnunarvinnu

tengdri

náttúruverndarsvæðum.
Við aðkomur inn í þjóðgarðinn í dag eru einungis gamlar merkingar frá Umhverfisstofnun
sem nauðsynlegt er að endurbæta. Endurbæturnar ætti að gera til að byggja upp ímynd
þjóðgarðsins og færa í aðgengilegra horf.

Með því að bæta aðgengi ferðamanna að

upplýsingum um svæðið s.s. að auðkenna hvar þeir eru staddir hverju sinni og hver sérstaða
svæðisins er, hjálpar þeim að skynja svæðið betur sem leiðir til meiri vellíðunar ferðamannana
innan þess og aukinnar virðingar (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006). Nánar er fjallað um
hugmyndafræði að baki hönnunar innan náttúruverndarsvæða á bls. 5 undir kaflanum
Hugmyndafræði.

1.2 Markmið
Tilgangur verkefnisins er að styrkja ímynd Vatnajökulsþjóðgarðs og horft verður sérstaklega á
aðkomur og afmörkun svæðisins. Leitast verður við að svara því hvernig hægt sé að gera
aðkomu og afmörkun Vatnajökulsþjóðgarðs sýnilegri.
Verkefninu er skipt niður í þrjá þætti og þeir eru eftirfarandi:
1.

Kanna sýnileika á aðkomum og mörkum Vatnajökulsþjóðgarðs.

2.

Koma með tillögu að því hvernig hægt væri að gera þær sýnilegar ferðamönnum.

3.

Gera aðkomur og mörk sýnileg á kortagrunni.

1.3 Efnistök
- Andi staðar (genius loci) – Tilfinning eða upplifun sem fólk finnur, þegar svæði eru
heimsótt sem hafa einstök sérkenni eða sögulegt gildi.
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-

Ósnortin víðerni – Svæði þar sem ekki gætir mannlegra ummerkja, er a.m.k. í 5 km
fjarlægð frá mannvirkjum og a.m.k. 25 km2 að stærð (Umhverfisráðuneytið, 1998).

-

Sumardagsumferð (SDU) – Meðal umferð á dag yfir sumarmánuði þ.e. júní, júlí,
ágúst og september (Vegagerðin, á.á).
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2 Gögn og aðferðir
2.1 Vinnuferill
Þar sem ekki hefur verið gert sambærilegt verkefni áður hérlendis ákvað höfundur að fylgja
ekki fyrirfram ákveðnu vinnuferli nema að litlu leyti. Með þessu verkefni mun hann afla sér
þekkingar á því hvernig aðkomur og mörk eru sýnileg hérlendis og erlendis í þjóðgörðum og
er hér að neðan vinnuferlið í grófum dráttum:
1. hluti - Byrjað er á því sumarið 2008 að skoða nokkrar aðkomur inn í Vatnajökulsþjóðgarð
eftir samráð við brautarstjóra umhverfisskipulags um ákvörðun á B.S. verkefni.
Næsta skref er svo tekið haustið 2008 þegar höfundur fór og skoðaði aðkomu í Loch Lomon
& The Trossachs National Park í Skotlandi og Triglav National Park í Slóveníu.
2. hluti - Gagnaöflun um hönnun á aðkomum þjóðgarða mun vera næsta skref. Hún mun
felast í samtölum við hina ýmsu aðila, vefpóstum, grúski í bókum og vafri á veraldarvefnum.
Því næst úrvinnsla úr gögnum og svo gerð hönnunartillögu.
3. hluti - Að hönnunartillögu lokinni hefst vinna við sjáanleika marka þjóðgarðsins á
kortagrunni. Skoðað verður hvernig farið er að erlendis og svo hvernig hann er merktur
hérlendis á kortum. Að lokum er tillaga unnin að því hvernig hægt er að merkja þjóðgarðinn
og aðkomur hans inn á kortagrunn.

2.2 Gögn
Höfundur telur að fara á staðinn og upplifa hann sé afar mikilvægt þegar kemur að hönnun
staðar eða rýmis, en til að getað gert hönnunina markvissa þarf að afla ýmissa gagna tengdri
hönnun og þjóðgarðinum sjálfum. Hér á eftir eru þau gögn sem höfundur mun styðjast við í
þessu verkefni:
-

Ljósmyndir af svæðunum sem verið er að vinna með til að gera sjónrænar greiningar.
Ljósmyndir frá öðrum þjóðgörðum til að kanna og sýna mismunandi hönnunar
möguleika.

-

Loftmyndir fengnar frá Loftmyndum ehf. af völdum svæðum til að vinna
rýmisgreiningar á.
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-

Landakort af Vatnajökulsþjóðgarði, Íslandskort og kort erlendis frá til að kanna með
hvaða hætti þjóðgarðar eru merktir inn á þau.

-

Kort úr svæðisskipulagi miðhálendisins fengið frá Einari E. Sæmundsen til að fá
upplýsingar um svæðið.

-

Nauðsynlegt er að skoða lög og reglugerðir tengdum náttúruverndarsvæðum,
þjóðgarðinum sjálfum og þjóðvegum til að vinna út frá við gerð á aðkomum að
svæðinu.

