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Útdráttur 

 

Verkefnið fjallar um rannsókn sem gerð var á hagrænu gildi fornleifa á 

Íslandi árið 2010. Er það í fyrsta skipti sem slík rannsókn er gerð hérlendis svo vitað 

sé. 

Leitað var í hugmyndafræði umhverfishagfræði (e. environmental economis) 

til að leysa verkefnið. Beitt var megindlegri aðferðafræði (e. quantitative method) , 

sem beindist að einu sviði, tilviksathugun (e. case study) á vernd fornleifa. Samdir 

voru spurningalistar, sem beindust að tveimur ólíkum minjastöðum Stöng í 

Þjórsárdal og Hegranesþingstað í Skagafirði. Þá voru sendar út tvær spurningar í 

netkönnun á vegum Gallup haustið 2010, til tilviljanaúrtaks  Íslendinga á aldrinum 

18-75 ára. Spurningarnar í þeirri könnun beindust að öllum fornleifum á Íslandi. 

Svörunin var einungis 53%. Í Stöng voru skildir eftir tveir listar. Annar fyrir 

Íslendinga og hinn fyrir útlendinga. Svörunin var mjög góð í báðum tilfellum eða yfir 

98%. Skoðanakönnun um Hegranesþingstað var netkönnun, sem hægt var að nálgast 

á heimasíðu héraðsfréttablaðsins Feykis. Svörunin var 62%. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum:  1.  Hvort hægt væri að meta 

hagrænt gildi fornleifa.  2. Hvort hægt væri að meta raunverulegt virði þeirra fyrir 

samfélagið með því að reikna það út. 

Til að svara spurningunum var beitt aðferð úr svokallaðri 

ferðakostnaðaraðferðafræði (e. travel cost method). Markmiðið var að nota 

niðurstöðurnar m.a. í vinnu við mat á umhverfisáhrifum og í stefnumörkun í 

fornleifavernd og fornleifarannsóknum. 

Niðurstaðan varð sú að með því að beita ferðakostnaðaraðferð væri hægt að 

meta neytendaábata og þar með virði minjanna.  

Önnur forvitnileg niðurstaða úr rannsóknunum var að almennt sýndu konur 

meiri áhuga á varðveislu fornleifa en karlar. Þá var athyglivert varðandi 

spurningarnar sem sendar voru út á landsvísu að yngra fólkið var mun jákvæðara 

gagnvart varðveislu fornleifa en eldra fólkið og vakti sú niðurstaða von í brjósti um 

framtíð minjavörslu á Íslandi. 
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Abstract 

 

The research introduced in this dissertation was mainly undertaken in 2010.  

The purpose was to evaluate the economic value of archaeological remains in 

Iceland. 

The two main questions that were the basis of the research were the following: 

 

• Is it possible to estimate the economical value of archaeological remains in 

Iceland? 

• Is it possible to estimate the real value of the archaeological remains for the 

society? 

 

The research was primarily aimed at two sites, the remains of the farmhouse 

Stöng in Þjórsárdalur, Southern Iceland and the assembly site at Hegranes in 

Skagafjörður, Northern Iceland. Guests visiting Stöng and the readers of the web-

newspaper Feykir in Skagafjörður, were asked to answer questionaires about Stöng 

and Hegranes which included questions regarding travel cost.  A separate  survey, 

aimed at all Icelanders between the ages of 18 and 75, was also sent out.  This survey 

asked two questions regarding the preservation of archaeological sites in Iceland.  It 

was decided to use a method known from environmental economics, the travel cost 

method,  to evaluate the economic value of the archaeological remains and the 

possible value of those for the society.  

The only survey which could be used for calculating the travel cost and estimate 

the consumers surplus was the one aimed at Stöng. 

The result of the caluculation of the travel cost to Stöng was promising and made 

it possible to give some estimation of the economic value of the site. 

An interesting fact gathered from the survey is that women seem to be more 

interested in the preservation of archaeological sites in Iceland than men.  And young 

people are interested in such preservation, which is promising for the future of 

archaeology in Iceland.  
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Formáli  

 

Það hefur lengi blundað í höfundi þessarar ritgerðar að kanna hvort hægt sé 

að meta hagrænt gildi fornleifa á Íslandi. Út um allt land, jafnt í byggð sem í 

óbyggðum, er fjöldi fornleifa, og eru þær vitnisburður um líf Íslendinga allt frá 

landnámi og fram á okkar daga. Fornleifarnar eru óendurnýjanleg auðlind, sem okkur 

ber að varðveita, ekki einungis siðferðislega, heldur einnig með hliðsjón af íslenskum 

lögum og evrópskum og alþjóðlegum samþykktum, eins og komið verður nánar að í 

ritgerðinni.  

Á árunum 2007 til 2010 stundaði höfundur ritgerðarinnar fjarnám til MPA-

prófs í opinberri stjórnsýslu við stjórnmálafræðideild við Háskóla Íslands. Þegar kom 

að vali á lokaverkefni var nærtækast að velja efni sem snerti það starfssvið sem hann 

hefur unnið við meginhluta starfsævinnar, en það eru fornleifar og fornleifavernd.  

Höfundinn langaði að kanna hvort fornleifar landsins skipti Íslendinga einhverju 

máli, og eins hvort hægt sé að meta hagrænt gildi fornleifanna fyrir íslenskt 

samfélag. 

Undirbúningur ritgerðarinnar hófst haustið 2009 en hún var að mestu samin 

árið 2011. Um er að ræða 30 eininga rannsóknarritgerð og leiðbeinandi verksins er 

Sigurður Jóhannesson Phd, aðjúnkt og sérfræðingur hjá Hagfræðistofnun Hásskóla 

Íslands. 

Ýmsir aðilar hafa verið innan handar við undirbúning og samningu 

ritgerðarinnar. Starfsfólk Fornleifaverndar ríkisins, vinir og vandamenn voru 

tilraunadýr og svöruðu spurningalistum. Þau hjálpuðu til við að þróa listana, með 

jákvæðri og uppbyggjandi gagnrýni. Þau aðstoðuðu við að sækja spurningalistana í 

Stöng og færa svörin inn í forritið QuestionPro.  Kærar þakkir Sólborg, Þór, Gunnar, 

Agnes, Kristinn, Uggi, Margrét, Unnur, Davíð, Erna, Ósa og Albína fyrir alla ykkar 

aðstoð.  Kærar þakkir til Páls Friðrikssonar ritstjóra héraðsfréttablaðsins Feykis fyrir 

að veita leyfi til að setja krækju í spurningalista um Hegranesþingstað á vefsíðu 

blaðsins, og til  Hjalta Pálssonar sagnfræðings fyrir að fá að birta mynd af 

Hegranesþingstað í kafla 4. 
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Katalin Wollak yfirmaður fornleifamála hjá Fornleifavernd Ungverjalands,  

Erica Nilsson sérfræðingur hjá sænska þjóðminjavarðarembættinu og Terje Nypan 

sérfræðingur hjá norska þjóðminjavarðarembættinu hafa öll sent höfundi rit og 

kannanir sem gerðar hafa verið á hagrænu gildi minja í viðkomandi löndum. Öllu 

þessu fólki eru sendar kærar þakkir. Að endingu þakkar höfundur leiðbeinanda 

sínum, dr. Sigurði Jóhannessyni aðjúnkt fyrir aðstoð, þolinmæði og uppbyggjandi 
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1.0. Inngangur   

 

 

Í skýrslu samgönguráðuneytisins frá 2001 um menningarferðaþjónustu er að 

finna eftirfarandi fullyrðingu: 

 

Íslenskur menningararfur er ekki mjög sýnilegur. Hann er  

einkum fólginn í listrænum og bókmenntalegum verðmætum  

og vísindastarfsemi.
1
 

 

Með vísindastarfsemi var meðal annars tilvísun í nauðsyn þess að rannsaka 

fornleifar með uppgreftri til þess að gera fornar minjar skiljanlegri fyrir almenning. 

Lagt var til að eitt markmið rannsókna ætti að vera að hægt yrði að nýta 

niðurstöðurnar í menningarferðaþjónustu. Á þessum sama tíma, og í tengslum við 

1000 ára afmæli kristni á Íslandi, ákvað Alþingi að stofna sjóð til fimm ára, 

Kristnihátíðarsjóð. Voru sjóðnum veittar 100 milljónir króna á ári í fimm ár, og 

skyldi helmingi upphæðarinnar ár hvert varið til fornleifarannsókna á Þingvöllum og 

öðrum stöðum sem tengdust kristni í landinu.
2
 Var horft til þess að hægt væri að nýta 

niðurstöður fornleifarannsóknanna  í menningarferðaþjónustu. Auk þess var komið á 

ýmsum menningarsamningum við landshlutana og ýmis verkefni styrkt, meðal 

annars mörg verkefni sem byggja á sögu þjóðarinnar. Sum voru með tilvísan í 

fornleifastaði, en þau voru fá. Lögð var áhersla á að veita styrkjum til einkaaðila og 

verkefna á þeirra vegum. 

Ekki var séð af skýrslunni að höfundar sæju möguleika eða hagnað sem hafa 

mætti af því að nýta hluta af þeim 200 þúsund fornleifum sem Fornleifavernd ríkisins 

áætlar að séu á Íslandi, óuppgröfnum og varðveittum á vettvangi, í þágu 

menningarferðaþjónustu.  

Höfundur ritgerðarinnar leit svo á málið, þegar skýrsla 

samgönguráðuneytisins kom út að í henni fælust tækifæri fyrir minjavörsluna til að 

                                                 
1
 Tómas I. Olrich, 2001, bls. 8. 

2
 Lög nr. 12/2001. 
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endurskoða starfsemi sína á þann veg að fundnar yrðu leiðir til að vinna betur með 

minjar sem varðveita á til framtíðar, og gera þær aðgengilegar og forvitnilegar fyrir 

almenning. 

 Á Íslandi hefur varðveist fjöldi fornleifa og eru þær og gripirnir sem finnast 

við fornleifarannsóknir eign íslenska ríkisins.
3
 Þær yngstu, sem margar hverjar eru 

frá 19. öld eða upphafi 20. aldar, eru sýnilegar á yfirborði jarðar, en þúsundir þeirra 

eru undir yfirborðinu og koma oft óvænt í ljós þegar unnið er við ýmiss konar 

framkvæmdir.  Óvæntar og áhugaverðar fornleifar frá fyrstu öldum byggðar í 

landinu, kirkjugarður, kirkja, bær og heiðnar grafir komu meðal annars í ljós í 

Keldudal í Skagafirði fyrir nokkrum árum.
4
 Jarðsjármælingar fornleifafræðinga hafa 

einnig leitt ýmislegt forvitnilegt í ljós, sem ekki sést á yfirborði jarðar. Meðal þess er 

bær frá fyrstu öldum byggðar í landinu sem er í jörðu að Glaumbæ í Skagafirði.
5
  

Á fyrsta áratug þessarar aldar, allt til 2008 voru miklar framkvæmdir á 

Íslandi. Eins og verða vill á uppgangstímum varð ýmislegt að láta undan, og meðal 

þess voru fornar minjar, sem voru í vegi fyrir uppbyggingu á framkvæmdasvæðum. 

Það er reyndar ekki svo að þær hafi verið látnar hverfa án undangenginna rannsókna, 

enda er rannsóknaskylda lögbundin í tengslum við framkvæmdavinnu og ber 

framkvæmdaaðilum að greiða fyrir fornleifauppgröftinn.
6
  

Dregið hefur úr fornleifauppgrefti eftir hrunið 2008. Árið 2007 veitti 

Fornleifavernd ríkisins leyfi til 52 fornleifarannsókna en 40 árið 2010.
7
 

Fornleifauppgröftur er í eðli sínu eyðileggjandi. Til þess að geta túlkað minjastaðinn 

verður oft að rífa steinahleðslur í sundur og grafa burt torfveggi og gólf. Enda þótt 

það bætist við þekkinguna við fornleifauppgröft,  þá eru tengslin við söguna rofin 

með uppgreftinum og menningarlandslagi svæðisins breytt. 

 

Meðal þess sem rætt hefur verið um að gera til að bæta efnahag þjóðarinnar,  

í kjölfar efnahagshrunsins er að efla ferðaþjónustu. Í stjórnarsáttmála núverandi 

ríkisstjórnar  kemur m.a. fram að lögð skuli áhersla á uppbyggingu ferðamannastaða. 

                                                 
3
 Lög 107/2001. 

4
 Guðný Zoëga og Þór Hjaltalín, 2003; Guðný Zoëga, 2004. 

5
 Steinberg, Damiata & Bolender, 2005; Bolender, 2005. 

6
 Lög nr. 107/2001, 14.gr. 

7
 Fornleifavernd ríkisins, 2010. 
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Það skal meðal annars gert með auknum rannsóknum auk nýsköpunar í 

menningarferðaþjónustu.
8
  

Í tengslum við þessi áform er nú unnið í iðnaðarráðuneytinu að  frumvarpi til 

laga um Framkvæmdasjóð ferðaþjónustunnar. Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi það 

hlutverk að veita fjármunum til uppbyggingar á fjölsóttum ferðamannastöðum. 

Framlög til framkvæmdasjóðsins verði ákveðin á fjárlögum og taki mið af tekjum 

sem innheimtast af ráðgerðu gistináttagjaldi. Gert er ráð fyrir að árleg framlög til 

framkvæmdasjóðsins nemi allt að 500 millj. kr.
9
 Með sjóðnum er fyrst og fremst 

horft til náttúrustaða, en horfur eru á að minjaverndin fái einnig greiðslur úr sjóðnum 

til varðveislu minjastaða. 

Hingað til hefur helst verið stuðst við gildishlaðið mat, eins og tilfinninga 

gildi eða upplýsinga gildi þegar íslenskar minjar hafa verið metnar. Höfundur 

þessarar ritgerðar hefur lengi haft hug á að yfirfæra aðferðafræði, sem beitt hefur 

verið erlendis, til að rannsaka hagrænt gildi fornleifa á Íslandi. Eru það fyrst og 

fremst aðferðir sem þekkjast úr umhverfishagfræði (e. evironmental economics). 

Upplýsingar um hagrænt gildi ættu að koma að gagni í allri stefnumörkun um 

minjavernd. Upplýsingarnar ættu að hjálpa til við ákvarðanatöku um hvaða minjar sé 

ástæða til að rannsaka með uppgrefti og hverjar væri skynsamlegra að varðveita 

óraskaðar á vettvangi og nýta þannig í menningarferðaþjónustu. Kostnaður við að 

halda minjum við, varðveita þær og útbúa upplýsingaefni miðað við þær tekjur sem 

hugsanlega væri hægt að hafa af minjunum, gætu þannig verið þáttur sem taka ætti 

hér tillit til við matið. Þá nýtast upplýsingar um hagrænt gildi minja í allri vinnu 

varðandi mat á umhverfisáhrifum. Erlendis hafa hagrænir útreikningar verið teknir 

með inn í ákvörðunarferilinn, en hingað til hefur einungis verið stuðst við huglægt 

gildismat við þá vinnu hérlendis.
10

 

Það var ekki fyrr en í upphafi 21. aldarinnar sem menningargeirinn á Íslandi 

tók við sér og fór að kanna hagrænt gildi menningar. Meðal þess var rannsókn 

                                                 
8
 Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar, 2009. 

9
 Þingmálaskrá, 2010. 

10
 Kristinn Magnússon, 2010; Konsekvensanalys, 2008. 
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Ágústar Einarssonar á hagrænum áhrifum tónlistar.
11

  Í skýrslu norræns verkefnis um 

gildi minja, er að finna grein eftir Þór Hjaltalín þar sem fjallað er um nýtingu minja 

og þann hag sem byggðir landsins gætu haft af slíkri nýtingu.
12

 Í byrjun desember 

2010 var kynnt rannsókn sem mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir á 

hagnaði af skapandi greinum. Rannsóknin leiddi í ljós að heildarvelta skapandi 

greina nam 191 milljarði króna árið 2009.
13

 Sumt af því sem sem fjallað var um í 

skýrslunni eru raunverulegar markaðsvörur, sem hægt var að setja verðmiða á, en 

menningarminjarnar eru annars eðlis og ekki svo einfalt verk að meta gildi þeirra.    

Fornleifar heyra til svokallaðra almannagæða (e. common resources), eins og 

náttúran. Til þess að nálgast efnið og reyna að leggja mat á verðgildi minjanna verður 

beitt sérhæfðum aðferðum sem fengnar eru úr umhverfishagfræði.
14

 Á undanförnum 

árum hefur verið unnið að nokkrum rannsóknum á Íslandi, sem byggja á slíkri 

aðferðafræði, þar sem fjallað er um hagrænt gildi náttúrunnar.
15

   

Gögn sem tengjast hagrænu gildi íslenskra minja eru ekki til og til að afla 

þeirra og svara rannsóknarspurningunum varð að búa til frumgögn.  Það var gert með 

því að beita fyrst og fremst megindlegri aðferðafræði (e. quantitative methods), þar 

sem lögð er áhersla á að leysa rannsóknarspurningarnar með skoðanakönnunum.  

Fjallað verður nánar um þessa þætti í köflum 4.0. og 5.0.  

Til að fá sem gleggsta mynd af hug manna til minja voru gerðar fjórar 

skoðanakannanir. Annars vegar þrjár kannanir sem beinast að tveimur minjastöðum 

og hins vegar könnun sem beinist að tilviljanaúrtaki meðal allra Íslendinga og 

beindist hún að öllum fornleifum landsins.  Með hliðsjón af skoðanakönnunum 

verður reynt að greina hagrænt gildi minja út frá einni aðferð 

umhverfishagfræðinnar: ferðakostnaðaraðferð (e. travel cost method). 

Þegar unnið var að undirbúningi ritgerðarinnar velti höfundur lengi fyrir sér 

hvaða staði væri skynsamlegt að nota sem samanburðarefni, og einnig hvernig hægt 

væri að vinna efnið þannig að gagn væri að og einhver niðurstaða fengist. Fyrst var 

                                                 
11

 Ágúst Einarsson, 2004.  
12

 Þór Hjaltalín, 2007. 
13

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010. 
14

 Hanley, Shogren og White, 2007. 
15

 Daði Már Kristófersson og Kristín Einarsdóttir 2010;  Hildur Erna Sigurðardóttir, 2010; Hildur Erna 

Sigurðardóttir og Daði Már Kristófersson, 2010; Ragnheiður Jónsdóttir og Sigurður Jóhannesson, 

2009; Sigurður Jóhannesson, 2010. 
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ætlunin að velja stór minjasvæði og kanna viðhorf manna til þeirra, en að lokum var 

ákveðið að velja tvo minjastaði, sem eru sinn á hvorum hluta landsins og misvel 

þekktir. Staðirnir voru annars vegar rústir íveruhúss, smiðju og fjóss í Stöng í 

Þjórsárdal og hins vegar Hegranesþingstaður í Skagafirði. Fornleifarnar á þessum 

stöðum eiga það sameiginlegt að vera meðal fyrstu fornleifa sem friðlýstar voru á 

Íslandi. Friðlýsingu Stangar var þinglýst í júní 1927 og Hegranesþingstaðar í ágúst 

1926.
16

 Staðirnir eru ólíkir að því leyti að Stöng er úr alfaraleið, en mjög vel þekktur 

minjastaður og þangað sækir fjöldi ferðamanna, bæði innlendra og erlendra. Stöng er 

í sex kílómetra fjarlægð frá Búrfellsvirkjun og þótt aðgengi að Stöng sé slæmt, þar sé 

enginn eftirlits- eða leiðsögumaður og afleggjaranum frá Þjórsárdalsvegi að Stöng  sé 

lítið haldið við,  þá er Stöng vinsæll ferðamannastaður. Fornleifavern.d ríkisins hefur 

skilið eftir gestabækur undanfarin ár í Stöng og eru þær fljótar að fyllast af nöfnum 

íslenskra og erlendra ferðamanna.
17

 Stöng  er nefnd í ferðamannabæklingum og vel 

kynnt á vefnum og þekkt úr bókum um sögu og fornleifar, jafnt innlendum sem 

erlendum.
18

 Gerðar voru óformlegar kannanir á hve margir ferðamenn komu í Stöng 

á árunum 2006 og 2008 og samkvæmt gestabókum Stangar komu þangað um 3000 

manns í hverjum mánuði á tímabilinu júní til september þessi ár.
19

  

Hegranesþingstaður liggur á nesi milli kvísla Héraðsvatna í Skagafirði, í landi 

jarðarinnar Garðs. Hann er rétt við veginn og er keyrt fram hjá honum þegar farið er 

að bæjum innar í Hegranesi. Þingstaðurinn er ekki eins vel þekktur eða vinsæll meðal 

ferðamanna og Stöng og kemur það glöggt í ljós í skoðanakönnuninni. Fjallað verður 

nánar um báða staðina í köflum 4.1.1. og 4.1.2.  

Auk spurningakannana um Stöng og Hegranesþingstað var samið við 

fyrirtækið  Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. um að gera könnun á 

landsvísu fyrir Fornleifavernd ríkisins um viðhorf Íslendinga til að halda fornminjum 

við og einnig greiðsluvilja fólksins.
20

  

                                                 
16

 Friðlýsingaskrá, 2010. 
17

 Gestabækur úr Stöng, 2010. 
18

 Stenberger, 1943; Kristján Eldjárn, 1947; Kristján Eldjárn, 1982; Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 

1992.  
19

 Gestabækur, 2010. 
20

 Rannsóknir & ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2010. 
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Ritgerðin skiptist í  sjö kafla.  Að loknum inngangi, kafla eitt, verður stutt 

umfjöllun um fornleifar í kafla tvö. Í kafla þrjú verður fræðileg samantekt um 

hagrænt gildi minja. Fjórði kaflinn fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar og 

gagnasöfnun. Þar verður einnig fjallað um minjastaðina sem ritgerðin tekur til. Í 

fimmta kafla er almenn umfjöllun um skoðanakannanirnar. Sjötti kaflinn fjallar um 

greiningu á niðurstöðum og samanburð við samsvarandi erlendar rannsóknir. Í 

sjöunda kafla verður efnið dregið endanlega saman og fjallað um niðurstöður 

ritgerðarinnar. 
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2.0. Hugleiðingar um fornleifar 

 

Fornleifar eru skilgreindar í þjóðminjalögum  nr. 107/2001.
21

 Þar kemur fram 

í 9. gr. að til fornleifa teljist hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra 

staðbundinna minja sem menn hafa gert eða mannaverk eru á, og náð hafa 100 ára 

aldri, en einnig staðir og kennileiti sem tengjast venjum, siðum, þjóðtrú eða 

þjóðsagnahefð. Í töflu 1 má sjá nánari skilgreiningu á hinum ýmsu tegundum 

fornleifa.  

 

a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum og 

öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa, klaustra og búða, leifar af verbúðum, 

naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum; 

   b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, 

kolagröfum og rauðablæstri; 

   c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita; 

   d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og 

vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra; 

   e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki; 

   f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og 

kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð; 

   g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, 

klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum; 

   h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið; 

   i. skipsflök eða hlutar úr þeim. 

    

               Tafla 1. Skilgreining á fornleifum samkvæmt lögum nr. 107/2001. 

 

Það eru þó ekki einungis eldri minjar en hundrað ára sem teljast til fornleifa, 

því skv. 11. gr. laga nr. 107/2001 er heimilt að friðlýsa yngri minjar. Markmiðið með 

því er fyrst og fremst að koma í veg fyrir að ungar minjar sem metnar eru mikilvægar 

fyrir sögu þjóðarinnar séu eyðilagðar. Slík friðlýsing hefur verið gerð í nokkrum 

tilfellum á undanförnum árum.
22

 

Í fyrstu grein núgildandi þjóðminjalaga segir að tilgangurinn með þeim sé að 

stuðla að verndun menningarsögulegra minja og tryggja að íslenskum menningararfi 

                                                 
21

 Lög nr. 107/2001. 
22

 Friðýsingaskrá, 2010. 
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verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Tryggja eigi varðveislu fornleifa í eigin 

umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af minjunum og greiða fyrir 

rannsóknum á þeim.
23

  

Þessi grein byggist á tveimur alþjóðlegum samþykktum sem Ísland hefur 

undirritað varðandi varðveislu, vernd og rannsóknir á minjum. Sú eldri er 

Evrópusamþykktin um vernd fornleifaarfsins (European Convention on the 

Protection of the Archaeological Heritage) sem var fullgilt 19. sept. 1989, en 

öðlaðist gildi 20. des 1989, C15/1989. Yngri samþykktin nefnist Samþykkt um 

verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins C42/1995 (Convention for the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage), sem öðlaðist gildi á Íslandi 

19. mars 1996.
24

 

Samkvæmt 17.gr. þjóðminjalaga nr.107/2001 er skylt að halda friðýstum 

fornleifum við á kostnað ríkissjóðs. Friðlýstu fornleifarnar eru fornleifar sem flestar 

voru friðýstar með þinglýsingu á þriðja áratug 20. aldar. Markmiðið með friðlýsingu 

var að tryggja varðveislu minjanna til framtíðar. Staðreyndin er sú að öruggt 

fjármagn til að tryggja varðveislu minjanna hefur aldrei verið fyrir hendi. Ekki hefur 

heldur tryggu fjármagni verið veitt til að gera minjastaði aðgengilega og skiljanlega 

almenningi. Íslenskar fornleifar eru mjög viðkvæmar. Þær eru fyrst og fremst gerðar 

úr torfi og grjóti og er kostnaðarsamt að halda þeim við.  Íslensku fornleifarnar líkjast 

ekki þeim stórfenglegu minjum sem t.d. er að finna í Egyptalandi eða frá Rómarveldi 

hinu forna. Getur það verið að vegna þess hve íslenskar fornleifar eru einfaldar og 

lágreistar sé þeim yfirleitt ekki sýndur eins mikill áhugi og erlendum 

fornleifastöðum? 

Það eru ekki einungis íslenskar minjar sem eru gerðar úr viðkvæmum 

forgengilegum efnum. Slíkar minjar finnast í flestum löndum heimsins. Sem dæmi 

mætti taka heimsminjar í Loropeni í Burkino-Faso og L´Ainse aux Meadows í 

Kanada
25

 

Þar sem allar minjar eldri en 100 ára eru flokkaðar sem fornleifar samkvæmt 

íslenskum þjóðminjalögum, þá fjölgar minjum mjög milli ára. Þessi fjölgun veldur 

                                                 
23

 Lög nr. 107/2001. 
24

 Evrópusamningur, 1989: Heimsminjasamningur, 1995. 
25

 Heimsminjalisti UNESCO, 2011. 
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nokkrum vanda, þegar horft er til þess að lítið landsvæði yrði eftir til framkvæmda ef 

tekin yrði ákvörðun um að varðveita allar minjar landsins. Ekki er hægt að safna 

öllum ummerkjum um fortíðina, heldur verður ákveðin forgangsröðun að koma til 

þannig að ákveðið úrval verði varðveitt. Einnig þarf að endurskoða og endurmeta 

eldri varðveisluákvarðanir í sífellu. Við mat á umhverfisáhrifum áætlana og 

framkvæmda er sífellt verið að taka slíkar ákvarðanir. Þær byggjast hérlendis enn 

sem komið er einungis á huglægu mati fornleifafræðinganna og byggjast á gildismati 

á fornleifum, sem fjallað verður nánar um í kafla 3. Við slíkt gildismat er lögð 

áhersla á að varðveita úrval minja eða minjasvæða sem er ýmist einkennandi fyrir 

landið sem heild eða fyrir ákveðin landsvæði. Tryggja verður varðveislu minja sem 

tengjast mikilvægum atburðum eða einstaklingum.  Reynt er að varðveita minjar sem 

sýna fjölbreytnina í umsvifum mannsins frá upphafi mannvistar í landinu og fram á 

okkar daga. Þær eiga að sýna hvernig þjóðfélagið þróast og vera dæmi um líf allra 

stétta í landinu.  Slíkt mat er hins vegar mikill ábyrgðarhluti gagnvart komandi 

kynslóðum, því minjar sem veitt hefur verið leyfi til að fjarlægja að undangenginni 

fornleifarannsókn, eru glataðar um alla framtíð og varðveitast í skýrslum sem túlkun 

fornleifafræðinga á minjunum. Þess vegna þurfa stefna og áætlanir um hvað beri að 

varðveita og hvað ekki, að vera skýrar og studdar ítarlegum rökum. Hér mun mat á 

hagrænu gildi minja koma að notum.  
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3.0. Er hægt að leggja mat á hagrænt gildi minja?  

 

Í þessum kafla er fjallað um þá hugmyndafræði sem rannsóknin á hagrænu 

gildi fornleifa á Íslandi byggist á.  Gerð verður grein fyrir helstu kenningum sem 

beitt hefur verið erlendis til að meta hagrænt gildi fornleifa og þær settar í fræðilegt 

samhengi. Fjallað verður bæði um huglægar aðferðir, svokallað gildismat, og eins 

aðferðir innan umhverfishagfræði, sem beitt hefur verið m.a. við mat á fornleifum.  

Að endingu verða valdar aðferðir sem beitt hefur verið við mat á minjum erlendis, og 

kannað hvort hægt sé að meta íslenskar minjar á sama hátt. 

 

Hagrænt gildi er eflaust ekki fyrsta orðið sem kemur í hugann þegar menn 

virða fyrir sér fornleifar eða gömul hús. En staðreyndin er sú að erlendar rannsóknir 

sýna, að menningarminjar hafa hagrænt gildi, bæði einar sér og eins óbeint. Víða 

erlendis eru minjar grundvöllur hagkerfis samfélaga nálægt minjunum og eins afla 

menn sér tekna með því að framleiða afurðir þar sem vísað er til þekktra minja. 

Þannig má sjá í nýlegri grein í breska blaðinu The Cumberland News að Hadrians 

veggurinn (e. Hadrians Wall), sem byggður var á annarri öld e.Kr. til að marka ystu 

mörk Rómarveldis og m.a. var notaður til að hindra árásir Skota á England, aflar 

svæðunum í kringum vegginn um 880 milljóna punda á ári í tekjur vegna ferðamanna 

eða um 166 milljarða íslenskra króna.
26

 Hagkerfið hérlendis er ekki eins stórt og í 

Bretlandi, né minjar eins þekktar á alþjóðavettvangi,  þannig að ekki er að vænta 

tekna af sömu stærðargráðu hérlendis.  

Á síðustu árum hefur aukist að óskað sé eftir að nota fornleifar í auglýsinga- 

eða kvikmyndagerð. Þannig var Snorralaug í Borgarfirði notuð í auglýsingaherferð 

Símans árið 2010.
27

  Snorralaug og Reykholt í Borgarfirði eru einnig vinsæll 

áfangastaður íslenskra og erlendra ferðamanna og fást eflaust tekjur á staðnum og í 

nálægum söluskálum vegna ferðamannanna. Menningarminjar hafa einnig verið 

notaðar til að bæta ímynd stofnana sem eru frekar þekktar fyrir að raska náttúru en 

                                                 
26

 Legg, 2011.  
27

 Síminn, 2010.  
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vernda, eins og Landsvirkjunar.  Stofnunin gerðist bakhjarl Þjóðminjasafns Íslands í 

upphafi 21. aldarinnar og stóð samstarfið í nokkur ár.  Samvinnan á sér lengri sögu, 

því Landsvirkjun greiddi fyrir byggingu Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal á áttunda 

áratug síðustu aldar og hefur greitt fyrir eftirlit með bænum alla tíð. Fulltrúi 

Landsvirkjunar er formaður hússtjórnar bæjarins.
28

  

Settur er verðmiði á jarðir með hliðsjón af þeim hagnaði sem landeigandi 

getur haft af jörð sinni. Þegar kemur að því að meta fornleifar og áhrif þeirra á 

jarðarverðið flækist málið. Víða erlendis er það svo að það eykur virði jarða ef 

áhugaverðar fornleifar eru á landareign eða nálægt henni.
29

  

Það er ekki hægt að nota sömu aðferðafræði við að verðmeta fornleifar og 

jarðeignir. Fornleifarnar eru ekki á markaði, eins og fram hefur komið, og auk þess er 

í þeim verið að varðveita þætti sem erfitt er að verðleggja. Meðal þess er margskonar 

gildishlaðið mat og mat á mikilvægi minjanna fyrir þjóðina. 

Á undanförnum árum hafa verið gerðar nokkrar athuganir á hagrænu gildi 

minja. Meðal þeirra sem birt hafa ýmsar greinar um málefnið er Terje Nypan, 

sérfræðingur hjá norska þjóðminjavarðarembættinu. Í grein frá 2005 fjallar hann um 

könnun sem hann gerði árið 2003 á því hve mikið fjármagn minjar gefi af sér og hve 

margir starfa við eða í tengslum við málaflokkinn.
30

 Könnunin náði til sjö 

Evrópulanda: Noregs, Svíþjóðar, Finnlands, Danmerkur, Hollands, Englands og 

Frakklands. Nypan var fyrst og fremst að reikna veltu út frá aðgengilegum tölulegum 

upplýsingum. Niðurstaða Nypans var að u.þ.b. 8 milljónir manna hefðu atvinnu af 

minjum í löndum Evrópubandalagsins. Rúmlega 300 þúsund störfuðu við minjavernd 

en um 7,8 milljónir í afleiddum störfum. En víða um lönd eru fornleifar og fornar 

byggingar grunnur umfangsmikilla atvinnuvega, þar sem fjöldi aðila svo sem 

leiðsögumenn, sölumenn og hópferðabílstjórar hafa tekjur af þeim án mikils 

tilkostnaðar.  

Nypan bar saman bifreiðaiðnað og minjavörslu í Evrópu og komst að þeirri 

niðurstöðu að meðan það væru 6,3 afleidd störf af hverju einu innan 
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bifreiðaiðnaðarins þá væru þau 26,7 innan minjageirans.
31

 Þessar tölur eru reyndar 

ekki í neinu samræmi við þær tölur sem þekkjast hérlendis. Í rannsókn sem 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Alcoa árið 2005 var þannig gert ráð 

fyrir að afleidd störf vegna álvers á Austurlandi yrðu 1,71.
32

  

Samkvæmt hagfræðikenningum teljast fornleifar til almannagæða (e. common 

resources).
33

 Allir eiga að geta notið almannagæðanna og það að einn njóti þeirra á 

ekki að koma í veg fyrir að margir njóti þeirra samtímis. Það getur reynst flókið mál 

að setja markaðsvirði á minjar þar sem ekki er hægt að verðmeta þær á sama hátt og 

þann hluta lands sem hægt er að nýta sem byggingalóðir eða tengjast hlunnindum á 

jörðinni. Aðgangur að fornleifum er óheftur á Íslandi en á vinsælum fornleifastöðum 

erlendis er algengt að fólk þurfi að greiða aðgangseyri til að njóta þeirra. Dæmi um 

slíka staði eru Stonehenge í Englandi og Pompeii og Herculaneum á Ítalíu.
34

 

Hérlendis eru það fyrst og fremst eftirgerðir fornleifa sem fólk er krafið um að greiða 

fyrir.
35

 

Samkvæmt samantekt Terje Nypan frá 2005 var nýting menningarminja þá 

5,5% af vergri landframleiðslu Evrópusambandslandanna og veittu menningarminjar 

6% íbúanna atvinnu.
36

 Þróunin hefur ekki orðið hin sama hérlendis. Þrátt fyrir að 

32% erlendra gesta sem komu til Íslands árið 2010 segist hafa komið vegna áhuga á 

menningu og sögu, þá er áhersla í ferðaþjónustu hérlendis á að nýta náttúruna.
37

   

 

3.1. Gildishlaðið mat 

 

Bent hefur verið á að ef markaðshugsunarhátturinn réði einn, þá væru aðeins 

varðveittar minjar sem hefðu hátt markaðsverð.
38

 Slíkt gengur ekki upp í minjavernd 

þar sem markmiðið er að varðveita þversnið minja sem gefa sem víðasta sýn yfir 

sögu þjóðarinnar allrar. Þar með taldar eru minjar sem tengjast atvinnusögu, hagsögu 
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 Nypan, 2005, bls. 6-7. 
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 Tryggvi Þór Herbertsson, Axel Hall og Sveinn Agnarsson, 2005. 
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 Nypan, 2005, bls. 2. 
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 Nypan 2005, 2. 
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og hinum ýmsu stéttum sem mynda samfélagið. Þetta er ein ástæða þess að 

nauðsynlegt er að leita einnig í gildishlaðnar aðferðir við mat á fornleifum. Það sem 

liggur að baki slíkum greiningum er fyrst og fremst huglægt mat manna út frá 

ákveðnum gildishlöðnum forsendum. Því fleiri gildi sem eiga við, þeim mun hærra 

gildi fá minjarnar. Um gildismat á fornleifum má m.a. lesa í sænska ritinu Riktlinjer 

för god fornvård frá 2003 og upplýsingabæklingi frá norska 

þjóðminjavarðarembættinu: La stå – Nr. 1. 2006 – Verdiskapning og verður stuðst 

við þau gögn í umfjöllun um gildismat hér á eftir.
39

  

Gildunum er yfirleitt skipt  í sex megin flokka  ( sjá töflu 2 ). Reyndar fléttast 

gildin oft saman þó að reynt sé að aðgreina þau þegar verið er að meta minjar.
40

 

   

 Gildi Helstu einkenni 

Ímyndargildi (tákngildi) Að minjar séu einkenni eða tákn einhvers ákveðins 

Tengslagildi Tengsl við fortíðina 

Vísindalegt- eða fræðilegt gildi Þær vísindalegu eða fræðilegu upplýsingar sem 

hægt er að fá úr minjunum 

Upplifunargildi Upplifun eða tilfinning sem menn finna fyrir á 

minjastað  

Fagurfræðilegt gildi Mat á fegurð minjanna 

Nota- eða fjárhagslegt gildi Hvort hægt sé að hafa fjárhagsleg not af minjunum 

 
Tafla 2. Viðmiðanir vegna gildismats. 