-

Upplýsingar um hugmyndafræði fyrir hönnun náttúruverndarsvæða og í þessu tilfelli
eru hugmyndir Abraham Maslow um þarfir gesta og hugmyndir Simon Bell í bók hans
Design for Outdoor Recreation hafðar til hliðsjónar.

2.3 Aðferðir
Þær aðferðir sem notaðar eru til að greina þau gögn sem talið er að hjálpi við að finna
niðurstöðu fyrir þetta verkefni eru:
-

Umferð

um

aðkomur,

þeir

skálar

og

þjónustumiðstöðvar

sem

viðkoma

athugunarsvæðinu og mörk þjóðgarðsins, eru sett myndrænt fram á kort sem sjá má á
bls. 7.
-

Tilfinningar og upplifanir sem höfundur varð fyrir þegar hann fór um svæðið eru
skrásettar.

-

Aðferðir Simon Bell (2004) eru hafðar til hliðsjónar við greiningu sjónrænna einkenna
á landslaginu. Þar er reynt að draga fram áferð hvers svæðis fyrir sig, sterkar línur,
punkta og liti.

-

Við rýmisgreininguna er stuðst við aðferðir Kevin Lynch (1998) úr bókinni The image
of the city. Þar eru vegir og slóðar dregnir fram, mörk eða jaðar fundin og heildir, mót
og kennileiti skrásett á myndrænan máta.

-

Ekki verður unnin sérstök greining á kortum fyrir kortagrunninn í þessu verkefni
heldur einungis athugun. Skráð verður niður hvaðan kortin eru og hvort þjóðgarðar
ásamt öðrum náttúruverndarsvæðum séu merkt inn á þau. Valin eru kort sem ná yfir
mikið landsvæði og eru ýmist vega-, landsvæða- eða ferðakort.

-

Greiningarnar verða fyrst handteiknaðar, þær svo færðar inn í Adobe photoshop og
unnar betur þar. Hönnunartillagan er unnin í Bentley Microstation, Adobe photoshop
og Adobe Illustrator. Áætlað er að vinna í arcGis með kortagrunn en athugunin er sett
fram í Microsoft Excel.

4

2.4 Hugmyndafræði
Gestir þjóðgarðsins eru ekki síður mikilvægir en náttúra hans, því er í þessu verkefni leitast
við að styðjast við hugmyndafræði og kenningar sem uppfylla kröfur beggja þátta. Hér að
neðan verður hugmyndum Simon Bell um hönnun fyrir útivistarsvæði og kenningum
Abraham Maslow´s um þarfapíramídann lýst þar sem þær munu vera megin stoðirnar í þessu
verkefni.
Í

Sjálfsbirting persónulegur
þroski...

bókinni

Interpretation

of

Cultural and Natural Resources
er fjallað um kenningar Abraham

Virðing sjálfs og
annarra...

Maslow´s

í

samhengi

umhverfistúlkun.

Kærleikur - fjölskylda,
sambönd, vinnuhópur...

Þar

við
er

þarfapíramídi Maslow´s, eins og
er á mynd 1, útskýrður.

Öryggis þarfir - Vernd, reglur, mörk...

píramídanum
Grunn þarfir - loft, vatn, matur, hlýja...
Mynd 1 - Þarfapíramídi Maslow, grunnþarfir fólks eru í stigveldi upp
hann.

eru

Neðst í

grunnþarfir

fólks.

Þegar þeim hefur mætt

færast

þarfir

fólks

upp

í

félagslegri þarfir og svo þaðan í

sjálfsvitund. Þegar grunnþörfum ferðamannsins hefur verið mætt fær hann betri tilfinningu
fyrir svæðinu þar sem hann getur einbeitt sér að öðru en að uppfylla þær. (Knudson, Cable &
Beck, 1999). Því verður hann opnari fyrir utanaðkomandi áhrifum og upplifun hans sterkari
og jákvæðari. Næst á eftir grunnþörfum þarf fólk að finna til öryggis. Með vel merktum
aðkomum inn á útivistarsvæði s.s. þjóðgarða aukum við á öryggi ferðamannsins á ferðum
hans, látum honum líða vel þar sem hann veit að hann er kominn inn á það svæði sem ætlað
var (Bell, 1997) og það hjálpar til við að láta hann vita að hann sé velkominn (Sigþrúður
Stella Jóhannsdóttir, 2006).
Hugmyndir Simon Bell (1997) um hönnun fyrir útivistarsvæði ganga út á að nýta sem mest úr
umhverfinu, velja náttúrulegt efni, vera hógvær og hafa hana einfalda þannig að hún
endurspegli umhverfi sitt. Þannig eru meiri líkur á því að hún standist tímans tönn.
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3 Athugunarsvæðið
3.1 Mörk athugunarsvæðisins
Þann 16. apríl 2009 var Vatnajökulsþjóðgarður
stækkaður um 1.900 km² og er nú orðinn 13.610
km² (Vatnajökulsþjóðgarður, 2009). Hugmyndir
eru þó um að stækka hann enn frekar. Í þessu
verkefni verður miðast við mörk hans eins og þau
koma fram í tillögu sem lögð var fram í
skýrslunni „Vatnajökulsþjóðgarður - Skýrsla
Mynd 2 - Tillaga að mörkum
Vatnajökulsþjóðgarðs sem unnið er með í þessu
verkefni.

ráðgjafanefndar

umhverfisráðuneytisins

um

stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs“ (2006).