 

Með ímyndargildinu, sem er einnig oft nefnt tákngildi, er verið að vísa til 

þess að fornleifarnar séu dæmi um ákveðna ímynd sem talin er vera einkenni fyrir 

samfélagið sem þær eru dæmi um. En jafnframt að fornleifarnar hafi þau sálrænu 

áhrif á einstaklinginn, að hann metur það sem svo að sú ímynd sem fornleifarnar 

standa fyrir sé það sem geri hann að því sem hann er. Í okkar tilfelli gæti það verið, 

að minjarnar væru ímynd íslensks samfélags. Af jarðföstum minjum mætti vísa til 

torfbæjarins, sem er mikilvægur á heimsvísu, þar sem Ísland er eina landið í 

heiminum þar sem hefðin að byggja hús úr torfi hefur varðveist óslitið frá því að 

byggð hófst í landinu. Einnig mætti nefna minjar á Þingvöllum, sem er sá staður sem 
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Íslendingar sækja helst heim til að skerpa á tilvist sinni og sögu. Fornleifar á 

Þingvöllum eru samofnar allri sögu þjóðarinnar. Þar voru teknar margar helstu 

ákvarðanir varðandi uppbyggingu íslenska samfélagsins bæði lögformlega og 

trúarlega. Þannig að líta má svo á að Þingvellir hafi mikið vægi sem ímynd þess að 

vera Íslendingur. Aðrar minjar geta tengst ákveðnum landshlutum og haft 

ímyndargildi fyrir þá sem þar búa.  

Tengslagildið fléttast oft saman við ímyndargildið. Það merkir að við 

skynjum í gengum minjarnar tengsl okkar við fortíðina. Þær verða áþreifanlegur 

efnislegur tengill við fortíðina, tákn fortíðar og minjarnar miðla einnig þekkingu 

milli kynslóða. Minjarnar hafa í slíkum tilfellum þau áhrif að fólki finnst það tilheyra 

einhverju, svo sem atburðum eða persónum sem tengjast staðnum eða hefð sem 

skapast hefur við að nýta svæðið. Gæta þarf að því að varðveita bæði það sem er 

sjaldgæft en einnig hið dæmigerða. Þar sem verið er að sýna hvernig samfélag hefur 

þróast eru ekki einungis varðveittar fornar minjar heldur einnig yngri minjar. Það 

verður að hugsa um heildir, sem tengjast í tíma og rúmi, en ekki einungis um 

einstaka minjar. Tengslin eiga að vera dæmi um samfellu og breytingar sem gera 

okkur mögulegt að túlka og skilja fortíðina. Samfellan á síðan sinn þátt í að hjálpa 

okkur til að skilja okkar eigin tíma og þróa framtíðina. Það að fjarlægja fornleifar eða 

hús er í raun hið sama og að rífa blað úr bók. Við það myndast skarð þannig að það 

vantar upplýsingar til að fullur skilningur verði á heildinni.  

Hvað minjar hafa fram að færa til vísinda og aukinnar þekkingar er eitt 

gildanna. Flokka mætti upprunaleika minja (e. authenticity)  undir vísinda- og 

þekkingargildi, en upprunaleiki merkir að eitthvað sé í raun og veru það sem það 

gefur sig út fyrir að vera. Upprunaleiki verður að tengjast og vera einkennandi fyrir 

ákveðið tímabil, notagildi, efnisnotkun, stíl og tækni svo dæmi séu tekin. Ástand 

minjanna skiptir einnig miklu máli í tengslum við upprunaleikann. 

Þumalfingursreglan er að því meira sem eftir er af upprunalegum gildum í minjum, 

þeim mun mikilvægari eru þær. Þegar minjarnar varðveitast vegna þess að þeim 

hefur verið haldið við, þá merkir upprunaleiki meðal annars að við allt viðhald og 

viðgerðir sé fylgt þeim stíl og handverki sem einkennir tímabilið sem minjarnar eru 

frá og að efnisnotkun sé í samræmi við það sem notað var upphaflega við gerð 
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minjanna. Því næst þarf einnig að meta hvort minjarnar séu þess eðlis að 

skynsamlegast sé að varðveita þær, án þess ígrips og röskunar, sem 

fornleifauppgröftur hefur í för með sér eða hvort þær séu þess eðlis að nauðsynlegt sé 

að rannsaka þær með fornleifauppgrefti til að öðlast mikilvæga og nauðsynlega 

þekkingu sem skortir, áður en minjarnar hverfa vegna uppblásturs eða landbrots. 

Upplifunargildi á að vera mælikvarði á hvaða tilfinningar fólk fær á 

minjastöðunum og hvaða áhrif minjarnar hafa á fólkið. Upplifunin getur tengst fleiri 

gildum eins og tengslagildi, ímyndargildi og fagurfræðilegu gildi. Samfella er 

mikilvæg fyrir upplifunina. Ef við fjarlægjum minjar breytist einkenni staðanna, við 

missum tengslin við fortíðina, ímyndina og upplifunina við að sjá minjarnar og 

tilfinninguna að fortíðin sé til staðar. Umhverfið missir í raun margfeldi sitt sem 

mikilvægur staður fyrir þjóðfélagið. Að meta út frá upplifun getur verið erfitt 

viðfangs, þar sem mat tveggja einstaklinga er mismunandi. Þannig fer mat 

minjaverndaryfirvalda og almennings á huglægu gildi eins og upplifun eða 

fagurfræði ekki alltaf saman.  

Byggingalist eða listagildi eru samfléttuð fagurfræðilegu gildi. Listin, formið 

og efnisvalið skipta öll máli þegar fagurfræðilega gildið er metið, og upprunaleikinn 

fléttast einnig hér inn í. 

Nota-/fjárhagslegt gildi. Hér er horft til þess að minjar geti haft fjárhagslegt 

gildi í tengslum við útvist og ferðaþjónustu og geti skapað tekjur. Minjarnar geta haft 

fjárhagslegt gildi út frá sögunum sem tengjast þeim og upplifun fólks við að koma 

þangað. Minjarnar geta því aukið við gæði staðanna og haft áhrif á lífsgæði manna 

og ferðaiðnað. Efnahagslegt gildi er háð ástandi minjanna, því betur sem þeim hefur 

verið haldið við í gegnum tíðina, því meira gildi hafa þær. Rannsóknir sem hafa verið 

gerðar í Noregi sýna að viðhald minja er ekki einungis umhverfisvernd heldur hefur 

komið í ljós að það er fjárhagslega hagkvæmt að halda hinu gamla við í stað þess að 

reisa nýtt.
41

  

Það er fyrst og fremst þetta gildishlaðna mat sem er stuðst við þegar minjar 

eru metnar í tengslum við umhverfismat. 
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3.2. Mat byggt á greiningum umhverfishagfræði 

 

Á tíunda áratug liðinnar aldar, á sama tíma og nýskipan í ríkisrekstri (e. New 

Public Management) varð áberandi þáttur í efnahagsstjórn hinna ýmsu þjóða, hóf 

fólk sem starfaði við minjavernd að reyna að finna málaflokknum sess innan 

hagkerfisins og leggja áherslu á nota- og fjárhagslegt gildi minja. Bandaríkjamenn og 

ýmsar Evrópuþjóðir prófuðu hin ýmsu reiknilíkön í þeim tilgangi að setja verðmiða á 

minjar og réttlæta tilveru þeirra. Í tengslum við styrkjakerfi sitt mótaði 

Alþjóðabankinn aðferðafræði þar sem reynt var að meta hagrænt gildi minja.
42

 

Bandarískur sjóður, the National Trust for Historic Preservation gaf út ritið The 

Economics of Historic Preservation árið 1994, en þar var að finna samantekt um 

ýmsar kannanir, sem gerðar höfðu verið og studdu við skoðanir þeirra sem töldu að 

minjar og einkum gömul hús hefðu hagrænt gildi fyrir samfélagið. Var þar tekinn 

fjöldi dæma um aukinn hagnað í hagkerfi borga í Bandaríkjunum og aukið virði 

bygginga, sem rekja mátti til minja og einkum forna húsa í nærumhverfinu.
43

  

Lengi vel var stuðst við einfalda útreikninga til að reyna að sýna fram á gildi 

minjastaða sem voru vel sóttir. Einfalt reyndist að setja verðmiða út frá aðgangseyri 

og tekjum sem mynduðust bæði á minjastaðnum og í nærumhverfi minjanna. Ljóst 

var að aðferðafræðin átti ekki alls staðar við og því var leitað í aðferðafræði 

umhverfishagfræði að fyrirmyndum til að meta hagrænt virði auðlinda sem ekki hafa 

markaðsverð, eins og fornleifa.
44

   

Verðmatsaðferðir umhverfishagfræði eru aðallega tvennskonar.
45

 Hin fyrri 

kallast afhjúpað val (e. revealed preferences). Hún byggir á rannsókn á hegðun fólks 

á raunverulegum markaði og er hegðunin yfirfærð á vörur sem eru ekki á slíkum 

markaði eins og náttúru eða minjar.  Síðari aðferðin er kennd við tjáð val (e. stated 

preferences). Hún gengur út á að mæla gildismat fólks í skoðanakönnunum eða 
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viðtölum.  Fólk er þá spurt beint út hvað það vill greiða fyrir það sem verið er að 

meta. Þessum tveimur aðferðum er síðan skipt í tvær matsaðferðir: óbeinar og beinar 

aðferðir, sem síðan greinast í nokkra undirflokka (sjá töflu 3) .  

 

 

 Óbeinar aðferðir Beinar aðferðir 
Afhjúpað val  
(e.revealed 

preference 

approaches) 

1. Aðferðir til að meta framleiðslufall (e. production 
function approach) 

a. Ferðakostnaðaraðferðin (e. travel cost 

method) 
b. Sparaður kostnaður ( e. Averting costs) 

2. Aðferð ánægjuverðs (e. hedonic price analysis) 

1. Hermdur markaður (e.simulated markets) 
2. Atkvæðagreiðsla (e.actual referenda) 

3. Markaðsverð ( e. market prices) 

4. Staðkvæmdarkostnaður (e. replacement 
costs) 

Tjáð val  
(e.stated 

preferences) 

1. Valkostatilraunir (e. choice experiments): 

a. Sameinuð greining (e. conjoint analysis) 

b. Skilyrt flokkun  
(e.contingent ranking/rating). 

c. Samanburður (e. pairwise comparisons) 

 

Skilyrt verðmætamat 

(e. contingent valuation). 

 

Tafla 3. Verðmatsaðferðir úr umhverfishagfræði ( eftir: Hildur Erna Sigurðardóttir,  

             2010 og Hanley, Shogren og White, 2007). 

 

       Óbeinar aðferðir afhjúpaðs vals skiptast í aðferðir til að meta framleiðslufall (e. 

production function approach) og í ánægjuverðs aðferð (e. hedonic price analysis). 

Undir aðferðir til að meta framleiðslufall fellur m.a. ferðakostnaðaraðferðin (e. travel 

cost method), sem er ein algengasta aðferðin sem notuð er til að meta hagrænt virði 

fornleifa.
46

 Það sem verið er að meta með ferðakostnaðaraðferð er virði náttúru, 

þjóðgarða og fornleifar. Hegðunin sem við erum að skoða er fjöldi og dreifing 

heimsókna eða ferða sem fólk fer á þessa staði sem fall af kostnaði við ferðina. 

Aðferð ánægjuverðs (e. hedonic pricing) hefur lítið verið notuð til að greina virði 

minja. Þessi aðferðafræði er m.a. notuð til að meta virði góðs lofts og fallegra staða 

og hvaða áhrif það hefur á virði húsa sem byggð eru á slíkum stöðum. Virði sams 

konar húss á verri stað er þá borið saman við virði húss sem er byggt á staðnum sem 

á að meta og er mismunurinn á virði húsanna metið sem svokallað ánægjuverð. 

Ferðakostnaðaraðferðin felur í sér að meta hve viljugt fólk er til að greiða til að 

komast þangað sem það ætlar sér. Upphaflega byggðust útreikningarnir fyrst og 

fremst á bensínkostnaði, launakostnað og aðgangseyri. Síðar var farið að meta af 

meiri nákvæmni hve mikið fé fólk greiddi til að komast á minjastað sem það hafði 
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hug á að skoða. Horft er sérstaklega til bensínkostnaðar til að komast á staðinn, 

kostnað vegna farseðla, gistingar, fæðis, aðgangseyris og hve miklum tíma fólk ver í 

að skoða minjarnar.
47

 Með slíkum útreikningum hefur verið reynt að reikna út hve 

mikil spurn er eftir staðnum og á þann hátt meta hagrænt gildi hans. Það getur verið 

vandamál að meta minjastað og einangra kostnað sem verður til þar sem staðreyndin 

er sú að það er ýmislegt annað sem hefur áhrif á að fólk sæki staði heim eins og 

umhverfið, falleg náttúra eða aðrir minjastaðir í nágrenninu, veitingahús, gisting og 

hve auðvelt er að komast þangað svo dæmi séu tekin og verður að taka tillit til þessa 

við útreikninga.
48

  Styrkur ferðakostnaðaraðferðarinnar er m.a. sá að horft er á 

hegðun manna, en ekki svör í viðtölum, eins og gert er m.a. í skilyrtu verðmætamati 

(e. contingent valuation) sem fjallað er um hér á eftir.
49

 Fjallað verður nánar um 

ferðakostnaðaraðferðina í kafla 5. 

 Óbeinar aðferðir innan tjáðs vals hafa ekki verið notaðar mikið til að greina 

virði minja.  

Undir beinar aðferðir afhjúpaðs vals falla hermdur markaður (e. simulated 

market), þar sem skapaður er raunverulegur markaður til að verðleggja almannagæði; 

atkvæðagreiðsla (e. actual referenda), sem felur í sér kosningar um hin ýmsu 

málefni, eins og t.d. skattahækkanir sem nýta mætti í þágu minja. Það er helst 

markaðsverð (e. market prices) eða fasteignavirði sem reynt hefur verið að nota til að 

greina virði minja. Víða erlendis er það viðurkennd staðreynd að umhverfi, þar á 

meðal fornleifar, hafa áhrif á fasteignaverð. Fornleifar og vel við haldin gömul hús 

auka gildi fasteignanna og er fasteignaverð hærra eftir því sem gildi minjastaðarins er 

meira.
50

 Þessi aðferðafræði hefur ekki verið þróuð hérlendis, og á reyndar ekki við á 

þeim stöðum sem fjallað er um hér í ritgerðinni,  þar sem þeir eru fjarri íbúabyggð.   

Staðkvæmdarkostnaður, (e. replacement cost method) fellur einnig undir 

beinu aðferðirnar. Þessi aðferðafræði beinist fyrst og fremst að því að meta verðmæti 

þjónustu með því að meta kostnað við að koma á sams konar þjónustu eftir öðrum 
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leiðum. Í tilfelli fornleifa er þetta óhentug aðferð, þar sem fornleifar eru 

óendurnýjanlegar og það kemur ekkert í stað fornleifa sem hverfa.  

Skilyrt verðmætamat (e. contingent valuation) fellur undir beina aðferð tjáðs 

vals. Oft er það gert með viðtalskönnunum þar sem fólk er spurt beint út um verðmat 

þeirra eða að lagðar eru fyrir fólkið skoðanakannanir sem byggja á tilviljanaúrtaki. 

Oft beinast skoðanakannanirnar og viðtölin að hugsanlegum framkvæmdum sem 

stefnt er að. Þessi aðferðafræði hefur verið notuð til að greina vilja manna til að 

vernda minjastaði í Svíþjóð og eins hvort það vill stofna til verndaðra minjastaða þar 

í landi.
51

 Aðferðafræðin sem var notuð var að kanna hjá tilviljanaúrtaki hvort fólk 

vildi greiða fyrir viðhald og vernd minjastaðanna og hve háa upphæð það vill greiða 

(e. WTP, willing to pay).
52

 Fólk er einnig oft spurt hve mikið það vill fá greitt í bætur 

ef umhverfi er breytt eða það skaðað (e.WTA, willing to accept). Yfirleitt nefnir fólk 

hærri upphæð þegar fyrri aðferðafræðin er farin en sú seinni og er því yfirleitt mælt 

með seinni leiðinni þar sem hún er varkárari.
53

 

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á hagrænu gildi fornleifa erlendis 

hefur fyrst og fremst verið beitt tvenns konar aðferðafræði, ferðakostnaðar 

útreikningum og skilyrtu verðmætamati. Tekin var sú ákvörðun varðandi þetta 

verkefni að prófa ferðakostnaðaraðferðina.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
51

 Johansen, 2010 
52

 Hanley, Skogren og White, 2007, bls. 333; Johansen, 2010, bls. 34. 
53

 Sigurður Jóhannesson, 2010, bls. 11. 
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4.0. Aðferðafræði og gagnaöflun  

 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst á haustönn 2009.  Þá tók höfundur 

ritgerðarinnar þátt í mjög gagnlegu námskeiði sem boðið var upp á í MPA- náminu í 

opinberri stjórnsýslu og nefndist Rannsóknir í opinberri stjórnsýslu og 

alþjóðasamskiptum. Í tengslum við námskeiðið var lagður grunnur að rannsókninni, 

bæði hvað varðaði efnisval og einnig aðferðafræði. Upphaflega var ætlunin að láta 

rannsóknina taka til fleiri þátta og gera könnun bæði á hagrænu gildi fornleifa og eins 

gamalla húsa. Eftir að hafa rætt málið við leiðbeinanda var ákveðið að takmarka 

efnið við fornleifar.  

 

 

4.1. Rannsóknarefnið 

 

Rannsóknin var hugsuð sem tilraunaverkefni, sem beindist fyrst og fremst að 

tveimur minjastöðum á landinu, en hægt væri að þróa verkefnið síðar og endurtaka til 

að fá samanburð á þessum tveimur stöðum milli tímabila. Einnig mætti yfirfæra 

spurningalistana yfir á aðrar minjar. Auk þess voru sendar út spurningar á landsvísu, 

þar sem kannaður var greiðsluvilji Íslendinga gagnvart minjum og minjavernd. 

Staðirnir sem valdir voru og rannsóknin beindist að, voru bæjarrústirnar í Stöng í 

Þjórsárdal og minjar frá héraðsþingi Skagfirðinga á þjóðveldisöld í Hegranesi.  