3.2 Lega athugunarsvæðisins
Þjóðgarðurinn mun vonandi í framtíðinni ná frá sjó á Norðausturlandi, upp með Jökulsá á
Fjöllum, um þó nokkurt svæði á miðhálendinu og suður fyrir Vatnajökul. Landslag er því
fjölbreytt allt frá hálendiseyðimerkum til gróinna sveita.

Aðkomurnar í þjóðgarðinn eru

fimm talsins sem skoðaðar verða í þessu verkefni og eru þær staðsettar víða í þjóðgarðinum:
tvær á norðursvæðinu við Jökulsárgljúfur og Herðubreiðarlindir, ein á suðursvæðinu við
Skaftafell og loks ein á vestursvæðinu við Laka. Á mynd 3 má sjá þær merktar inn með
bleikum punktum.

3.3 Aðrar upplýsingar sem tengjast athugunarsvæðinu beint
Notendahópur þjóðgarðsins er fjölbreyttur en hann inniheldur m.a. innlenda og erlenda
ferðamenn, svokallað „yaris“ fólk, jeppa fólk, göngufólk o.s.frv.

Samkvæmt skýrslunni

„Vatnajökulsþjóðgarður - áhrif á ferðaþjónustu“ munu notendur þjóðgarðsins vera um 70%
erlendir ferðamenn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006) og taka verður því sérstaklega tillit til
þess t.d. í tungumálanotkun á merkingum og hafa í huga helsta álagstíma í ferðamannaiðnaði
þ.e. sumrin.
Samkvæmt skilgreiningu um ósnortið víðerni þá er aðkomusvæðin sem verið er að vinna með
ekki talið sem slíkt, hins vegar er stutt í slík svæði og hafa þau mikil áhrif á nærveru þess sem
ferðast um hálendi Vatnajökulsþjóðgarðs.
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4 Greiningar
Tilgangur landslagsgreininga er að finna og gera sýnilegt það sem höfundur telur mikilvægt í
landslaginu á sem einfaldastan máta. Hvað er mikilvægt í landslaginu fer eftir hverju verkefni
fyrir sig og hvaða greiningar eru notaðar (Stahlschmidt, 2001). Í þessu verkefni hefur verið
valið að skipta þessu í megin dráttum í tvo parta, annarsvegar fyrir svæðið í heild sinni og
hinsvegar fyrir hverja aðkomu
fyrir sig. Reynt er með þessu að
varpa

ljósi

á

aðstæður

og

mikilvægi merkinga á hverju
svæði fyrir sig.

4.1 Svæðið í heild sinni
Samkvæmt
(2001)

Per

er

Stahlschmidt

nauðsynlegt

að

skrásetja ástand svæðisins út frá
þeirri hönnun eða skipulagi sem
til stendur að gera.
tilfelli

valdi

Í þessu

höfundur

að

skrásetja þá vegi sem hann fór
um,

hvort

þeir

liggja

að

mannvirkjum eða kennileitum,
hversu margir fara þar um út frá
sumardagsumferð

(SDU)

og

hvort staðirnir séu í byggð eða
Mynd 3 - Aðkomur, sumardagsumferð, vegir og skálar í næsta nágrenni
skoðunarsvæðis.

uppi á hálendinu. Þetta er gert til
að komast að mikilvægi hverrar

aðkomu eða hversu skynsamlegt er að vinna með hverja aðkomu fyrir sig. Sömu þættir eiga
ekki við í mikið manngerðu umhverfi og á hálendinu.
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4.2 Jökulsárgljúfur – Norðursvæði
4.2.1 Upplifun höfundar
Andi staðar – Mikið flæði orku, mótast af
andstæðum, mikilfengleika Jöklu og þess
smáa í gróðrinum. Litir af blómum, mórauð
áin, lykt af lyngi, rykský.
Gróður – Mikill gróður í Ásbyrgi, mest í
skjóli kletta og þar sem jarðvegur hefur
safnast fyrir. Þegar ofar er komið í landið
verður það hrjóstrugra og þegar komið er að

Mynd 4 - Jökulsá á Fjöllum hefur mikil áhrif á anda
staðar.

Dettifossi og mörkum þjóðgarðsins er landið

orðið nokkuð bert og lítið um gróður.
Akstursleið – Þegar ekið er frá þjóðvegi nr. 1 vestan við Jökulsá er farið um lítt gróið land og
þegar komið er að mörkum þjóðgarðsins er lítið sem gefur til kynna að komið sé inn í
þjóðgarðinn nema gamalt skilti. Gaman er að fara um veg sem fellur vel að landinu. Gert er
ráð fyrir því á næstu árum að bæta veginn þannig að hann verður uppbyggður og umferð
hraðari. Upplifun af landslaginu og hálendisferðalagi mun ekki verða eins eftir endurbætur
vegarins.
4.2.2 Sjónræn einkenni landslags

Mynd 5 - Opið landslag við Jökulsárgljúfur.

Það sem vekur athygli höfundar hér er hversu opið, rúllandi og hrjóstrugt landslagið er. Helst
er það mismunandi stærð grjóts sem gefur hér ákveðin áhrif hér eins og sést á brúnu
flekkunum á mynd 5. Vegurinn sést hverfa bak við sjóndeildarhringinn, eins og hann liggi
inn í óendanleikann.

8

4.2.3 Rýmisgreining
Aðkoman sem verið er að skoða hér er
sunnan við Dettifoss. Ef ekið er norður frá
þjóðvegi nr. 1 þá eru vegamótin að
Dettifossi

stutt

frá

aðkomunni

og

Jökulsárgljúfrin taka þar við norður eftir.
Bleiki liturinn sýnir að landslagið þarna er
tiltölulega opið, enginn skarpur hæðar
mismunur á næsta leiti fyrir utan þann sem
er við Jökulsána.

Mynd 6 - Rýmisgreining fyrir aðkomu Jökulsárgljúfra.

4.3 Herðubreiðarlindir – Norðursvæði
4.3.1 Upplifun höfundar
Andi staðar – Upplifði sterkt að færast lengra
inn á hálendið, Jökulsá og jökullinn hafa
mikil áhrif. Sterk upplifun að vera komin úr
byggð. Herðubreið vakir yfir umhverfi sínu.
Gróður – Svæðið er hrjóstrugt, lítið um
gróður en víða er að finna litlar gróðurvinjar
sem veita manni ánægju þegar farið er um
svæðið.

Mynd 7 - Herðubreið vakir yfir næsta nágrenni sínu.

Akstursleið – Farið er um víðáttumikið
landslag, vegurinn er grófur fjallavegur sem fellur vel að landi og eykur á upplifunargildið og
spennuna að koma að svæðinu. Stundum virðist hann endalaus en þá taka við einhverjar
óvæntar uppákomur eins og hlaðnar menjar í vegkantinum.
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4.3.2 Sjónræn einkenni landslags

Mynd 8 - Flötin við aðkomu að Herðubreiðarlindum.

Vegurinn liggur í þessu tilfelli í sveig á bak við smá hæð sem eykur forvitnina á að vita hvað
er handan hæðarinnar. Veik gróðurþekjan vekur athygli og hvernig hún myndar sérstaka
áferð á melnum. Fjallamassinn í fjarska stoppar augað og minnka þar af leiðandi rýmið sem
skiltið er í.
4.3.3 Rýmisgreining
Aðkoman sem verið er að skoða hér er svo
gott sem á miðri leið frá þjóðvegi nr.1 og
suður að Herðubreiðarlindum. Farið er um
smá hæðir og landslagið opnast suður yfir
Jökulsá á Fjöllum. Lítill hlaðinn kofi er rétt
við aðkomuna sem áhugavert er að skoða.
Mismunandi áferð er á landslaginu; hraun,
sandar og melar.

Mynd 9 – Rýmisgreining fyrir aðkomu
Herðubreiðarlinda.
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4.4 Snæfell – Austursvæði
4.4.1 Upplifun höfundar
Andi staðar – Mótast af grófum, miklum náttúruþáttum
eins og á hinum stöðunum, þ.e. jöklinum á Snæfelli og
auðninni í kring, auðnin er áberandi.
Gróður – Svæðið er hrjóstrugt, en grænn mosi gefur
fjölbreytileika í litaskalann.
Akstursleið – Höfundur tók strax eftir því að vegur hafði
verið uppbyggður og fannst það eyðileggja upplifunina
við að fara upp á hálendisbrúnina. Hinsvegar, þegar nær
Snæfelli er komið, er vegurinn orðinn líkari því sem
maður á að venjast þegar farið er um hálendi Íslands.
Upphækkaði vegurinn hafði mjög ruglingsleg áhrif á
höfund og stíflugerðin við Kárahnjúka.
Mynd 10 - Snæfell gerir landslagið
spennandi.

4.4.2 Sjónræn einkenni landslags

Mynd 11 - Opið landslag við Snæfell.

Landslagið sem sést á mynd 11 er mjög opið, höfundur varð ekki var við neina merkingu enda
er þetta svæði nýlega friðað sem hluti Vatnajökulsþjóðgarðs og engar merkingar komnar á
svæðið enn. Fjöllin stoppa augað á endanum í annars opnu landsvæði. Einstaka steinar virka
eins og litlir punktar hér en áferð þeirra er frekar mjúk.
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4.4.3 Rýmisgreining
Aðkoman sem verið er að skoða hér er
skammt norður frá Snæfelli.

Landið er

frekar opið í kringum aðkomuna eins og sjá
má á bleika litnum á mynd 12. Hæðir og
fjöll hafa þó nokkur áhrif á upplifunina.
Mikið er af slóðum á svæðinu en merkingar
eru óljósar eða engar.

Landslagið er

tiltölulega hrjóstrugt.

Mynd 12 - Rýmisgreining fyrir nágrenni Snæfells.

4.5 Skaftafell – Suðursvæði
4.5.1 Upplifun höfundar
Andi staðar – Návist jökulsins er sterkasta
tilfinningin

en

sagan

sem

lesa

má

í

landslaginu og andstæður hrjóstrugs og
gróðursæls lands hafa einnig sterk áhrif á
höfund. Hæðir vekja forvitni um hvað þær
geyma að baki sér og perlur eins og Svartifoss
leynast þar inn á milli.
Gróður – Gróðurframvinda er skýr, sést vel
Mynd 13 - Jöklar, fjöll og gróður setja svip sinn á
Skaftafell.

hvar

ár

og

jöklar

hafa

farið

um.