 

4.1.1.  Stöng í Þjórsárdal 

 

Fornleifarnar í Stöng í Þjórsárdal eru meðal fyrstu fornleifa á Íslandi sem 

gerðar voru aðgengilegar fyrir ferðamenn. Þær voru grafnar upp ásamt fleiri 

fornleifum í dalnum árið 1939. Við uppgröftinn komu í ljós fjögur sambyggð hús: 
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skáli, stofa og tvö afhýsi. Austan við bæinn voru grafin upp fjós og smiðja.
54

 Í 

bæklingi sem Kristján Eldjárn samdi um minjarnar árið 1947 nefndi  hann að þegar 

rústirnar höfðu verið grafnar upp hafi þær þótt svo einstaklega fallegar og skýrar, að 

menn höfðu ekki geð í sér til að moka ofan í þær aftur. Í staðinn var sett þak yfir öll 

húsin í því skyni að þau yrðu framvegis til sýnis almenningi.
55

 Stöng hefur verið 

nokkuð vel þekkt meðal Íslendinga allt frá því að fornleifarnar voru grafnar upp árið 

1939 og hafa minjarnar verið vinsæll áfangastaður íslenskra og erlendra ferðamanna í 

gegnum tíðina. Á áttunda áratug liðinnar aldar greiddi Landsvirkjun ásamt 

forsætisráðuneytinu og Gnúpverjahreppi fyrir gerð eftirmyndar af Stangarbænum, 

svokallaðs Þjóðveldisbæjar sem margir íslenskir og erlendir ferðamenn sækja einnig 

heim.
56

 

 Á níunda og tíunda áratug liðinnar aldar hófust aftur rannsóknir í Stöng. 

Grafnir voru könnunarskurðir í gólf bæjarrústarinnar en rannsóknirnar beindust fyrst 

og fremst að svæði austan bæjarins, milli hans og útihúsanna sem rannsökuð voru 

                                                 
54

 Stenberger, 1943. 
55

 Kristján Eldjárn, 1947. 
56

 Land & Saga, 2010. 

           Mynd 1. Staðsetning Stangar. Rauður punktur sýnir staðsetninguna                                             

           (kort af vefsjá Landmælinga Íslands).  
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1939. Við þá rannsókn komu m.a. í ljós leifar kirkju, kirkjugarðs og smiðju.
57

 

Þjórsárdalsrannsóknirnar 1939 voru merkilegar fyrir það að þær voru í raun fyrstu 

vísindalegu fornleifarannsóknirnar sem fram hafa farið hérlendis. Í tengslum við þær 

þróaðist öskulagatímatalsfræði, frjókornagreining og rannsóknir á dýra- og 

mannabeinum. Uppgreftirnir voru einnig skráðir af meiri nákvæmni en flestar fyrri 

fornleifarannsóknir á Íslandi.
58

  

 Öskulagarannsóknir Sigurðar Þórarinssonar í Stöng bentu til þess að bærinn 

hefði farið í eyði vegna Heklugoss árið 1104. Rannsóknir Vilhjálms Arnar 

Vilhjálmssonar á tíunda áratug liðinnar aldar bentu til þess að bærinn væri yngri, en 

jarðfræðingar hafa síðar gagnrýnt þá niðurstöðu.
59

 Fornleifarnar í Stöng voru 

friðlýstar árið 1927 ásamt fleiri fornleifum í Þjórsárdal.
60

 

 

 

 

  

                                                 
57

 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1992. 
58

 Stenberger, 1943. 
59

 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1992; Karl Grönvold, 1995. 
60

 Friðlýsingarskrá, 2010. 

Mynd 2. Skálinn í Stöng (Ljósm. Fornleifavernd ríkisins). 
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4.1.2.  Hegranesþingstaður í Skagafirði 

 

Hegranesþingstaður liggur norðarlega í Hegranesi milli Vestari og Austari 

Héraðsvatna. Aðeins um 10 kílómetra leið er að komast á staðinn um malbikaðan 

þjóðveg frá Sauðárkróki. Þingstaðurinn, sem var einn fjögurra vorþingstaða á 

Norðurlandi, er í landi Garðs í Hegranesi í Skagafirði. Þarna hófst þinghald á 

þjóðveldisöld og heimildir eru til um að þar hafi enn verið þingað á 15. öld.
61

  

Fornleifarnar voru friðlýstar árið 1926.
62

 

 

                                                 
61

 Bruun, 1899. 
62

 Friðlýsingaskrá, 2010. 

 Mynd 3. Fjósið í Stöng (Ljósm. Fornleifavernd ríkisins).  



  

36 

 

         

 

 

 

 

Sigurður Vigfússon skráði um 50 rústir á þingstaðnum árið 1886
63

, en þeir 

fornleifauppgreftir sem hafa farið fram á staðnum eftir það hafa allir beinst að 

takmörkuðum hluta minjastaðarins. Þeir fornleifafræðingar sem hafa rannsakað 

staðinn á eftir Sigurði hafa ekki birt skráningargögn sín, þannig að ekki eru 

aðgengilegar nýjar upplýsingar um fjölda minja á svæðinu.
64

  

Þjóðminjasafn Íslands stóð fyrir rannsókn á Hegranesþingstað árin 1974 og 

1975 vegna vegaframkvæmda í Hegranesi.  Þá kom m.a. í ljós  þingbúð að því er 

talið var. Við rannsóknina fannst nál af tegund sem er algeng í miðaldarústum á 

Norðurlöndum.
65

   

Nýlegar rannsóknir benda til þess að kirkjugarður og hugsanlega kirkja séu á 

staðnum þar sem áður var talið að væri dómhringur.
66

 Minjarnar eru því flóknari en 

áður var talið. Í Hegranesi hafa því ekki aðeins varðveist minjar þingstaðar. 

 

                                                 
63

 Sigurður Vigfússon, 1892. 
64

 Hildur Gestsdóttir, 2004; Guðný Zoëga, 2009. 
65

 Guðmundur Ólafsson og Mjöll Snæsdóttir, 1976. 
66

 Hildur Gestsdóttir, 2004;  Guðný Zoëga, 2009. 

 

 

 
Mynd 4. Staðsetning Hegranesþingstaðar.  Rauður depill sýnir staðsetninguna   

             (kort af vefsjá Landmælinga Íslands).  
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4.2. Rannsóknarspurningar 

 

Rannsóknartilgátan, sem stuðst verður við er sú að að minjarnar skipti 

Íslendinga einhverju máli. Þeir hafi áhuga á að minjar séu varðveittar og skynji 

jafnvel að minjavarsla sé atvinnuskapandi. Núlltilgátan er að minjar landsins skipti 

Íslendinga engu eða litlu máli og að almenningur sjái enga ástæðu til að nýta þær að 

neinu leyti. 

 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: 

 

Er hægt að meta virði íslenskra fornleifa? 

Er hægt að meta raunverulegt virði þeirra fyrir samfélagið með því að reikna 

það út?          

 

Markmiðið með rannsóknunum er að nýta niðurstöðurnar í starfi 

minjavörslunnar. Kannað verður hvort hægt verður að nota útreikninga á hagrænu 

Mynd 5.  Loftmynd af Hegranesþingstað (birt með leyfi Hjalta Pálssonar). 
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gildi til stuðnings huglægri gildishlaðinni aðferðafræði, þegar unnið er að umsögnum 

vegna umhverfismats og stefnumörkunar í fornleifavernd og fornleifarannsóknum.  

Þá er einnig forvitnilegt að kanna hvaða gildi minjar hafa, eða gætu haft fyrir byggðir 

landsins, einkum í tengslum við menningarferðaþjónustu.  

 

 

4.3. Rannsóknarsnið 

 

Verkefnið var unnið með fullu starfi. Það hófst að fullu vorið 2010. Þá var 

unnið að öflun gagna, lestri og greiningu þess efnis sem talið var að kæmi að gagni 

við vinnuna. Meginhluti efnisins sem stuðst var við var fenginn úr erlendum 

rannsóknum þar sem íslenskar samanburðarrannsóknir eru ekki fyrir hendi.
67

  Unnið 

var úr efninu veturinn 2010 til 2011.  

 

 Til þess að fá eins raunhæfa niðurstöðu úr rannsóknunum og mögulegt er var 

reynt að beita aðferðafræði þar sem fengist fram skoðun sem flestra. Þá var reynt að 

lýsa viðfangsefninu frá sem flestum hliðum. Slíkt var talið nauðsynlegt þar sem 

engin aðferðafræði er fullkomin eða veitir einu réttu sýnina á efnið. Þá þarf að hafa 

kostnað í huga og velja aðferð sem ekki er of dýr. Tíminn er einnig mikilvægur og að 

valin sé aðferð sem fellur innan þess tímaramma sem er fyrir hendi til að leysa 

verkefnið.     

Ákveðið var að auk heimildarýni yrði fyrst og fremst beitt megindlegri 

aðferðafræði, það er skoðanakönnunum með stöðluðum spurningum til að leysa 

verkefnið. Skoðanakannanir eru hentugar til að fá fram viðhorf fjölmenns hóps á 

skömmum tíma. Spurningalistar, eins og notaðir eru í skoðanakönnunum, eru ódýrari 

en eigindlegar rannsóknir, eins og viðtöl eða vinna með rýnihópa, sem tekur mun 

lengri tíma. Með skoðanakönnunum fást tengsl milli breyta og það er auðveldara að 

gera samanburð með slíkum rannsóknum, vegna stöðlunar í spurningalistunum. Það 

er meiri möguleiki að alhæfa út frá slíkum rannsóknum þar sem gögn eru greind með 

                                                 
67

 Nypan, 2005; Johansen, 2010; 2010; Ruijgrok, 2006; Rypkema, 2005; KUAS, 2011; Riksantikvaren 

2011. 
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tölfræði. Þá er einn kostur við megindlegar rannsóknaraðferðir eins og spurningalista 

sá að hægt er að kortleggja rannsóknarsviðið með því að endurtaka rannsóknina og 

gera sömu mælingar á mismunandi árabili.
68

    

 

Samdir voru spurningalistar sumarið 2010 sem beindust að tveimur 

minjastöðum. Annars vegar var gerð könnun meðal gesta í Stöng í Þjórsárdal bæði 

innlendra og erlendra, og hins vegar var kannað viðhorf til minja á 

Hegranesþingstað, sem beint var fyrst og fremst til Skagfirðinga. Spurningalistarnir 

innihéldu fleiri spurningar en nýttar verða í rannsókninni. Meðal þess sem ekki 

verður nýtt hér eru svör við spurningum um miðlun og aðgengi á stöðunum og 

viðhorf til friðlýsinga á fornleifum.
69

   

Spurningalistarnir voru prófaðir á nokkrum aðilum áður en þeir voru 

fullmótaðir. Meðal þeirra sem hjálpuðu á þann hátt við mótun spurningalistanna voru 

fornleifafræðingar, nemar í fornleifafræði og fólk sem ekki starfar innan 

málaflokksins. Markmiðið með prófuninni var að kanna hvort einhverjar 

spurninganna væru óljósar, hvort orða þyrfti þær skýrar eða hvort þær væru 

gildishlaðnar þannig að draga þyrfti úr þeim. Þeir aðilar sem prófuðu listana komu 

með góðar og gagnlegar athugasemdir og voru listarnir lagfærðir í samræmi við það.  

 

Þá var leitað til fyrirtækisins Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf.  

til að láta kanna greiðsluvilja Íslendinga á landsvísu til að halda minjum við. 

Höfundur þessarar ritgerðar samdi tvær spurningar sem fyrirtækið lét fylgja með 

netkönnun á vegum Gallup sem send var til tilviljanaúrtaks á aldrinum 18 ára til 75 

ára dagana 23. september til 18. október 2010.  

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Hart, 2005; Fowler, 2008. 
69

 Sjá viðauka VII, VIII, IX. 
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4.3.1. Framkvæmd skoðanakönnunar í Stöng 

 

Skoðanakönnunin um Stöng var framkvæmd á vettvangi í rústunum. 

Spurningalistinn, sem beint var að Íslendingum, var með 29 spurningum, en listinn 

fyrir erlenda gesti var með 21 spurningu.
70

 Ástæðan fyrir misræminu var að 

Íslendingar fengu ýmsar spurningar varðandi greiðsluvilja sem tengdust sköttum og 

mismunandi útfærslum á greiðslum, sem ekki var talið skynsamlegt að spyrja erlenda 

gesti í landinu um.  

Spurningarnar voru fyrst og fremst lokaðar. Það er eðli spurningalista að þeir 

veita þeim sem svara lítið rými til þess að tjá sig, einkum ef allar spurningar eru 

lokaðar.
71

 Til að fá raunhæfari mynd af viðhorfi þátttakenda í skoðanakönnuninni  

voru hafðar nokkrar opnar spurningar. M.a. voru hafðar opnar spurningar þegar spurt 

var hve háa upphæð fólk væri tilbúið að greiða til að styrkja uppbyggingu á 

minjastöðum. Einnig reyndist nauðsynlegt að hafa spurningar opnar þegar spurt var 

hvaðan fólk kom til að skoða minjastaðina.  

 

Þar sem engir spyrlar voru við fornleifarnar, til að leiðbeina gestum um 

spurningakönnunina, voru útbúin upplýsingaskilti á ensku og íslensku sem fest voru 

á þilið við innganginn í skýlið yfir Stöng, þar sem gerð var grein fyrir 

skoðanakönnuninni. Inni í rústinni voru  bakkar með spurningalistum, sem fólki var 

vísað á og eins kassi til að setja listana í að lokinni svörun.
72

 Könnunin stóð yfir frá 

20. júlí til 1. september. Við val á spurningatíma var tekið mið af því hvenær helsti 

ferðamannatíminn væri í Þjórsárdalnum. Gestabækur sem Fornleifavernd ríkisins 

hefur skilið eftir í Stöng undanfarin ár, sýna að ferðamenn koma þangað alla 

sumarmánuðina og einnig fyrstu vikurnar í september.
73

  

 

Farið var með jöfnu millibili í Stöng til að sækja spurningalistana. Fyrsta 

ferðin var farin einungis þremur dögum eftir að listarnir voru skildir eftir til að kanna 

                                                 
70

 Sjá viðauka III og IV. 
71

 Hart, 2005; Fowler, 2008. 
72

 Sjá viðauka I og II. 
73

 Gestabækur frá Stöng, 2010.. 
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hvort raunhæft væri að skilja spurningalista eftir án eftirlits. Þar sem enginn 

gæslumaður er í rústunum, var gert ráð fyrir þeim möguleika að komið yrði að öllu í 

óreiðu og pappír út um allt. En sú var ekki raunin. Fólk var almennt samviskusamt og 

svaraði löngum spurningalistum sem það setti að því loknu í viðeigandi kassa. Sumir 

létu í ljós óánægju yfir langri skoðanakönnun, en fólk virtist almennt jákvætt og 

viljugt að koma leiðbeinandi skoðunum á framfæri.  

Það kom ekki fram í kynningartexta, sem settur var upp í Stöng, að 

skoðanakönnuninni væri einungis beint til fullorðins fólks, en þátttakendur voru 

beðnir um að gera grein fyrir aldri sínum á listanum. Þó nokkur íslensk börn svöruðu 

könnunninni. Svör barnanna voru tekin frá þar sem miðað var við 18 ára aldur 

svarenda. Vissulega má gera ráð fyrir að einhverjir hafi sagt ósatt um aldur og þóst 

vera eldri en þeir eru, en engin svör voru samt þess eðlis að slíkt þætti augljóst.  

Svör Íslendinganna og erlendu ferðamannanna voru síðan færð öll inn í 

QuestionPro, sem er ódýrt vefkönnunarforrit. Um var að ræða rúmlega 700 svör 

þannig að vinnan tók þó nokkurn tíma. 

 

 

4.3.2. Framkvæmd könnunar um Hegranesþingstað 

 

Ekki var hægt að skilja spurningalistana eftir úti á víðavangi á 

Hegranesþingstað, eins og gert var í Stöng en þar eru fornleifarnar inni í skýli.  Vitað 

er að á Hegranesþingstað koma mun færri ferðamenn en í Stöng. Af þeim sökum var 

talið óskynsamlegt að láta spyrjanda dvelja á staðnum til að spyrja gesti sem 

hugsanlega kæmu að skoða minjarnar. Það hefði haft mikinn kostnað í för með sér að 

gera skoðanakönnun í Skagafirði, þar sem valið yrði slembiúrtak Skagfirðinga. Það 

sama átti við ef gengið yrði í hús og fólk spurt um viðhorf sitt, eða að hringt væri í 

fólk. Auk þess sem það yrði dýrt, tæki það langan tíma. Af þessum sökum var leitað 

annarrar aðferðafræði. Ákveðið var að setja skoðanankönnun um Hegranesþingstað á 

netið. Samið var við ritstjóra héraðsfréttablaðsins Feykis um að skoðanakönnunin um 

Hegranesþingstað yrði kynnt í blaðinu og að hún yrði gerð aðgengileg á heimasíðu 

blaðsins, http://www.feykir.is/,  í tíu daga í júlímánuði 2010. Útbúinn var einfaldur 

http://www.feykir.is/
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rafrænn spurningalisti í vefkönnunarforritinu QuestionPro með 24 spurningum með 

krækju inn á heimasíðu blaðsins. 

 

 

4.3.3. Framkvæmd Gallup könnunar 

 

Þriðju skoðanakönnuninni var beint að tilviljanaúrtaki allra Íslendinga á 

aldrinum 18-75 ára sem valdir voru úr þjóðskrá. Könnunin einskorðaðist við tvær 

spurningar sem snerust um vilja fólks til þess að veita fjármagni til að viðhalda 

fornleifum á Íslandi og bæta upplýsingamiðlun um þær. Fólk var ekki beðið um að 

tilgreina neina upphæð. Ákveðið var að senda spurningarnar á landsvísu. Það sem 

haft var í huga þegar sú ákvörðun var tekin, var að  svör sem fengjust um mat á um 

fornleifum yrðu ekki eins skekkt og ef einungis yrði spurt fólk sem væri að sækja 

minjastaði heim eins og í Stöng eða Hegranesi. Vænta má að þeir sem svöruðu 

spurningalistum í Stöng hafi haft sérstakan áhuga á fornleifum, þar sem þeir gerðu 

sér ferð á staðinn til að skoða minjar. Ef við hefðum einungis viðhorf þeirra er hætta 

á að mat höfundar á viðhorfi manna til fornleifa væri skekkt. 

Markmiðið með Gallup könnunni var að leggja spurningarnar fyrir 

slembiúrtak af Íslendingum. Þar sem höfundur þessarar ritgerðar hafði ekki aðgang 

að netföngum slíks hóps var fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. 

fengið til að senda út tvær spurningar sem höfundurinn samdi. Spurningarnar fylgdu í 

spurningavagni hjá Gallup og stóð könnunin yfir dagana 23. september til 18. 

október 2010.   

  Að endingu var leitað til aðila sem hefur unnið lengi innan málaflokksins, 

Þórs Hjaltalín minjavarðar á Norðurlandi vestra, og hann beðinn að lesa ritgerðina til 

að fá jafningjamat. Þessi blandaða aðferðafræði var notuð til að fá sem víðastan 

skilning og mat á viðfangsefninu í anda þríprófunar (triangulation) sem Yin mælir 

með til að fá sem víðasta túlkun á efninu.
74
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 Yin, 2009, bls. 114-117. 
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4.4. Takmarkanir rannsóknarinnar 

 

Í Stöng er ekkert gæslufólk. Þar voru spurningalistarnir skildir eftir án þess að 

haft væri eftirlit með könnuninni. Það var reyndar vilji höfundar að gestirnir hefðu 

frjálst val og að enginn hvetti þá til að svara spurningakönnuninni. Þar sem ekki var 

spyrill eða leiðbeinandi á staðnum urðu þátttakendur í skoðanakönnuninni að treysta 

á eigin dómgreind við að svara spurningalistunum. Þeir gátu ekki spurt nánar um þær 

spurningar sem þeir skildu hugsanlega ekki eða fannst óljósar. Reynt var að komast 

hjá þessum vanda með því að hafa spurningar einfaldar, en sú staða getur alltaf 

komið upp að svarendur leggja annan skilning í spurningu en höfundur þeirra. Þá 

kom í ljós að sumir erlendu gestanna voru ósáttir við að spurningakönnunin fyrir 

erlenda gesti væri einungis á ensku. Greina mátti að sumir skildu ekki enskuna að 

fullu.   

Hvað varðar túlkun höfundar á svörunum, þá bauð aðferðafræðin ekki upp á 

neina eftirfylgni. Spurningalistarnir tengdust ekki kennitölum og ekki var beðið um 

tölvupóstfang eða símanúmer, þannig að spyrjandi gat heldur ekki kannað nein 

vafaatriði sem upp komu þegar farið var að túlka svörin. Og ekki var hægt að spyrja 

nánar út í spurningar sem þátttakandinn svaraði ekki.  

Um það bil 70 af íslensku spurningalistunum í Stöng voru ekki teknir með 

vegna þess að börn höfðu greinilega svarað þeim. Eins er ekki hægt að tryggja að 

fullu að einhverjum listanna sem teknir voru með í könnunina hafi verið svarað af 

börnum, þar sem ekki var fylgst með því hverjir svöruðu þeim.  

Sömu vandamál komu upp vegna spurningakönnunnarinnar um  

Hegranesþingstað. Hún tengdist hvorki kennitölu né símanúmeri og bauð því ekki 

upp á neina eftirfylgni til að fá nánari útskýringar á svörum sem þóttu óljós. Það gilti 

einnig um þá könnun að börn gátu svarað henni þar sem hún var opin og var ekki 

send sem krækja á kennitölu valins tilviljanaúrtaks. Reynt var að koma í veg fyrir 

það með því að spyrja um aldur þátttakenda í könnuninni. 

Af þessum sökum var könnunin sem send var með spurningavagni Gallup 

fyrir Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. öruggari. Hún var send á 

tölvupóstföng valins hóps sem var eldri en 18 ára.    
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5.0. Skoðanakannanirnar 

 

Hér verður gerð grein fyrir skoðanakönnununum þremur sem lagðar voru 

fyrir Íslendinga og erlenda ferðamenn. Voru það kannanir í pappírsformi sem lagðar 

voru fyrir erlenda og innlenda ferðamenn í Stöng; netkönnun um Hegranesþingstað, 

sem beint var til Skagfirðinga  og netkönnun sem beint var til tilviljanaúrtaks 

Íslendinga á landsvísu og fjallaði almennt um viðhorf  Íslendinga til minja.  

Gerð verður grein fyrir hvernig skoðanakannanirnar voru hugsaðar og 

framkvæmdar. Rætt verður um hvaða aðferðafræði var lögð til grundvallar túlkunar 

spurningakannananna og hún útskýrð. 

 

Ákveðið var að gera skoðanakannanir til að ná til sem flesta svarenda á sem 

skemmstum tíma, frekar en að notast við rýnihópa eða viðtalstækni. 

Spurningalistarnir voru í mismunandi formi og þeim var beint að mismunandi 

markhópum. Í Stöng voru bæði íslenskir og erlendir ferðamenn þýðið. Leitað var 

eftir skoðunum einstaklinga sem náð höfðu 18 ára aldri og höfðu, samkvæmt 

skoðanakönnuninni, komið í Þjórsárdalinn fyrst og fremst til að skoða minjarnar. Að 

öðru leyti var þýðið ekki skilgreint. Svörin voru órekjanleg, þar sem 

spurningalistarnir voru ekki bundnir við kennitölu. Í Stöng var notast við kannanir í 

pappírsformi, sem færðar voru síðan inn í netkönnunarforritið QuestionPro.  

Markmiðið með könnuninni um Hegranesþingstað var að fá upplýsingar um 

viðhorf Skagfirðinga, 18 ára og eldri, til minjastaðar í sýslunni. Markmiðið með 

þriðju könnunninni,  þeirri sem fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar 

ehf. sendi út, var að fá viðhorf þversniðs Íslendinga, 18 ára og eldri, til minjaverndar 

og greiðsluvilja þeirra til að halda fornleifum við. Báðar þessar kannanir voru 

netkannanir. Sú fyrri var aðgengileg á heimasíðu héraðsfréttablaðs um tíma sumarið 

2010. Hin síðari var send til tilviljanaúrtaks, 18-75 ára, sem valið var úr nethóp 

Miðlunar. 

 

Íslendingar eru ekki vanir því að þurfa að greiða fyrir að njóta fornleifa 

landsins. Til þess að fá eins einstaklingsbundið mat og mögulegt væri á greiðsluvilja 
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fólksins, voru spurningarnar sem sneru að greiðsluvilja hafðar opnar í öllum 

könnunum. Þá var gætt að því að hafa ekki áhrif á svörin með því að hafa 

spurningarnar misvísandi eða leiðandi. 

  

5.1. Stöng, könnun meðal Íslendinga 

 

Sú ákvörðun var tekin að til þess að reyna að greina hagrænt gildi minja, og 

setja verðmiða á minjarnar yrði beitt aðferð úr umhverfishagfræði, 

ferðakostnaðaraðferðinni, sem er ein óbeinna aðferða afhjúpaðs vals. Þá var sóst eftir 

upplýsingum um greiðsluvilja fólks gagnvart minjum. Spurningalistarnir voru settir 

saman með það í huga.  

Spurningalistarnir, sem beint var til erlendra ferðamanna, voru einungis á 

ensku, þar sem óljóst var frá hvaða löndum erlendu gestirnir sem sæktu staðinn 

sumarið 2010 kæmu. Til að fá afmarkaða úrtaksstærð var ákveðið að prenta 350 

spurningalista á hvoru tungumálanna, sem notuð voru, íslensku og ensku, og skilja 

lista í pappírsformi eftir í Stöng.  

Lagðar voru 29 spurningar fyrir íslenska gesti Stangar í Þjórsárdal. 

Spurningarnar voru flestar lokaðar, en til þess að meta ferðakostnað og greiðsluvilja 

reyndist nauðsynlegt að setja inn nokkrar opnar spurningar.  Þannig var í spurningu 

22 spurt hvort gesturinn væri almennt tilbúinn til að greiða ákveðna upphæð árlega til 

viðhalds fornum minjum á Íslandi og var honum gefinn kostur á að svara játandi og 

neitandi. Þá var þeim sem svöruðu já, gefinn kostur á að tilgreina upphæð sem þeir 

vildu greiða árlega. Átti hann að tilgreina sjálfur upphæðina, án þess að reynt væri að 

hafa áhrif á val hans með því að setja fastar upphæðir inn sem ætti að merkja við.
75

    

Fyrsti hluti spurningalistans var almenns eðlis (spurningar 1, 2, 3 og 4). Þar 

var spurt hvort gestirnir væru að koma í fyrsta skipti í Stöng, hve lengi þeir gerðu ráð 

fyrir að dvelja þar og hvort gestirnir hafi þekkt til minjanna áður en þeir komu á 

staðinn. Spurt var hvaðan þeir gestir, sem þekktu til Stangar áður en þeir komu 

þangað, hefðu þekkingu sína um staðinn. 
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 Sjá viðauka III. 
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 Þá var spurt um ástæðu þess að gestirnir komu í Stöng;  hvort ferðin væri á eigin 

vegum eða þeir væru þátttakendur í hópferð;  á hvaða farartæki var ferðast;  hvernig 

gekk að finna Stöng og hvernig gekk að afla upplýsinga um staðinn hjá þeim sem 

það gerðu (spurningar 5, 6, 7, 8 og 9).  

Spurt var hvort gestirnir væru sáttir við aðgengið upp að minjunum og á svæðinu 

í og við minjarnar. Gestirnir voru spurðir  hvort þeir væru sáttir við minjarnar eins og 

þær væru og hvort þær væru í samræmi við væntingar þeirra (spurningar 12 og 13). 

Gestirnir voru beðnir að merkja inn á mælikvarða í prósentum (frá 1 -100%) að hve 

miklu leyti minjarnar væru í samræmi við þær hugmyndir sem þeir hefðu gert sér  

(spurning 15).  Þá var spurt um upplýsingamiðlun og hvort þeir teldu að nauðsynlegt 

að bæta hana. Spurt var hvort gestirnir hefðu áhuga á að koma aftur og skoða 

minjarnar og hvort þeir myndu mæla með því við aðra að koma og skoða minjarnar   

(spurningar 14, 16 og 17).  

 

Þær spurningar sem snerta sérstaklega efni þessarar ritgerðar eru spurningar 2, 

10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Í spurningu 10 er spurt hvar ferðin að Stöng hafi 

hafist. Spurningin var sett inn til þess að reyna að meta hve langa leið í kílómetrum 

talið ferðamennirnir þurftu að fara til að komast á staðinn. Í spurningu 2 var spurt 

hve löngum tíma gestirnir byggjust við að verja  í Stöng. Þessar spurningar voru 

samdar með það í huga að hægt væri að nota þær í útreikningum á ferðakostnaði 

gestanna. Þá var spurt hve miklum fjármunum gestirnir gerðu ráð fyrir að verja á 

minjastaðnum eða í nálægð hans.  

Til að fá hugmynd um svarandann sjálfan og aðstæður hans var spurt um 

eftirfarandi breytur: Kyn, fæðingarár, fæðingarstað, menntun og aðstæður, þ.e.a.s. 

hvort um væri að ræða launþega, námsmann eða atvinnulausan einstakling, svo dæmi 

séu tekin (spurningar 25, 26 og 27). Eins og nefnt hefur verið fyrr í ritgerðinni var 

leitað eftir skoðunum fólks, sem hefði fjárræði, 18 ára og eldri.
76

 Í fyrstu útgáfunni af 

spurningalista Stangar var spurt um tekjur svaranda í lokaðri spurningu. Fólk var 

beðið að merkja við tekjur sem voru innan fyrirfram ákveðinna marka. Spurt var að 

tekjum með það í huga að tengja viðhorf svarenda til minja við breyturnar tekjur, 
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menntun, aldur og búsetustað. Markmiðið var einnig að áætla út frá því hvaða tekjur 

voru gefnar upp, hvað hver klukkutími gestsins í Stöng kostaði hann. Spurningin um 

tekjur var síðan tekin út, þar sem sýnt þótti af fáum svörum við spurningunni á 

Stangarlistunum og einnig viðbrögðum sem bárust í skoðanakönnuninni um 

Hegranesþingstað að þátttakendur voru ósáttir við slíka spurningu og var breytan 

varðandi laun manna leyst á annan hátt í útreikningunum eins og fjallað verður um 

síðar í kaflanum, þar sem fjallað verður um útreikninga ferðakostnaðaraðferðarinnar. 

 

Spurningarnar um greiðsluvilja fólksins (19 – 24), beindust fyrst og fremst að 

nauðsyn þess að verja minjarnar í Stöng betur en nú er gert, og bæta aðstöðu fyrir 

ferðamenn. Í formála að spurningunum  kom fram að sveitarfélagið Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur, þar sem bjuggu 500 manns 31. desember 2010, væri of fámennt 

sveitarfélag til að standa eitt að fjármögnun endurbótanna.  

Spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar í þessum kafla, þar sem spurt var um 

greiðsluvilja gestanna til að halda fornleifum við og bæta aðgengi og 

upplýsingamiðlun við þær.  

 

5.2. Stöng, könnun meðal erlendra ferðamanna 

 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir erlendu ferðamennina voru færri en þær sem 

lagðar voru fyrir þá íslensku, eða 21, eins og sjá má í viðauka IV.  Fyrstu 

spurningarnar voru almennar, þar sem spurt var hvort þetta væri í fyrsta skipti sem 

ferðamennirnir kæmu í  Stöng. Reyndar var gert ráð fyrir því að svo væri með flesta 

erlendu ferðamennina, þótt inn á milli gætu verið gestir sem ekki væru að koma til 

Íslands í fyrsta skipti og hefðu jafnvel sérstakan áhuga á fornleifum og sögu landsins. 

Þá var spurt hve lengi þeir ráðgerðu að dvelja í Stöng. Einnig var spurt hvort gestirnir 

hefðu þekkt til Stangar áður en þeir komu á staðinn og hvaðan sú þekking væri til 

komin. Þá var spurt hvort erfitt hefði verið að finna upplýsingar um Stöng. Einnig 

var spurt hvort þeir hefðu skoðað Þjóðveldisbæinn, hvernig þeir hefðu ferðast til 

Stangar og hvort það hefði verið erfitt að finna Stöng (spurningar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 

9). Spurt var hvort gestirnir teldu nauðsynlegt að bæta upplýsingamiðlun í Stöng; 
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hvort fornleifarnar væru í samræmi við það sem þeir áttu von á; hvort þeir hefðu 

áhuga á að koma síðar og skoða minjarnar og hvort þeir myndu mæla með því við 

aðra að skoða Stöng (spurningar 12, 13, 14, 15).  

Spurningarnar, sem snertu fyrst og fremst efni þessarar ritgerðar og nýttar skyldu 

til að reikna ferðakostnaðinn, voru þær sömu og beint var til Íslendinganna, þ.e.a.s. 

hve lengi gestirnir ætluðu að dvelja í Stöng og skoða staðinn og  hvar ferð þeirra 

hefði hafist.  Ekki var spurt um laun erlendu gestanna þar sem þeir komu úr 

mismunandi hagkerfum, þannig að erfitt var talið að bera svörin saman (spurningar  

2 og  10). En spurt var hve miklu fjármagni þeir gerðu ráð fyrir að verja á svæðinu 

kringum Stöng (spurning 11). Til að kanna greiðsluvilja útlendinga var spurt hvort 

þeir gætu hugsað sér að greiða aðgangseyri inn á minjastaði á Íslandi (spurningar  

16a og 16b).   

Breyturnar voru kyn, fæðingarár, fæðingarstaður, menntun (spurningar 17, 18, 

19, 20). Markhópurinn var hinn sami og meðal íslenskra ferðamanna, það er 

einstaklingar sem náð höfðu 18 ára aldri.   

 

 

5.3. Könnun vegna minja í Hegranesi 

 

Spurningarnar í netkönnuninni vegna Hegranesþingstaðar voru 24.
77

 Reyndar 

voru í spurningalistanum tvær sérhæfðar spurningar, sem beint var til landeigenda í 

Skagafirði, en það voru spurningar 10 og 11. Þar var annars vegar spurt hvaða 

viðhorf svarandi hefði til þess að valdar minjar í Skagafirði væru sérstaklega 

friðlýstar og hins vegar hvað svaranda fyndist um að minjastaðir á landareign hans 

séu friðlýstir. Ekki verður fjallað sérstaklega um svör við þessum spurningum í 

ritgerðinni. 

Að öðru leyti voru spurningarnar þær sömu og varðandi Stöng. Spurt var 

hvort svarandi hefði komið á Hegranesþingstað og þá hve oft; hvernig hann hefði 

ferðast á staðinn; hvort hann hefði áhuga á að koma þangað aftur og hvort hann 
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myndi mæla með því við aðra að koma að Hegranesþingstað (spurningar 1, 2, 3, 5 og 

6). Spurt var hvort svarandi þekkti til fornleifa á Hegranesþingstað; hvaðan hann 

hefði fengið upplýsingar um fornleifarnar og hvort hann teldi að bæta þyrfti 

upplýsingamiðlun um minjarnar í Hegranesþingstað (spurningar 7, 8 og 9). Þá komu 

nokkrar spurningar sem tengjast fyrst og fremst efni þessarar ritgerðar, útreikningum 

út frá ferðakostnaðaraðferðinni og mati á greiðsluvilja. Spurningarnar sem um ræðir 

voru meðal annars hvort markmiðið með því að koma á Hegranesþingstað hafi fyrst 

og fremst verið að skoða minjarnar. Einnig var spurt hvar svarandi ætti heima;  hvort 

hann væri tilbúinn að greiða gjald til að varðveita fornleifarnar á Hegranesþingstað, 

eða hvort hann teldi eðlilegra að ríkið verði fjármunum árlega af skattfé til að 

varðveita þær. Ef svar hans var jákvætt, var hann beðinn um að greina hve hárri 

upphæð hann teldi að verja ætti til varðveislunnar. Þá var spurt hvort svarandi vildi 

greiða ákveðna fjárhæð til viðhalds fornum minjum á Íslandi og þá hve háa. Einnig 

var spurt hvort hann teldi eðlilegra að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé til að 

varðveita fornleifar á Íslandi og þá hve miklu. Gert var einnig ráð fyrir neikvæðri 

svörun í öllum tilfellum og því leitað eftir orsökum fyrir neikvæðum svörum 

(spurningar 4, 12a, 12b, 12c, 13a, 13.b, 14a, 14b, 14c, 15a og 15b). Að endingu var 

spurt um kyn, fæðingarstað fæðingarár, fjölda fullorðinna  (18 ára og eldri) á heimili, 

fjölda barna (yngri en 18 ára) á heimili svaranda, menntun hans og starfsaðstæður; 

hverjar mánaðartekjur heimilis væru eftir skatt og í hvaða sveitarfélagi svarandi væri 

búsettur (spurningar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24).  

 

 

5.4. Gallup könnun meðal Íslendinga 

 

Markmiðið með Gallup könnuninni var að greina hvort marktækur munur væri á 

viðhorfi fólks til minja á landsvísu og greiðsluvilja fólksins, miðað við hinar 

kannanirnar, sem beindust fyrst og fremst að tveimur minjastöðum. 

Höfundur ritgerðarinnar vildi einnig fá viðhorf  þversniðs Íslendinga til 

fornleifa og greiðsluvilja þeirra til að halda fornleifum við. Markmiðið var einnig að 

leiðrétta hugsanlega skekkju sem myndaðist þegar einungis væru metin svör fólks 
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sem kæmi á minjastað og hefðu þá væntanlega áhuga á minjum. Leitað var til 

fyrirtækisins Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. til að gera könnun á 

landsvísu. Þar sem tilviljanaúrtak Íslendinga, 18 til 75 ára var valið úr nethóp 

Miðlunar og spurt tveggja spurninga, sem sneru að greiðsluvilja og sýn á minjar.    

Breyturnar sem notaðar voru eru kyn svaranda, aldur og búseta, þar sem greint 

var milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar, en auk þess fjölskyldutekjur og 

menntun. 