Landbúnaðarlandslag með sínum tilheyrandi
túnum, melum og gróðursælum hlíðum.
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Akstursleið – Stutt er af þjóðveginum að mörkum þjóðgarðsins. Vegurinn er bundinn slitlagi
sem er viðeigandi miðað við fjölda gesta á svæðinu og manngerðs landslagsins. Ekkert
sérstakt upplifunargildi.
4.5.2 Sjónræn einkenni landslags

Mynd 14 - Margbreytilegt landslag Skaftafells.

Landslagið hér á mynd 14 er tiltölulega fjölbreytt, fjöllin sem næst eru þrengja að sjónlínu inn
að Skaftafelli. Gróðurinn gefur hlýja áferð á annars fremur „kalt svæði“ – jökullinn hefur
mikil áhrif. Guli liturinn á rimla hliðinu er frekar æpandi en gefur aðeins nasaþefinn af
manngerðu umhverfinu.
4.5.3 Rýmisgreining
Aðkoman sem verið er að skoða
hér er skammt norðvestur af
þjóðvegi nr. 1.

Mikið er um

gatnamót í næsta nágrenni en
það villir ekki um á þessu svæði.
Opið svæði sem táknað er með
bleikum lit á mynd 15 er
umlukið fjöllum og skriðjöklum
sem svo aftur gefa fallegt útsýni
frá aðkomunni. Svæðið er margbreytilegt, mótað af ám og jöklum

Mynd 15 - Rýmisgreining fyrir Skaftafell.

sem gera landslagið spennandi.
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4.6 Lakagígar – Vestursvæði
4.6.1 Upplifun höfundar
Andi staðar – Töfrandi, hrjóstrugt, er pínu
fráhrindandi en þó á sama tíma nokkuð
heillandi.

Máttur sprungureinarinnar er

yfirgnæfandi þarna. Mjög áhrifaríkt að fara
um torfarinn veginn, mismunandi landslag og
koma svo að gígunum.
Gróður – Mosi á annars lítt grónu hrauninu
hefur mest áhrif, skærgrænir litir hans á móti
Mynd 16 - Lakagígarnir eru spennandi þaktir mjúkum
mosanum.

svörtu hrauninu eru dásamlegir.
Akstursleið – Farið er um margbreytilegt

landslag, fyrst þegar komið er af þjóðveginum er farið um gróna sveit, þar á eftir taka við
upplönd hennar og gamall gangnamannakofi setur svip sinn á landslagið. Eftir því sem ofar
dregur verður vegurinn torfærari og spennan eykst. Þegar komið er upp á skörina er hámarki
spennunnar náð. Upplifunargildi mikið og spennan eykst jafnt og þétt.
4.6.2 Sjónræn einkenni landslags

Mynd 17 - Skemmtilegt útsýni við aðkomu að Lakagígum.

Hæðin sem skiltið er á ásamt fjöllum handan sléttunar ramma af umhverfið. Steinarnir virka
sem ákveðin stök, eru rúnaðir og passa þannig ekki inn í landið sem er fyrir neðan en eru
greinilega hluti melsins sem stoppað er uppi á.

14

4.6.3 Rýmisgreining
Aðkoman sem verið er að skoða
hér er á brún hæðar sem gefur
gott útsýni yfir hraunbreiðuna
sem merkt er með brúnu (mynd
18) og Lakagígana.

Ekki er

mikið um gatnamót og tiltölulega
auðvelt að fara um svæðið. Þar
sem aðkoman er, er landslagið
opið. Þarna er landslagið hrjúft
þar sem hraunið er en melurinn
Mynd 18 - Rýmisgreining fyrir Lakagíga.

sem aðkoman er á einkennist af
mjúkum línum.
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4.7 Athugun korta
Sá tími sem fór í hönnunarvinnuna dró af þeim tíma sem kortagrunninum var ætlað. Því var
sú ákvörðun tekin að gera aðeins lauslega athugun á kortum, bæði frá Íslandi og erlendis frá,
og kanna hvort og hvernig þjóðgarðar séu almennt merktir inn á kortin, í stað þess að merkja
þjóðgarðinn inn á kortagrunn eins og ráð var gert fyrir í verkefninu.

Land

Gerð korts

Þjóðgarðar áberandi
merktur inn?

Heiti korts

Já

Önnur
náttúruverndarsvæði

Nei

Já

x

x

Nei

Vestan hafs
Bandaríkin

Kanada

Vegakort

Idaho - 2001 official highway map

Vegakort

Montana 2002-2003 Highway map

x

x

Fylkiskort

Washington - State map

x

x

Vegakort

Alberta - official road map

x

x

Landsbyggðarkort

British Columbia - Provincial map

x

x

Sýslukort

Provence Côte d´Azur

Austan hafs
Frakkland

x

x

Portúgal

Holiday map

Algarve - english edition

x

x

Slóvenía

Ferðamannakort

Slovenia - Tourist map

x

x

Skólakort

Slovenija - šolski zemljevid

x

x

Ferðakort

Íslandskort - Ferðakort (Mál og Menning)

x

x

Ferðakort

Íslandskort - Ferðakort (Ferðakort)

Ferðakort

Big map

Ferðakort

Map of Iceland

Ísland
Ísland

x

x
x

x

Tafla 1 - Sýnileiki þjóðgarða á kortum í Evrópu og Bandaríkjunum.