 

Það sem lagt var fyrir hópinn var eftirfarandi:  

 

  Á Íslandi er fjöldi fornminja, sem ekki eru nýttar í tengslum við ferðaþjónustu 

vegna þess að hvorki fæst fjármagn til að lagfæra þær né til að setja 

upplýsingaskilti við minjarnar. Værir þú tilbúin/n að greiða, í gegnum 

skattkerfið, ákveðna upphæð á ári til að halda við fornleifum á Íslandi og til að 

bæta upplýsingamiðlun um minjar? 
78

   

 

 

5.5. Útreikningar ferðakostnaðar 

 

 

Ein fyrsta umfjöllun um ferðakostnaðaraðferðina er í bréfi frá 1947 þar sem 

stærðfræðingurinn Harold Hotelling benti forstjóra amerísku þjóðgarðanna á aðferð, 

sem hann gæti beitt til að reikna hagrænt gildi þjóðgarða.
79

 Aðferðin var upphaflega 

þróuð af Wood og Trice 1958, og Clawson, sem kynnti sína útgáfu á ráðstefnu árið 

1959. Á þessu stigi var fyrst og fremst unnið út frá upprunasvæðum gesta og stuðst 

við félagslega og hagræna þætti fólksins (e. socio-economic) við að ákvarða kostnað 

vegna ferða á náttúrustaði. Það var ekki horft til einstaklinga, heldur hópa frá 

svæðunum þannig að upprunasvæðin urðu að vera mjög einsleit ef gagnlegar 
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 Rannsóknir& ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2010. 
79

 Hotelling, 1949. 
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niðurstöður áttu að fást.
80

 Á undanförnum áratugum hefur ferðakostnaðaraðferðin 

verið þróuð enn frekar og ýmsar útfærslur eru til af aðferðafræðinni, en áherslan er 

lögð á einstaklingsmiðaðar kannanir, þar sem leitað er eftir svörum fólks sem ferðast 

hefur á afþreyingarstað frá ákveðnum svæðum.
81

 

Aðferðin hefur fyrst og fremst verið notuð til að meta náttúrugæði, en á 

undanförnum árum hefur aðferðafræðin verið yfirfærð á annars konar almannagæði, 

eins og fornleifar.
82

 Hérlendis hefur aðferðin verið notuð til að meta hagræn áhrif 

náttúruauðlinda. Meðal rannsóknanna eru mat á ábata neytenda og landaeigenda af 

veiðum í Skaftárhreppi, verðlagning ábata af fljótasiglingum í jökulsám í Skagafirði 

og mat á ferðum fólks í náttúrauðlindina Heiðmörk.
83

 Ferðakostnaðaraðferðinni er 

beitt hér í ritgerðinni í fyrsta skipti svo vitað sé til að reyna að meta hagrænt gildi 

fornleifa á Íslandi. 

  

Það er mjög misjafnt hvernig höfundar skilgreina þær aðferðir sem beitt er 

við útreikninga á ferðakostnaði.  Enda þótt þær byggist allar á útreikningi á kostnaði 

vegna ferða milli fyrirfram ákveðins upphafsstaðar og áfangastaðar og áætluðum 

launakostnaði meðan á ferðinni stendur, eru ýmsir aðrir þættir oft teknir með, eins og 

eyðsla gestanna á staðnum, sem greind er niður í mismunandi þætti, aðgangseyrir, ef 

einhver er, og síðan er tekið mið af hve margar ferðir eru farnar á ári frá hverju 

svæði. 

 

 Greina má tvær megin nálganir sem nýttar eru við útreikning á ferðakostnaði. 

Þær byggja báðar á sömu kenningum en efnið sem unnið er með er mismunandi. Þá 

fyrri mætti nefna svæðismiðaða nálgun (e. the zonal approach /ZTCM) og þá seinni 

einstaklingsmiðaða nálgun (e. the individual approach/ITCM).   

Við svæðismiðaða nálgun er verið að reikna ferðakostnað á ákveðinn stað út 

frá fyrirfram ákveðnum svæðum. Það er mismunandi hvernig svæðin eru ákvörðuð. 

Þau gætu byggst á náttúrulegum eða samfélagslegum mörkum. Horft er á gestina frá 
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 Johansen, 2010. 
83

Ragnheiður Jónsdóttir og Sigurður Jóhannesson, 2009, Sigurður Jóhannesson, 2010.  Daði Már 

Kristófersson og Kristín Eiríksdóttir, 2010. 
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svæðinu sem heild og ákvörðuð ákveðin fjárhæð sem felur í sér kostnaðinn við að 

ferðast frá þessu svæði og á afþreyingarstaðinn. Einnig er ákvarðað hvaða fjöldi 

manna kemur frá þessu svæði og hve margar ferðir eru farnar yfir tímabilið sem er 

verið að rannsaka. Inn í þetta eru síðan reiknaðir ýmsir aðrir þættir eins og nefnt var 

hér að framan, svo sem aðgangseyrir og almenn eyðsla gestanna á svæðinu. Þegar 

unnið er með svæðismiðaða nálgun er að mestu stuðst við afleidd gögn en að auki er 

safnað einföldum upplýsingum frá gestum. 

Í einstaklingsmiðaðri nálgun er verið að reikna kostnað hvers einstaks gests 

vegna ferðar á afþreyingarstað. Það er því aðeins hægt að gestirnir séu spurðir beint 

út um ferðahegðun sína og er þar notast við nákvæmar skoðanakannanir.
84

  Valið er 

fólk sem kemur í dagsferðir, en dveljast ekki á staðnum til lengri tíma. Ástæða þess 

er, að verið er að greina þá sem gera sér ferð til að koma á staðinn og ferðahegðun 

þeirra, ekki þá sem koma fyrir tilviljun.   

Breytur sem stuðst er við eru fjöldi ferða á svæðið,  kostnaður ferðarinnar 

sem oftast felur í sér bensínkostnað og kostnað á staðnum eins og aðgangseyri. Það 

er engin sérstök regla um hvað skuli tekið sem óháðar breytur. Þær eru metnar í 

hverju tilfelli, en reynt er að velja allt það sem hefur áhrif á kostnað vegna 

ferðarinnar og ferðahegðun einstaklinganna. Þannig gæti verið stuðst við 

þjóðfélagslega stöðu þeirra sem eru hlutar af rannsókninni, svo sem um menntun, 

kynþátt, aldur og tekjur.  

 

Til að lýsa kostnaði vegna ferða á náttúru- eða minjastað er oft notað 

eftirspurnarfallið: X= f (p, c).
85

  

Hér merkir X þjónustuna sem sóst er eftir  (t.d. minjastaðurinn), f er fallið, p 

er notað yfir aðgangseyri og c er ferðakostnaður við að komast á staðinn, 

bensínkostnaður eða farmiði og einnig fórnarkostnaður vegna þess að gestur er frá 

vinnu, þ.e. ákveðið hlutfall launa gestsins, eins og gerð verður grein fyrir hér á eftir.  

Gert er ráð fyrir að leitað sé eftir mismunandi þjónustu, þannig að stundum 

eru settar upp formúlur fyrir alla þá þjónustu sem sóst er eftir á staðnum, eins og 
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þjónustu X1, X2, X3 og svo framvegis. Til þess að gera grein fyrir hámarksþjónustu 

sem sóst er eftir væri hægt að nota formúluna: maxU= U(X1,X2......), þar sem maxU 

merkir hámarksþjónustu og [U(X1,X2)], mismunandi þjónustu sem einstaklingurinn 

óskar eftir. 

 

Gengið er út frá því í ferðakostnaðaraðferðinni að breytingar vegna kostnaðar 

aðgangseyris (c2) hafi sömu áhrif og verðbreytingar: ferðum á staðinn fækkar ef 

kostnaður vegna ferða eykst. Við þessar aðstæður verður eftirspurnarfallið til að 

sækja staðinn heim: X2=f(c2).   

 

Þar sem gögnin úr skoðanakönnunum voru ekki nægilega einstaklingsmiðuð 

og nauðsynlegt reyndist að afla gagna frá hagstofum og skýrslum úr erlendum 

launarannsóknum til að meta laun gestanna reyndist nauðsynlegt að velja 

svæðismiðaða aðferðafræði.  

 

Framkvæmdin við ferðakostnaðaraðferðina varð eftirfarandi: 

 

Unnið var úr spurningalistum sem lagðir voru fyrir innlenda og erlenda gesti í 

Stöng. Einungis var stuðst við svör frá fólki, sem kvaðst vera 18 ára eða eldra. 

Einungis var unnið úr svörum einstaklinga sem kváðust hafa komið í Þjórsárdal til að 

skoða minjarnar, en áttu ekki bara leið þar um dalinn. 

Gestirnir komu mjög víða að, og kom um 94% þeirra frá svæðum sem voru innan 

við 200 kílómetra fjarlægð frá Stöng.  

 

Landinu var því skipt niður í fjögur svæði (sjá mynd 6). Skiptingin var þannig 

ákvörðuð, að svæði 1 var nánasta umhverfi Stangar í upp að 50 km. fjarlægð; svæði 2 

er í 51 til 100 km fjarlægð; svæði 3 er 101 til 200 km, og svæði 4. er 201 til 500 km. 

fjarlægð. Í spurningakönnunninni gáfu gestirnir upp hvaðan ferð þeirra hefði hafist. 

Þeim var skipt niður í svæðin eftir því hve langt var að ferðast að Stöng í kílómetrum 
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talið. Við útreikninga á fjarlægðinni var stuðst við vegalengdaútreikninga sem eru á 

heimasíðu Vegagerðarinnar.
86

 

  

   

 

Mynd 6. Svæðaskiptingin sem ferðakostnaðaraðferðin styðst við (Teikn. Sólborg Una 

Pálsdóttir). 

 

 

Þá var metinn ferðatíminn frá þeim stað sem komið var frá og verðmæti tíma 

gestanna meðan á ferðalaginu og dvöl á minjastaðnum stóð. Ekki er gert ráð fyrir að 

erlendir gestir hafi ferðast til Íslands í þeim tilgangi einum að skoða Stöng. Af þeim 

sökum er ferðakostnaður þeirra reiknaður frá þeim stað á Íslandi sem þeir gefa upp 

sem upphafsstað ferðar. 

Til að reikna ferðakostnaðinn tek ég meðaltal af akstri frá hverju svæðanna fyrir 

sig að Stöng í Þjórsárdal. Það er augljóst að upplýsingarnar sem fást við þetta eru 

grófar, þar sem ekki er reiknað með kílómetra nákvæmni vegalengdar sem hver 

einstaklingur ferðast.  

Ákveðið var að styðjast við akstursgjald íslenskra ríkisstarfsmanna fyrir árið 

2010, sem fjármálaráðuneytið ákvarðar. Akstursgjaldið var bæði notað fyrir íslenska 

og erlenda ferðamenn. Sumarið 2010 var gjaldið 99.00 kr. fyrir hvern ekinn 
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kílómetra upp að tíu þúsund kílómetrum.
87

 Til þess að leggja eitthvert mat á kostnað 

fólks við að dvelja á staðnum var horft til þess sem tíðkast í útreikningum á 

ferðakostnaði, en það er að áætla að kostnaðurinn væri  um 30% af launum gestsins 

fyrir skatt.
88

 Kannanirnar í Stöng leiddu í ljós að 81% Íslendinga sem svaraði 

könnuninni hafði lokið háskólanámi eða öðru sérfræðinámi og 99% erlendra gesta 

sem svöruðu voru með háskólamenntun eða aðra sérfræðimenntun.  Stuðst var við 

laun sérfræðinga, ekki stjórnenda, þar sem fleiri gáfu upp að þeir væru sérfræðingar 

en stjórnendur. Gert var ráð fyrir ½ dags launum fyrir þá sem komu skammt að í 

Stöng, eða innan við 100 km fjarlægð, en heilum degi fyrir þá sem komu lengra að.

  

Það eru ýmsir óvissuþættir sem verður að hafa í huga við 

ferðakostnaðarútreikninginn.  Það kemur yfirleitt ekki fram hve margir ferðuðust 

saman í bíl. Stundum virðast það hafa verið tveir, jafnvel einn. Í öðrum tilfellum 

fjórir eða fimm. Í útreikningunum verður hér gert ráð fyrir tveimur fullorðnum 

Íslendingum í bíl og tveimur börnum. Hvað varðar erlenda gesti, þá er gert ráð fyrir 

tveimur fullorðnum í bíl. Á sumum spurningalistunum kemur fram að fleiri en tveir 

útlendingar hafi verið á ferð saman, og í einstaka tilfelli voru börn með í ferð. Einnig 

kom fram að sumir útlendinganna væru eftirlaunaþegar. Til að einfalda útreikningana 

var ákveðið að reikna með tveimur fullorðnum launþegum í hverjum bíl. 

Matarkostnaður er ekki tekinn með í útreikningunum þar sem ekki er hægt að líta á 

hann sem fórnarkostnað. Fólkið hefði hvort sem er þurft að borða. Frekar mætti líta á 

gistingarkostnað sem fórnarkostnað þar sem fólk þarf væntanlega að greiða auka 

gjald fyrir að gista á hóteli í stað þess að gista heima hjá sér. Gistingin kæmi því sem 

aukagreiðsla ofan á fastan húsnæðiskostnað. Þar sem ekki var ljóst af upplýsingum á 

spurningalistanum  hvar fólkið ætlaði að gista var þessum þætti sleppt í 

útreikningunum.  

Laun Íslendinga voru þannig ákvörðuð að tekin voru meðallaun sérfræðings, 

sem samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Hagstofu Íslands voru árið 2010 619 
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þúsund krónur á mánuði fyrir skatt.
89

 Gengið er út frá 30% tekna við útreikninga 

launa á sumarleyfistíma og er það í samræmi við það sem tíðkast við slíka 

útreikninga, eins og nefnt er fyrr í textanum.
90

   Af 619 þúsund krónum, gera 30% 

185.70 kr. Sé sú tala síðan færð niður á daga verður hún 185.70/22=  8.440,- kr á dag 

eða 4.220 kr fyrir hálfan dag. 

Útreikningar fyrir svæðin vegna ferða Íslendinga verða því sem hér segir: 

 

Svæði 1.  Sá staður sem er einna næst Stöng og gestir gáfu upp, er Búrfell. Þaðan eru 

um 6 km að Stöng. Meðal akstur innan svæðis 1 er því 6+50/2= 28 km. 

Bifreiðarkostnaður er reiknaður sem ferð hverrar bifreiðar, 99 kr á kílómetra 

margfaldað með meðaltali kílómetra frá hverju svæði fyrir sig að Stöng.  

Reiknað er með launum tveggja fullorðinna í hverjum bíl, og að ferðin taki ½ dag. 

Það gerir: 4.220 x 2= 8.440 kr. 

Kostnaður vegna ferðar einnar bifreiðar verður því (28x99) +(4.220 x2) = 11.212 kr.  

Svæði 2. Meðaltal af akstri verður: 51+100/2 =75,5 km. 

Kostnaður hér verður: (75.5 x 99) + (4.220 x 14x2) =15.914 kr. 

Svæði 3.  Meðaltal af akstri verður hér: 101 +200/2 =150,5 km. 

Kostnaður hér verður: (150.5x99) + (8.440x2) =31.779 kr. 

Svæði 4. Meðaltal af akstri verður: 201+500/2 = 350,50 km. 

Kostnaður verður hér: (350.50 x 99) + (8.440x2) = 51.579 kr. 

 

Svæði (fjarlægð í 

km frá Stöng) 

Fjöldi gesta Kostnaður einnar 

ferðar í kr. 

 

Fjöldi íbúa á svæðinu Sókn (fjöldi 

gesta/fjölda íbúa) 

1     50< km 27 11.212,- 690 0,04 

2     51-100 14 15.914,- 13,140 0,001 

3     101-200 23 31.779 122,900 0,0002 

4     201-500 4 51.579,- 81,610 0,00005 

 

Tafla 4. Íslenskir ferðamenn í Stöng sumarið 2010. 
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Af upplýsingum sem fást úr töflunni er reiknaður svokallaður neytendaábati 

og út frá honum er virði minjastaðarins í peningum metið. Gengið er út frá að það sé 

öllum landsmönnum jafnmikils virði að skoða Stöng. Það kostar mis mikið að 

komast til Stangar frá hinum ýmsu svæðum, ódýrast frá stöðunum næst minjunum, 

og má nota ferðakostnaðinn til að draga upp kúrvu, fyrir samhengi verðs og sóknar. 

Gera má ráð fyrir að sumir setji kostnað fyrir sig og fari ekki en aðrir væru tilbúnir að 

greiða hærra gjald en lágmarksupphæðina til að fara á staðinn. Þá gerir aðferðafræðin 

ráð fyrir að sókn til að skoða staðinn minnki sífellt með aukinni fjarlægð frá honum.  

Á mynd 7má sjá hvernig neytendaábatinn myndast ofan við þann punkt þar sem 

framboðs- og eftirspurnarföll skerast.  

 

           

Mynd 7. Neytendaábati. Hann er sýndur sem blái þríhyrningurinn. V1 merkir 

kostnaðinn við að komast á staðinn (Teikn. Sólborg Una Pálsdóttir eftir: 

Ragnheiður Jónsdóttir og Sigurður Jóhannesson, 2009). 

 

 

        

         Mynd 8. Kort sem sýnir sókn í Stöng í Þjórsárdal árið 2010. 
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Með hliðsjón af því sem að framan er greint  er gert ráð fyrir því að sókn í að 

skoða minjastaðinn Stöng ráðist af ferðakostnaði og heildartekjum á frítíma. Til þess 

að lýsa sókninni er notað fallið: log (sókn) = c+b log (kostnaður). Sóknin er ferðir 

miðað við alla íbúa á svæðinu sem ferðast er frá og er miðað við mannfjölda 1. 

desember 2010, c er fasti og b er hallatala. Kostnaður miðast hér við 30% fastra 

launa þann tíma sem ferðast er á staðinn og dvalist þar. Sóknina má sjá á mynd 8. 

 

Svæði Íbúar Ferða-

menn  

Kostnaður á 

ferð 

Sókn Heildi/kr Heildi sinnum 

íbúar/kr* 

Heildi 

sinnum 

3/kr.** 

1 690 27 11.212 0,04 54.5058059 37.609 112.827 

2 13,140 14 15.915 0,001 19.1782122 252.002 756.005 

3 122,900 23 31.779 0,0002 2.43819533 299.654 898.963 

4 81,610 4 51.580 0,00005 0.57518034 46.940 140.831 

     ALLS: 636.205 1.908.616 

 

Tafla 5.  Neytendaábati fyrir Stöng í Þjórsárdal. 
*Neytendaábati vegna ferða á þeim tíma sem skoðanakönnunin stóð yfir ( tvo mánuði. 

** Neytendaábati vegna ferða á sex mánaða tímabili. 

 

Heildinn, það er greiðslur á ári til að komast að Stöng, sem gert er grein fyrir hér 

í töflunni er miðaður við tvo mánuði. En það er sá tími sem könnunin stóð yfir. 

Gestir komast ekki inn að Stöng allt árið, en vitað er að sóknin þangað er mikil þegar 

leiðin er fær. Gera má ráð fyrir að fólk komist, án erfiðleika, sex mánuði á ári inn að 

Stöng. Sé gert ráð fyrir að því verður heildinn, það sem Íslendingar vildu greiða á ári 

til að fara að Stöng 1.908.616,-kr.  Framtíðarvirði minjastaðarins er hér miðað við 

5% vexti. Sé gengið út frá því að gestir komi á staðinn tvo mánuði á ári, þann tíma 

sem könnunin stóð yfir, verður framtíðarvirðið 13 milljónir kr en sé gengið út frá sex 

mánuðum verður virðið 38 milljónir kr.  