16

x
x

5 Niðurstöður
Markmið þessa verkefnis var að gera aðkomur og afmörkun Vatnajökulsþjóðgarðs sýnilegri.
Leitast hefur verið við að fylgja kenningum A. Maslow og S. Bell til að koma með nothæfa
hönnun sem stuðlar að betri sýnileika og uppfyllir þarfir ferðafólks.

5.1 Hönnun aðkoma
Greiningar hafa leitt í ljós að aðkomur
þjóðgarðsins eru mjög mismunandi; í mjúku
landslagi,

hrjúfu

landslagi o.s.frv.

landslagi,

hrjóstrugu

Því leitaði höfundur að

lausn sem gæti aðlagast hverjum stað fyrir
sig. Niðurstaðan varð sú að sækja í hefð
Íslendinga

fyrir

því

að

hlaða

vörður

(mynd19) og útfæra það á nýjan máta.

Mynd 19 - Varða við gamla þjóðleið á Vestfjörðum.

Varðanna er getið allt aftur til Landnámu,

þar sem þær voru notaðar til að merkja inn ákveðna staði en þær hafa verið notaðar til ýmissa
annarra verka, m.a. sem landmerkja-, leiða-, tíma- og miðavörður (Þórarinn Þórarinsson,
erindi á þingi um vörður og fjallleiðir, apríl 1995). Vel hlaðnar vörður standa um langan
tíma, þær standa af sér öll veður og auðvelt er að aðlaga þær að hvaða landsvæði sem er.
Hugmyndin er að efni frá hverjum stað fyrir sig sé
nýtt í vörðurnar ásamt því að blanda við ryðgað stál.
Á stálinu, brúnt á mynd 20, á næst stærstu vörðunni
skulu koma fram upplýsingar um þjóðgarðinn og á
þeirri stærstu, næst veginum mætti bjóða fólk
velkomið og þakka því fyrir komuna.

Vörðurnar

sjálfar halda vörð utan um þessar upplýsingar.
Tilvalið væri að hafa upplýsingarnar á plötum t.d.
gerðum úr járni, sem hægt væri að taka af og setja
upp allt eftir árstíðum.
Vörðunum

er

raðað

upp

í

línu

á

mörkum

þjóðgarðsins eins og sjá má á mynd 20 og eru
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Mynd 20 - Grunn- og sneiðmynd af
hugmyndinni, henni breytt eftir þörfum fyrir
hvern stað fyrir sig.

táknrænar fyrir að standa vörð um landið.

Hægt er að hafa vörðurnar mis stórar eftir

mikilvægi aðkomunnar, hvort hún sé í manngerðu landslagi og hvort þetta sé göngu- eða
hestaleið. Einnig væri hægt að fækka vörðunum við minna mikilvægar aðkomur.
5.1.1 Leyfið
Túlkun höfundar á lögum um náttúruvernd um Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð um
umferðarskilti leiddu að þeirri niðurstöðu að ekki mætti staðsetja skilti eða annað innan
veghelgunarsvæðisins, sem er 15m út frá miðjum vegi í hvora átt fyrir sig, nema með leyfi
Vegagerðarinnar. Til staðfestingar var haft samband við Helgu Aðalsteinsdóttur (tölvupóstur,
25. mars 2009) hjá Vegagerðinni og hún spurð ráða um reglur skilta. Það sem gildir í þessu
verkefni er að þetta sé samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs og Vegagerðarinnar. Til þess
að fá skiltin nær veginum innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar þarf það að vera í
tengslum við útskot eða áningastaði.
5.1.2 Jökulsárgljúfur – Norðursvæði
Vegurinn sem verið er að vinna
með

hér

er

samkvæmt
Vegagerðarinnar.

tengivegur

skilgreiningum
Hann

er

tiltölulega seinfarinn og bílar
fara frekar hægt um. Á þessum
stað er ekki mikið að sjá nema
opið landsvæði og auðn. Hér er
nauðsynlegt að hafa upplýsingar
Mynd 21 - Hönnunartillaga fyrir aðkomu að Jökulsárgljúfrum.

um það hvað er helst að sjá á
leið í átt að Ásbyrgi. Því er gert

ráð fyrir áningarstað svo fólk geti auðveldlega stoppað og lesið sér til um það sem framundan
er.
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5.1.3 Herðubreiðarlindir – Norðursvæði
Vegurinn sem verið er að vinna
með

hér

er

samkvæmt

landsvegur
skilgreiningum

Vegagerðarinnar. Hann er mjög
seinfarinn og bílar fara hægt um.
Á þessum stað opnast útsýni að
Jökulsá á Fjöllum og hlaðið
byrgið er áhugavert að líta á.
Hér er nauðsynlegt að hafa
upplýsingar um það hvað er helst

Mynd 22 - Hönnunartillaga fyrir aðkomu að Herðubreiðarlindum.

að

sjá

á

leið

í

átt

að

Herðubreiðarlindum, jafnvel sérstakar upplýsingar um byrgið, og því er gert ráð fyrir
áningarstað svo fólk geti auðveldlega stoppað og lesið sér til.
5.1.4 Snæfell – Austursvæði
Vegurinn sem verið er að vinna
með

hér

er

samkvæmt

landsvegur
skilgreiningum

Vegagerðarinnar.

Hann

er

nokkuð greiðfær og bílar fara
nokkuð hratt um. Á þessum stað
er ekki mikið að sjá nema opið
landsvæði og auðn.

Hér er

nauðsynlegt að hafa upplýsingar
um það hvað er helst að sjá á leið

Mynd 23 - Hönnunartillaga fyrir aðkomu að Snæfelli.

í átt að Snæfelli, því er gert ráð
fyrir áningarstað svo fólk geti auðveldlega stoppað og lesið sér til.
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5.1.5 Skaftafell – Suðursvæði
Vegurinn sem verið er að vinna
með

hér

er

samkvæmt

héraðsvegur
skilgreiningum

Vegagerðarinnar.

Hann

er

greiðfær og bílar fara frekar hratt
um. Á þessum stað er margt að
sjá t.d. fallegt útsýni í átt að
Skeiðarárjökli. Þó svo að stutt
sé

í

upplýsingamiðstöð

svæðisins þá er gert ráð fyrir

Mynd 24 - Hönnunartillaga fyrir aðkomu að Skaftafelli.

áningastað svo fólk geti dáðst að
útsýninu og lesið sér til um helstu perlur svæðisins. Hér eru vörðurnar hafðar stærri þar sem
þetta er í mjög manngerðu umhverfi og eru þær frekar nálægt veginum til að hægja á
umferðinni.
5.1.6 Lakagígar – Vestursvæði
Vegurinn sem verið er að vinna
með

hér

er

samkvæmt

landsvegur
skilgreiningum

Vegagerðarinnar.

Hann

er

tiltölulega seinfarinn og bílar
fara frekar hægt um. Á þessum
stað

er

gott

útsýni

yfir

verndarsvæðið og því kjörinn til
áningar. Hér er nauðsynlegt að
hafa upplýsingar um það hvað

Mynd 25 - Hönnunartillaga fyrir aðkomu að Lakagígum.

fólk getur skoðað og hvað það sér. Því er gert ráð fyrir áningastað svo fólk geti auðveldlega
stoppað og lesið sér til.
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5.2 Aðkomur og mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á kortagrunni
Eins og áður hefur komið fram vannst ekki tími til að koma með tillögu að því hvernig hægt
er að merkja þjóðgarðinn og aðkomur hans á kortagrunni eins og kom fram í markmiðum að
myndi vera gert. Athugun, sjá töflu 1 á bls. 16, á því hvort þjóðgarðar séu almennt merktir
inn á kort leiddi hins vegar í ljós að það mætti gera betur í þeim efnum. Náttúruverndarsvæði
eru aðeins merkt inn á tvö af fjórum kortum sem gefin eru út hérlendis. Það mætti, ásamt því
að marka þau nákvæmlega inn á kortin, benda á hentugar aðkomur inn á svæðin þar sem vegir
eru ekki sérlega góðir allstaðar, sér í lagi á hálendinu.
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6 Umræður
6.1 Hönnun á aðkomum
Áður en hugmyndasmíði aðkoma fór á fullt voru erlendar fyrirmyndir skoðaðar.

Í

Bandaríkjunum hefur víða tekist vel til og má t.d. nálgast upplýsingar um uppsetningu skilta
og hvernig megi miðla upplýsingum til ferðafólks á sem bestan máta á heimasíðu National
Park Service, http://www.nps.gov/hfc/.

Einnig hafa verið gefnar út handbækur fyrir

umhverfistúlkun og uppsetningu skilta sem koma að góðum notum. Hér að neðan má sjá
dæmi úr bókinni Signs, Trails, and Wayside Exhibits: Connecting People and Places (2. útg.)
um aðkomuskilti.

Höfundi virðist sem aðkomur í Evrópu séu látlausari en aðkomur í

Bandaríkjunum sem augljóslega má sjá á myndum hér að neðan, en þar sem Ísland er mitt á
milli þessarar meginlanda þá ákvað höfundur að fara milliveginn.

Mynd 26 - Skilti inn í þjóðgarða í Bandaríkjunum.

Mynd 27 - Skilti inn í þjóðgarða í Slóveníu og Skotlandi.
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Við gerð þessarar hönnunar var reynt að taka mið af framangreindum hugmyndum um
hönnun fyrir útivistarsvæði, þörfum fólks ásamt því að taka með í reikninginn veðurfar á
Íslandi, efni í umhverfinu, landslagi og fyrir hvernig umferð aðkoman er. Mikilvægt er að
ígrunda hvern þátt fyrir sig við hönnun hverrar aðkomu og aðlaga að hverju svæði fyrir sig.
Viðeigandi væri að koma með aðrar úrlausnir fyrir annarskonar umferð s.s. göngufólk og
hestafólk og gæti það verið í líkingu við það sem kemur fram í niðurstöðunum nema á minni
skala.
Vinna þarf frekar með hugmyndina sem lögð er hér fram, útfæra hvernig upplýsingar eru
settar fram á stálrenningunum á vörðunum, ákvarða nákvæmlega efnisvalið og klára
tæknilega útfærslu. Í grunninn væri það alltaf að bjóða aðkomufólk velkomið og þakkað fyrir
komuna á stærstu vörðunni og á vörðunni með lóðrétta járnfletinum upplýsingar um
þjóðgarðinn og það sem framundan er.