 

Erlendu gestirnir voru ekki teknir með í útreikningunum,  þar sem þeir komu ekki 

til Íslands í þeim tilgangi einum að fara að Stöng í Þjórsárdal, þrátt fyrir að þeir hafi 

tekið ákvörðun um að skoða Stöng þegar til landsins var komið. Ákveðið var af 

þessum sökum að sýna ekki sókn útlendinganna, þrátt fyrir að ferðakostnaður þeirra 

innanlands væri reiknaður. 
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Gert er ráð fyrir sömu forsendum og hjá Íslendingum varðandi akstur, þ.e. að 

tekið er mið af 99 kr. aksturskostnaði fyrir hvern km. sem er ekinn.  

Gestirnir komu mjög víða að, frá Afríku, Bandaríkjum Norður Ameríku, 

Austurlöndum nær, Þýskalandi, Bretlandi, Hollandi, Ítalíu og Frakklandi auk fleiri 

landa og starfsstéttirnar voru margar. Það var því flókið mál að finna upplýsingar um 

meðallaun sérfræðinga í Evrópu, enda laun mjög ólík milli landa. Margir gestanna 

komu frá Þýskalandi, en þar fengust aðgengilegar upplýsingar sem hægt var að 

styðjast við. Samkvæmt þeim reyndust meðallaun sérfræðinga, eða svipaðra stétta og 

stuðst var við í útreikningunum varðandi Íslendinga um 44.830 evrur eða um 608 

þús. kr. á mánuði.
91

  Miðað við þau gögn sem ég hafði má segja að launin séu svipuð 

því sem gengið er út frá varðandi Íslendinga, þannig að kostnaður við hverja ferð 

erlends ferðamanns verður sú sama og hjá Íslendingunum.  

Spurt var um greiðsluvilja útlendinganna, það er hvort þeir væru tilbúnir að 

greiða aðgangseyri til að skoða Stöng. Niðurstaðan var áhugaverð. Mikill meiri hluti 

gestanna kvaðst ekkert vilja greiða, en þeir sem vildu greiða mest nefndu 2000 kr. 

Meðaltalið úr útreikningunum um vilja til að greiða aðgangseyri að Stöng var 50 kr. 

Íslendingarnir voru beðnir um að nefna hvort þeir vildu greiða fjármagn árlega til 

að halda Stöng við. Mikill meiri hluti Íslendinganna eða 239 vildu ekkert borga, en 

þeir sem vildu greiða mest nefndu 5000 kr. Það er áhugavert að meðaltal af 

greiðsluvilja Íslendinganna varð hér það sama og útlendingar vildu greiða að 

meðaltali í aðgangseyri, eða 50 kr. Þessi lága tala, greiðsluvilji til að halda minjunum 

við, er forvitnileg þegar haft er í huga hve miklu hærri útreiknaður ferðakostnaður 

fólksins er.  
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6.0. Greining niðurstaðna og umræður 

 

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr 

skoðanakönnunum sem mynda grunn rannsóknarinnar. Lögð verður áhersla á þær 

spurningar sem nýttar hafa verið til að meta hagrænt gildi minja eða gefa hugmynd 

um greiðsluvilja svarenda. Niðurstöður skoðanakannananna og útreikningar á 

hagrænu gildi minjanna verða síðan bornar saman við samsvarandi erlendar 

rannsóknir og metið hvort niðurstöðurnar hér eru svipaðar því sem þekkist erlendis.  

 

Í Stöng var svörunin mjög há meðal útlendinga, eða 99%, en aðeins lægri 

meðal Íslendinga, 83%. 

Íslendingar,18 ára og eldri, svöruðu 288 könnunum af þeim 350, sem skildar 

voru eftir í Stöng. Það vandamál kom upp í Stöng að íslensk börn, 16 ára og yngri, 

svöruðu fjölda spurningalistanna og var svörum þeirra sleppt þegar niðurstöðurnar 

voru færðar inn í QuestionPro forritið. Þá svöruðu nokkrir íslensku  gestanna mjög 

fáum spurningum og slepptu oft þeim sem hefðu komið að gagni við úrvinnslu 

ritgerðarinnar. Svarhlutfallið, meðal Íslendinga, lækkaði vegna þessa.  

Spurningalistarnir, sem skildir  voru eftir í Stöng, voru þannig hugsaðir að 

einungis einn aðili ætti að svara hverjum lista. Á hvoru tungumálanna fyrir sig, ensku 

og íslensku, voru skildir eftir 350 listar. Mjög sérstakt vandamál kom upp varðandi 

erlendu gestina. Þeir sameinuðust oft margir um að svara sama eintakinu, en gerðu 

sérstaklega grein fyrir aldri, menntun og skoðunum hvers einstaklings fyrir sig. Sú 

ákvörðun var tekin að í slíkum tilfellum yrði spurningalistann tengdur við hvern 

einstaklinganna fyrir sig, og svörin því í sumum tilfellum færð í þrí eða fjórgang inn í 

QuestionPro forritið. Þetta skýrir af hverju mun fleiri útlendingar svöruðu 

spurningalistunum en Íslendingar, eða 418 á móti 288. Eins og fyrr er nefnt svöruðu 

börn mörgum íslensku listanna og lækkaði það svarhlutfall Íslendinganna verulega. 

 

Svarhlutfall netkönnunnarinnar um Hegranesþingstað var lægri en svörunin 

vegna Stangar, einkum þegar haft er í huga hve oft könnunin var opnuð. Ýmsir 

virðast hafa skoðað netkönnunina af forvitni, sumir eflaust oftar en einu sinni, en hún 
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var opnuð 655 sinnum. Sjá má af talningu að 374 hófu könnunina en 233 luku við 

hana þannig að svarhlutfallið var 62%.  

 

Spurningarnar sem fylgdu spurningavagni í netkönnun Gallup gáfu enn lægra 

svarhlutfall eða einungis 53%. Upphaflegt úrtak var tilviljanaúrtak 1600 einstaklinga, 

18 – 75 ára, en einungis bárust svör frá 856 einstaklingum.   

 

 

6.1. Greining á þátttakendum í skoðanakönnununum 

Ekki færðu allir svarendur inn af hvaða kyni þeir væru. Samkvæmt þeim 

upplýsingum sem eru til staðar voru 58% Íslendinga, sem svöruðu könnuninni í 

Stöng, konur og 42% karlar. 
92

  

Á sama tímabili og skoðanakönnunin í Stöng var gerð, á tæplega tveggja mánaða 

tímabili sumarið 2010, skráðu 783 Íslendingar sig í gestabók Stangar. Reyndar má 

ætla út frá rithönd, að u.þ.b. 40% þeirra hafi verið börn. Um það bil 61% Íslendinga 

sem skráðu sig í gestabókina í Stöng á þessum tíma svöruðu spurningalistunum, 

þannig að svörun meðal fullorðinna Íslendinga var góð. 

Erlendir gestir, sem skráðu nöfn sín í gestabókina á sama tíma, voru 1137.  Af 

þeim reyndu 424 að svara könnunni og 418 luku henni eða 98%. Af heildarfjölda 

erlendra ferðamanna sem komu á staðinn á þessum tíma tóku því u.þ.b. 38% þátt í 

skoðanakönnunninni. Eins og komið hefur fram voru ekki skildir nema 350 

spurningalistar eftir í Stöng fyrir erlenda gesti, enda ekki leitað eftir svari frá fleiri 

aðilum. Af útlendingunum sem gáfu upp kyn sitt voru 53% konur og 47% karlar 

þannig að konur sýndu könnunum í Stöng meiri áhuga en karlar. 

Af þeim sem svöruðu skoðanakönnuninni um  Hegranesþingstað voru 73% karlar 

og 37%  konur. Meirihluti þeirra sem svaraði skoðanakönnuninni á landsvísu, sem 

fylgdi með spurningavagni Gallup voru karlar eða 55% en 45% voru konur. 
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Menntunarstig þeirra sem svöruðu spurningalistunum í Stöng, jafnt útlendinga 

sem Íslendinga, var hátt. Af Íslendingunum voru 53% var með háskólapróf og 89% 

höfðu meiri menntun en grunnskólanám. Af erlendu gestunum voru 85% með 

háskólapróf og 99% höfðu lokið meiri menntun en grunnskólanámi.  

Af fólkinu sem svaraði könnuninni um Hegranes voru 60% háskólamenntaðir og 

94% höfðu meiri menntun en grunnskólapróf.  

 Þeir sem svöruðu Gallup könnuninni voru blandaðri hópur. Um var að ræða 

tilviljanaúrtak Íslendinga á aldrinum 18-75 ára. Af þeim sem gáfu upp hvaðan þeir 

væru voru 49% af höfuðborgarsvæðinu og 42% af landsbyggðinni. Mun færri voru 

með háskólapróf en í hinum könnunum eða 37% og mun fleiri höfðu einungis lokið 

grunnskólaprófi en í hinum könnunum, eða 16% á móti 11% Íslendinga og 1% 

útlendinga í Stöng og 6% í Hegraneskönnuninni.   

 

6.2. Ferðakostnaður 

Aðeins ein skoðanakannananna reyndist nothæf til þess að reikna ferðakostnað, 

sú sem beint var að Íslendingum sem komu í Stöng. Í upphafi var ætlunin að meta 

einnig hagrænt gildi Hegranesþingstaðar. Fallið var frá því þar sem svörin voru þess 

eðlis að ekki var hægt að nýta þau í slíka könnun. Mjög fáir greindu frá því hvaðan 

þeir hefðu ferðast að Hegranesþingstað, svo dæmi sé tekið, og svör um greiðsluvilja 

voru fá. 

Til þess að beita ferðakostnaðaraðferðinni var nauðsynlegt að finna út hvort 

íslensku ferðamennirnir hefðu komið í Þjórsárdalinn fyrst og fremst til þess að skoða 

Stöng, eða hvort einhver önnur ástæða sem lægi að baki ferðinni um dalinn. Þá þurfti 

einnig að finna út hvaðan þeir hefðu komið.  

Einungis lítill hluti gestanna kvaðst hafa komið í Þjórsárdalinn fyrst og fremst 

til að skoða Stöng. Þannig sögðust 38% Íslendinganna hafa komið í dalinn til að 
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skoða Stöng, og voru það þeir sem teknir eru með í útreikningunum um 

ferðakostnaðaraðferðina (sjá mynd 9). Þeir sem sögðust vera á leið annað og hafi 

bara átt leið um Stöng, voru 34%. Ýmsir sögðust vera á leið upp á miðhálendið, en 

Sprengisandsleið liggur upp úr Þjórsárdalnum. Aðrir gestanna dvöldust í 

sumarbústöðum í nágrenninu og voru í bílferð að skoða ýmsa staði á Suðurlandi. Enn 

aðrir bjuggu í nágrenninu og voru að sýna gestum sínum Stöng. Af þeim 28% sem 

kváðust vera komnir í Þjórsárdal af öðrum orsökum en að skoða Stöng, bentu margir 

á að þeir væru komnir þangað til að skoða Gjána, fallegan náttúrustað, sem er innan 

við Stöng. Af erlendu gestunum svöruðu 44% að þeir væru komnir í Þjórsárdalinn til 

að skoða Stöng. En það var óljóst hvar ákvörðun um að fara upp að minjunum var 

tekin. Hvort það var í Skálholti svo dæmi sé tekið, af því að þeir fengu þar 

upplýsingar um að minjastaðurinn væri í nágrenninu, niður við Árnes eða lengra í 

burtu. Af þeim sökum að slíkt var óljóst, er ekki tekið tillit til ferðakostnaðar 

útlendinga í ritgerðinni. 

 

 

                 Mynd 9. Ástæða þess að íslensku ferðamennirnir voru staddir í Stöng 
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Upplýsingarnar um hvaðan fólkið kom til að skoða minjarnar benda til þess 

að flestir hafi komið úr nánasta umhverfi Stangar til að skoða fornleifarnar. Þannig 

kom 41 af 68 íslensku gestanna styttra að en úr 100 km. fjarlægð og 86 af 116 

erlendu gestanna. 

Til þess að reikna ferðakostnaðinn var einnig horft til upplýsinga sem gestirnir 

gáfu upp um hve löngum tíma þeir gerðu ráð fyrir að dvelja í Stöng. Flestir 

Íslendinga og erlendu gestanna gerðu ráð fyrir að dvelja 15 mínútur á staðnum, eða 

48% Íslendinga og 47% útlendinga. Þá gerðu 33% Íslendinga ráð fyrir að vera ½ 

tíma á staðnum og 37% erlendu gestanna ( sjá Myndir 10 og 11 ). 

 

Mynd 10.  Tíminn sem íslenskir gestir gerðu ráð fyrir að verja í Stöng.  

 

Mynd 11.  Tíminn sem erlendir ferðamenn gerðu ráð fyrir að verja í Stöng. 
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Það sem gerir að tímaþátturinn skiptir hér máli, er að mikill meiri hluti 

gestanna, bæði þeirra íslensku og erlendu gerðu ráð fyrir að dvelja frá 15 mínútum 

upp í hálfan klukkutíma á staðnum. Út frá þessum upplýsingum var m.a. áætlað að 

þeir gestanna sem ferðuðust innan við 100 km að Stöng verðu ekki nema hálfum degi 

til ferðarinnar. Af þessum sökum var ekki gert ráð fyrir með nema hálfs dags launum 

fyrir gesti sem höfðu ferðast innan við 100 km að Stöng í útreikningum á 

ferðakostnaði.  

Höfundur ritgerðarinnar fann einungis eina erlenda skýrslu, frá Svíþjóð, þar 

sem reynt er að setja verðmiða á minjastað með því að beita 

ferðakostnaðaraðferðinni.
93

 Könnunin var gerð árið 2009 og var markmiðið að meta 

verðmæti minjastaðarins Åsens by sem er nálægt Jönköping. Ein ástæða þess að farið 

var í matsvinnuna var að til stóð að gera annan minjastað í sömu sýslu, Högarps by, 

aðgengilegan fyrir gesti. Þótti því fróðlegt að reyna að meta hve miklu fjármagni og 

tíma fólk var tilbúið að fórna til að skoða minjastað, og var ætlunin að nýta 

niðurstöðurnar í stefnumörkun vegna Högarps by.  Í sænsku könnuninni kom í ljós 

að lang flestir sem komu í Åsens by  komu frá svæðunum næst bænum, mjög fáir 

komu í raun annars staðar að. Sú ákvörðun var tekin í útreikningum á ferðakostnaði 

að greina einungis að tvö svæði, það svæði sem var næst minjastaðnum sem svæði 

eitt, og allir aðrir hlutar Svíþjóðar sem svæði tvö. Ekki voru reiknaðar með feðrir 

útlendinga í könnuninni. Niðurstaðan varð því ekki eins nákvæm, eins og ef landinu 

hefði verið skipt niður í fleiri svæði.  Neytendaábati minjastaðins var metinn á 66 

milljónir íslenskra króna á ári (3.6 milljónir sænskra króna) á móti tæpum tveimur 

milljónum íslenskra króna fyrir Stöng í Þjórsárdal (1.908.616,- kr). Munurinn á virði 

þessa tveggja minjastaða er verulegur. Hann ræðst vissulega af sókn í staðina og því  

að mun fleiri gestir voru teknir með í útreikningunum í Åsens by en í Stöng, eða 282 

á móti 68. 

Til eru upplýsingar frá fyrirtækinu Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar 

ehf. á um tíu ára gamalli rannsókn á gestafjölda í Þjórsárdal.
94

 Nýrri rannsókn er ekki 
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 Rögnvaldur Guðmundsson, 2002.  
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aðgengileg. Könnun á ferðum Íslendinga er frá árinu 2002 og erlendra gesta frá 2000. 

Árið 2002 höfðu 13% Íslendinga viðdvöl í Þjórsárdal, að jafnaði í 1,2 skipti hver, eða 

32-35 þúsund manns í 37-40 þúsund skipti. Aftur á móti sýndi rannsóknin að 25 til 

27 þúsund erlendir gestir hefðu komið í dalinn árið 2000. Af þessu má ætla að sókn í 

að skoða Þjórsárdal og minjar þar sé mikil, og neytendaábatinn því hærri en 

útreikningar í skoðanakönnuninni gefa til kynna.
95

 

 

6.3. Niðurstöður spurninga um greiðsluvilja 

Spurt var um greiðsluvilja fólksins í öllum könnunum. Í útreikningum 

ferðakostnaðar var einungis litið til svara Íslendinga sem sögðust hafa ferðast í 

Þjórsárdal til þess að skoða fornleifarnar að Stöng. En þegar kom að því að greina 

greiðsluvilja var tekið tillit til allra þeirra sem svöruðu skoðanakönnunum, hver sem 

ástæðan var að þeir komu í Stöng. 

Erlendu gestirnir í Stöng voru einungis spurðir að því hvort þeir vildu greiða 

aðgangseyri til þess að skoða fornleifastaði á Íslandi og kvaðst meiri hlutinn, eða 

52% vilja greiða slíkt gjald. En gjaldið sem þeir vildu greiða var mjög lágt eins og 

kemur fram í kafla 5.5 eða að meðaltali 50 kr. Ekki var spurt að því hvort erlendir 

gestir vildu frekar greiða ferðamannaskatt sem að hluta gæti farið í viðhald minja á 

Íslandi.    

Svörin við tveimur fyrstu af spurningunum sem sneru að greiðsluvilja 

Íslendinga vegna Stangar (spurningar 19 og 20) voru viljandi misvísandi. Í raun var 

um sömu spurningu að ræða sem beint var til gestanna, en hún var orðuð á 

mismunandi vegu. Í spurningu 19 var spurt hvort gestirnir teldu það góða hugmynd 

að innheimtur  yrði   2250 kr nefskattur af öllum Íslendingum í eitt skipti fyrir öll til 

að tryggja nauðsynlega varðveislu og rannsóknir minjanna í Stöng. Upphæðin byggði 

á grófu mati Fornleifaverndar ríkisins á hvað rannsóknir, miðlun, vernd minja og 

bætt aðgengi á svæðinu myndi kosta.  Væntanlega hafa svarendur talið að 
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nefskatturinn yrði til langframa, því svörin við þessum tveimur spurningum voru 

mjög ólík. Við spurningu 19. svöruðu tæplega 47% að þau teldu það góða hugmynd 

að setja slíkan skatt á, en rúmlega 46% töldu það ekki góða hugmynd. Jákvæða 

svörunin við spurningu 20, sem er í raun sama spurningin, varð mun hærri. Þar 

sagðist rúmlega 61% vera tilbúið að greiða upphæð í eitt skipti fyrir öll til að 

viðhalda , rannsaka og bæta miðlun við minjarnar, en 39% kváðust ekki vilja það (sjá 

myndir 12 og 13). 

 

 Mynd 12. Finnst þér góð hugmynd að setja 2250 kr. skatt á í eitt skipti 

fyrir öll til verndar Stöng? 