6.2 Aðkomur og mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á kortagrunni
Þetta er mikilvægur þáttur í ímyndasköpun þjóðgarðsins og þarft verkefni að merkja hann
víðar á kortum sem gefin eru út, fyrir bæði innlenda og erlenda ferðamenn. Þetta hefði í raun
getað verið sér B.S. verkefni út af fyrir sig. Höfundur myndi vilja sjá þjóðgarðinn víðar
merktan ásamt öðrum náttúruverndarsvæðum.

6.3 Ímyndasköpun
Ferðir fólks hefjast um leið og ákvörðun hefur verið tekin um ferðalagið (Bell, 1997). Fólk
aflar sér yfirleitt upplýsinga um það svæði sem það ætlar sér á mismunandi vegu, t.d. í
gegnum veraldarvefinn, í bókum eða á kortum. Þá er það okkar sem gestgjafa að leiða það á
öruggan máta til okkar. Að ýta undir öryggi og ánægju ferðamannsins með t.d. góðum
merkingum þannig að hann viti hvar hann er og hvert hann er að fara en það stuðlar frekar að
jákvæðri ímynd staðarins og upplifunar af svæðinu (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006).

6.4 Lærdómur
Að gera aðkomur og mörk Vatnajökulsþjóðgarðs sýnilegri er margslungið verk. Þetta er stórt
svæði með ólíkum landslagsgerðum sem verður að taka tillit til. Höfundur hefur kynnst
skemmtilegri hugmyndafræði á bak við hönnun fyrir útivistarsvæði í gegnum greiningavinnu
og náð að kynnast landsvæðinu betur.
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6.5 Hugmyndir að framhaldsverkefnum
Ýmsar hugmyndir að framhaldsverkefnum hafa komið upp við vinnslu þessa verkefnis, til að
mynda má nefna:
-

Nánari útfærsla á aðkomunum fyrir mismunandi notkunarhópa inn í þjóðgarðinn og
uppsetningu upplýsinga á vörðunum.

-

Útfæra ákveðnar hugmyndir sem nú eru uppi um Laka-svæðið, en það er að hleypa
ferðamönnum inn á það í rútum og hleypa þeim út á ákveðnum svæðum til að fá betri
stýringu á því hvar fólk fer um svæðið (Kári Kristjánsson, munnleg heimild, 21. ágúst
2008).

-

Rannsaka hvernig ferðamenn ferðast um Ísland, hvar þeir fá upplýsingar og hvaða
ímynd þeir hafa á landinu.

Einnig hvert þeir fara og með hvaða upplýsingar í

höndunum. Þannig mætti bæta upplýsingar um friðlýst svæði og aðgengi ferðamanna
að þeim.

6.6 Vandamál sem komu upp
Vandamál við vinnslu verkefnisins voru að mati höfundar í stórum dráttum tvö:
-

Að nálgast loftmyndir af svæðunum sem verið var að vinna með reyndist völuvert
flóknara en hann bjóst við að því leyti að þær voru ekki til há Vatnajökulsþjóðgarði eins
og hann bjóst við.

-

Einnig hafa engar formlegar rannsóknir verið gerðar fyrir þetta verkefni um sýnileika á
aðkomum Vatnajökulsþjóðgarðs svo ekki var hægt að fullyrða neitt um þær nema að
það þarf að endurbæta þær þar sem þær eru gamlar Umhverfisstofnunar merkingar.
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7 Lokaorð
Höfundur er sáttur með niðurstöðu verkefnisins, þar sem vinna og áhugamál var sameinað.
Að byggja á þekkingu fyrri tíma telur höfundur heillavænlegt en gaman að spinna það með
nútímanum. Flestir ferðamenn þekkja vörður af ferðum sínum og því auðvelt að nýta sér þær
á t.d. náttúruverndarsvæðum því tenging varðanna við ferðalög er þegar til staðar. Það að
fylgja ekki fyrirfram ákvörðuðum leiðum við vinnslu verkefnisins, nema þá að litlu leyti, og
vinna það út frá eigin tilfinningu með rökum og kenningar annarra til hliðsjónar þótti höfundi
einkar skemmtilegt og krefjandi.
Þetta er mikilvægt verkefni sem vonandi verður að veruleika á næstu árum og þá ekki aðeins
fyrir einn þjóðgarð heldur má útfæra það til allra helstu þjóðgarða og náttúruverndarsvæða
landsins. Sniðugt væri t.d. að vinna að ímyndasköpun sem næði yfir alla þjóðgarðana og
náttúruverndarsvæðin en þess má geta að einhver vinna við það er nú þegar hafin. Með
góðum merkingum á náttúruverndarsvæðunum stuðlum við að betri ímynd þeirra, og náum að
ná betur til fólksins og komum mikilvægum skilaboðum á framfæri. Þekking á náttúrunni
leiðir af sér virðingu fyrir henni sem leiðir frekar til náttúruverndar.
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9 Viðauki
Hér fylgja með þær loftmyndir sem rýmisgreiningarnar í kafla 4 voru unnar á.

Jökulsárgljúfur – Norðursvæði
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Herðubreiðarlindir – Norðursvæði
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Snæfell – Austursvæði
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Skaftafell – Suðursvæði
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Lakagígar – Vestursvæði
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