            

                  Mynd 13. Vilt þú greiða skatt fyrir viðgerð og viðhald Stangar? 
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118; 47%

17; 7%

Já

Nei
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Vilji Íslendinganna sem tóku þátt í skoðanakönnuninni í Stöng til að greiða 

fyrir viðhald minja, hvort sem það voru minjarnar í Stöng, eða annars staðar í landinu 

var mjög sterkur. Þannig voru 74% svarenda tilbúin að greiða ákveðna upphæð 

árlega til viðhalds fornum minjum á Íslandi (spurning 22). Nefndar voru tölur frá 200 

kr. upp í 10.000 kr. á ári, en algengast var að fólkið nefndi 1000 kr. Mun lægri 

upphæðir voru nefndar, þegar spurt var um greiðsluvilja Íslendinga til að halda Stöng 

við (spurning 21). Þar voru nefndar tölur frá 0 og upp í 5000 kr, en meðaltal 

greiðsluviljans varð 50 kr meðal þeirra sem svöruðu.  

Þeir sem ekki kváðust vilja greiða neitt voru beðnir að gera grein fyrir því hve 

ástæðan væri. Flestir, eða 53% sögðu það vera vegna þess að þeir teldu sig ekki hafa 

fjármagn til þess, en mjög lítill hluti svarenda, eða 9% sagði það vera vegna þess að 

minjarnar skiptu þá engu máli.  

 

Mynd 14. Ástæða þess að svarendur í Stöng vildu ekki greiða ákveðna 

upphæð árlega til viðhalds á fornum minjum á Íslandi. 

Þeim sem gáfu upp „aðra“ ástæðu var gefinn kostur á að svara hvað það væri. 

Þar kom í ljós að fólk taldi að ríkið ætti að veita fjármagni í gegnum þá skatta sem 

fyrir eru til að greiða fyrir viðhald minjanna. Enda kom í ljós í spurningu 24 þar sem 

5; 9%

31; 53%

22; 38%

Minjarnar skipta 
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Ég tel mig ekki hafa 
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spurt var hvort gesturinn væri sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af 

skattfé, til að varðveita fornleifar á Íslandi að 94% svarenda var sammála því.  

 

 

Mynd 15. Svör frá Stöng um hvort ríkið ætti að varðveita fornleifar á Íslandi 

í gegnum skattkerfið. 

Aðeins 57% þeirra sem svöruðu spurningalistanum um Hegranesþingstað höfðu 

komið þangað, þannig að þarna var fengið viðhorf blandaðs hóps, þeirra sem höfðu 

komið á staðinn og hinna sem aldrei höfðu komið þangað. Af þeim 57% sem höfðu 

komið í Hegranes höfðu aðeins 56% farið fyrst og fremst til að skoða minjarnar. En 

svar við spurningu um það hvort fólkið þekkti til fornleifanna á staðnum var mjög 

sérstakt, þar sem 70% kváðust ekki þekkja til fornleifa á staðnum.  

222; 94%

14; 6%

Já
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Mynd 16. Þekkir þú til fornleifa á Hegranesþingstað? 

Hér var greinilega um mjög ólíkan hóp að ræða í samanburði við þá aðila sem 

svöruðu spurningunum í Stöng. Í Stöng kom greinilega fólk sem hafði áhuga á 

fornleifum og sögu, en þeir sem svöruðu spurningalistanum um Hegranesþingstað 

hafa eflaust haft önnur áhugamál. Svörin við spurningu 12, um það hvort fólk væri 

tilbúið að greiða ákveðið gjald árlega til að varðveita fornleifarnar á 

Hegranesþingstað og bæta upplýsingarnar um þær, kom því ekki á óvart. Mikill 

meirihluti, eða 62% kvaðst  ekki tilbúinn að greiða slíkt gjald. 

 

Mynd 17. Vilja svarendur greiða ákveðið gjald árlega til að varðveita fornleifar á       

Hegranesþingstað? 

81; 30%

189; 70%

Já
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87; 38%
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Þeir sem ekki vildu greiða slíkt gjald voru spurðir hver ástæðan væri og var 

hún fyrst og fremst sú að fólk taldi sig ekki hafa fjármagn til þess. Þó sagði 26% að 

minjarnar skiptu sig engu máli, eins og sjá má á mynd 18. Það er mun hærri hluti en 

þeir sem svöruðu á sama hátt í Stöng, en þar sagði 9% svarenda að minjarnar skiptu 

þá engu máli (sjá mynd 14).  

 

Mynd 18. Ástæða þess að svarendur vildu ekki greiða fyrir viðhald fornleifa á 

Hegranesþingstað.  

 Þeir sem svöruðu „annað“, töldu, eins og sami hópur í Stöng að halda ætti 

minjum við með framlagi úr sköttum sem ríkið tekur, enda kom í ljós í spurningu um 

það hvort  svarandinn væri sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé 

til að varðveita fornleifarnar á Hegranesþingstað að 61% svaraði því játandi. 

Ákveðið var að spyrja gestina um viðhorf  þeirra til viðhalds minja almennt 

og hvort þeir væru tilbúnir að greiða ákveðna upphæð árlega til viðhalds á fornum 

minjum á Íslandi. Niðurstaðan leiddi í ljós að yfir helmingur svarenda, eða 54% vildi 

það ekki. Svörin má sjá á mynd 19. 
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Mynd 19. Værir þú almennt reiðubúin/n að greiða upphæð árlega til viðhalds 

fornum minjum á Íslandi? Svör frá Hegranesþingstað.  

 

 Flestir, eða 42% töldu að ríkið ætti að veita fjármagni til verndar minjunum. 

Aðeins færri, eða 38% töldu að þeir hefðu ekki fjármagn aflögu til að greiða til 

verndar minjum og 20% sögðust ekki hafa áhuga á minjunum. 

 

Mynd 20. Hvers vegna ert þú ekki reiðubúin/n til að greiða upphæð árlega til 

viðhalds fornum minjum á Íslandi? 
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121; 54%
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Þáttakendur í skoðanakönnunni sem fylgdi í spurningavagni Gallup voru 

beðnir um að svara tveimur samhangandi spurningum um það hvort þeir væru 

tilbúnir að greiða í gegnum skattkerfið ákveðna fjárhæð á ári til að halda við 

fornleifum á Íslandi og til að bæta upplýsingamiðlun um minjar. Svörin voru á þá 

leið að 54% vildu ekkert greiða til fornleifaverndar eða miðlunar um minjar í 

gegnum skattkerfið.  

 

Mynd 21. Svar tilviljanaúrtaks Íslendinga, 18-75 ára, um hvort þau vildu greiða í 

gegnum skattkerfi fjármagni til að bæta miðlun um fornleifar á Íslandi 

og til að vernda þær. 

 

Sé horft til þess hvernig kynin svara, þá voru konur jákvæðari gagnvart slíkri 

greiðslu, þótt meiri hluti þeirra samþykkti ekki slíkar greiðslur, en tæpt 49% kvenna 

var hlynnt slíkri greiðslu á móti rúmlega 44% karla (sjá töflu 6).  

 Fjöldi Já Nei 

Allir 692 46,2% 53,8% 

Kyn    

Karlar 393 44,1% 55,9% 

Konur 309 48.9% 51,1% 

Tafla 6. Svör þátttakenda í spurningavagni Gallup eftir kyni. 

320; 46%

372; 54%
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  Á sama hátt er það athyglivert að yngra fólkið er jákvæðara gagnvart slíkum 

greiðslum, en það eldra. Það sést af því að 51,4% fólks á aldrinum 18-24 ára og 

53,6% fólks á aldrinum 25 til 34 ára kvaðst vilja halda minjum við og bæta 

upplýsingamiðlun um minjarnar með greiðslum í gegnum skattkerfið. 

Aldur Fjöldi Já Nei 

18-24 70 51,4% 48,6% 

25-34 151 53,6% 46,4% 

35-44 150 41,3% 58,7% 

45-54 148 43,9% 56,1% 

55-75 173 43,9% 56,1% 

  Tafla 7. Spurning þátttakenda í spurningavagni Gallup eftir aldri. 

 

 Hér að framan má sjá mjög ólík viðhorf manna til að inna af hendi greiðslur 

til að halda við minjum á Íslandi. Fólkið sem sótti Stöng heim var langjákvæðast, 

enda væntanlega fyrst og fremst um fólk að ræða sem hefur áhuga á málefninu. Aftur 

á móti var sami viljinn ekki fyrir hendi þegar skoðuð eru svör þeirra sem tóku þátt í 

könnun um Hegranesþingstað og spurningavagni Gallup. Þrátt fyrir að þeir sem 

svöruðu könnuninni um Hegranesþingstað vildu ekki sjálfir greiða aukalega til 

viðhalds minjum í Hegranesi þá taldi 61% eðlilegt að slíkt greiðsla kæmi í gegnum 

skattgreiðslur. Aftur á móti er athyglivert sem sjá má á myndum 19 og 21 að hlutföll 

þeirra sem ekki vildu greiða sjálfir fyrir viðhald minja í Hegranesi er jafnt hlutfalli 

svarenda úr Gallup könnunni sem ekki vildi greiða fjármagn í gegnum skattkerfið til 

að bæta miðlun um fornleifar á Íslandi og til að vernda þær.  
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7.0. Niðurstaða 

 

Markmiðið með rannsókninni sem hér hefur verið greint frá, var að kanna 

hvort hægt væri að meta virði íslenskra fornleifa. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

 

Er hægt að meta hagrænt gildi íslenskra fornleifa ? 

Er hægt að meta raunverulegt virði þeirra fyrir samfélagið með því að reikna 

það út ? 

 

Rannsóknartilgátan var sú að þetta væri hægt. Núlltilgátan að þetta væri ekki 

mögulegt. 

Ætlunin var að nýta síðan niðurstöðurnar í starfi minjavörslunnar við mat á 

minjum einkum í tengslum við umhverfismat og stefnumörkun í fornleifavernd og 

fornleifarannsóknum. Þá var einnig talið forvitnilegt að kanna hvort minjarnar gætu 

haft gildi fyrir byggðir landsins, einkum í tengslum við menningarferðaþjónustu.  

Til þess að fá upplýsingar frá sem flestum á sem skemmstum tíma var 

ákveðið að beita megindlegri aðferðafræði, það er skoðanakönnunum. 

Skoðanakannanirnar voru þrenns konar. Tvær þeirra beindust að einum 

minjastað, hvor fyrir sig. Sú þriðja var spurningakönnun á landsvísu. Þá var leitað 

eftir jafningjamati með því að fá aðila, sem þekkir efnið vel, til að lesa ritgerðina yfir 

og koma með athugasemdir. 

Yfirleitt þegar virði minja er metið, þá er horft til gildishlaðinnar 

aðferðafræði. Horft er til þess að fólk verði fyrir upplifun við að fara á staðinn. 

Staðurinn hafi tilfinningaleg gildi fyrir einstaklingana og að minjarnar geti haft 

rannsóknargildi. En huglægu gildin segja bara hálfa söguna. Tekin var ákvörðun um 

að leita einnig í aðferðafræði úr umhverfishagfræði og nota ferðakostnaðaraðferð til 

að reyna að reikna út fjárhagslegt virði minja. Aðferðin nýttist vel til að reikna virði 

minjanna, eins og útreikningarnir frá Stöng sýna. Segja má að niðurstöður 

rannsóknarinnar leiði í ljós að hægt sé að beita ferðakostnaðaraðferðinni til að meta 
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hagrænt gildi íslenskra forleifa. Ferðakostnaðaraðferðin styðst þá aðferðafræði að 

greina hegðun hvers einstaklings fyrir sig. Í ritgerðinni voru notaðar 

skoðanakannanir, en spurningar sem sneru að ferðakostnaði voru hafðar opnar. 

Ferðakostnaðaraðferðin gefur góða sýn á virði minjanna í Stöng. En alltaf má gera 

betur og einstaklingsmarkmiðuð könnun, þar sem rætt verður við gesti sem koma á 

staðinn og þeir spurðir beint með vel völdum spurningum myndi gefa nákvæmari 

niðurstöður. Það voru mjög fáir þeirra sem svöruðu spurningalistunum sem sögðust 

vera komnir sérstaklega í Stöng til að skoða minjarnar eða 37% íslensku gestanna á 

tveggja mánaða tímabili frá miðjum júlí til september 2010. Ferðakostnaðaraðferðin 

eins og hún hefur verið útfærð í ritgerðinni gefur því hugmynd um virði minjanna í 

Stöng, sem hér eru metnar á tæpar tvær milljónir króna miðað við sókn á tveggja 

mánaða tímabili og 38 milljónir sé miðað við hálfs árs sókn, sem er eðlilegri 

viðmiðun. Það er í sjálfu sér ekki slæmt, því ekkert hefur verið gert til viðhalds 

minjunum í fjölda ára og þær eru ekkert auglýstar til að laða að gesti. Þeir sem koma 

þangað koma vegna þess að þeir vita um minjarnar. Vænta má að átak í viðhaldi, 

rannsóknum og miðlun í Stöng muni auka sókn manna þangað.  

Spurningunni um hvort hægt sé að meta raunverulegt virði minjanna fyrir 

samfélagið með því að reikna það út er ekki svarað, beint. Það er erfitt að ákvarða 

um raunverulegt gildi minja fyrir samfélagið út frá svörum sem einungis byggja á 

skoðunum 37% gesta sem komu á staðinn. Niðurstöðurnar gefa höfundi tilefni til að 

þróa aðferðafræðina, bæði í Stöng og á fleiri stöðum. Niðurstöðurnar eins og þær eru 

núna gefa ekki tilefni til að nota þær í stefnumörkun í fornleifavernd eða við 

umhverfismat. 

Það háði rannsókninni að það vantar samanburðarefni um notkun 

ferðakostnaðaraðferðarinnar við mat á minjum. Bæði erlendis frá og íslenskt efni.  

 

Með hliðsjón af þeim viðbrögðum og svörum sem fengust við 

skoðanakönnununum hefur verið aflað reynslu sem mun koma að notum við að 

endurbæta aðferðafræðina við að gera könnun á hagrænu gildi fornleifa og vilja fólks 

til að greiða fyrir viðhald minja. Það er augljóst að það hefði verið til bóta að hafa 

spyril í Stöng. Þrátt fyrir að markmið skoðanakannananna væri útskýrt í textum á 
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íslensku og ensku við inngang Stangar, þá var greinilegt af svörunum að fólk var 

óöruggt og svörin hefðu orðið betri ef einhver hefði verið á staðnum og útskýrt 

spurningar, þegar eftir því var leitað. Eins hefði þurft að benda á að 

spurningakönnunin var ekki fyrir börn, og aðeins var óskað eftir að einn aðili svaraði 

hverjum spurningalista. Ýmsir útlendinganna kvörtuðu undan því að spurningalistinn 

var einungis á ensku. Vert er að hafa það í huga næst þegar gerð verður 

skoðanakönnun í Stöng, því þangað koma bæði margir þýsku og frönskumælandi 

gestir og einnig Ítalir. Þá kvörtuðu Norðurlandabúar yfir því að ekki væru 

spurningalistar á Norðurlandamálum. Með því að vera á staðnum, og spyrja fólk, 

hefðu einnig fengist einstaklingsmiðaðri upplýsingar, sem hefðu gefið nákvæmari 

niðurstöður í útreikningum á ferðakostnaðaraðferðinni.  

  

Það var augljóst að sá hópur sem svaraði spurningakönnununum í Stöng var 

áhugafólk um sögu og minjar. Til þess að fá ekki skekkju á viðhorfi Íslendinga til 

minja var ákveðið að gera hinar skoðanakannanirnar tvær. Þá um Hegranesþingstað 

sem beindist fyrst og fremst að íbúum í Skagafirði og hina á landsvísu.  

Upphaflega var ætlunin að nýta upplýsingar sem fengjust í 

skoðanakönnuninni um Hegranes einnig til þess að reikna út ferðakostnað, en 

niðurstöðurnar sem fengust gáfu ekki tilefni til þess að hægt væri að nýta þær. Það 

var misræmi í svörum um það hvort fólk hefði farið sérstaklega að Hegranesþingstað 

til að skoða minjarnar og þekkti til fornleifanna á staðnum. Þannig sögðust 56% hafa 

farið í Hegranes fyrst og fremst til þess að skoða minjanar en 70% kváðust ekki 

þekkja til minja á staðnum. Þá gáfu fáir upp hvaðan þeir hefðu keyrt til að skoða 

minjarnar, þannig að ekki var hægt að nýta svörin við útreikninga á 

ferðakostnaðaraðferðinni. Þetta gefur tilefni til að endurskoða aðferðafræðina og 

prófa frekar símakannanir við könnun á viðhorfi Íslendinga til tiltekinna minjastaða. 

Markmiðið með hinni netkönnuninni sem gerð var og fylgdi spurningavagni 

Gallup og beint var til tilviljanaúrtaks Íslendinga á aldrinum 18 til 75 ára var einnig 

að koma í veg fyrir skekkju vegna fólksins sem lét skoðanir sínar í ljós vegna 

Stangar. Einungis var um tvær samhangandi spurningar að ræða og voru þær mun 

hnitmiðaðri: spurt var hvort svarendur væru tilbúnir að greiða í gegnum skattkerfið 
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ákveðna fjárhæð á ári til að halda við fornleifum á Íslandi og til að bæta 

upplýsingamiðlun um minjar. Niðurstaðan var að rúmlega helmingur 

tilviljanaúrtaksins, 54% vildi það ekki. Einn þeirra sem höfundur ritgerðarinnar frétti 

síðar að hefði verið í úrtakinu og svarað spurningunni var starfsmaður minjavörslu á 

landsbyggðinni. Í umræðum sem við áttum um minjavernd nefndi hann sérstaklega 

þessa könnun og nefndi að á þeim tíma sem hún hefði borist var mikil neikvæð 

umræða í samfélaginu um nefskatta. Vera má að það hafi haft áhrif á niðurstöðurnar. 

Það sem læra má af Gallup könnuninni er að nákvæmari niðurstaða hefði efalaust 

fengist ef gerð hefði verið símakönnun í stað netkönnunar. Einnig má velta fyrir sér 

hvort niðurstaðan hefði verið önnur ef spurningarnar hefðu verið fleiri. 

Ein áhugaverðra niðurstaða úr könnununum er að konur virðast yfirleitt sýna 

málaflokknum meiri áhuga og vera jákvæðari. Þannig var meiri hluti þeirra sem 

svöruðu í Stöng konur eða 59% Íslendinga og 54% útlendinga og svörunin var 

jákvæð. Það var vilji til að greiða sérstaklega fyrir viðhald minjanna í Stöng, eða 

61%, og 74% vildi greiða fyrir viðhald fornra minja á Íslandi. Afgerandi meirihluti 

eða 94% taldi eðlilegt að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til þess að 

varðveita fornleifar á Íslandi. Svörunin var önnur í könnuninni um Hegranesþingstað, 

en þar var meiri hluti þeirra sem svöruðu karlar, eins og fyrr er nefnt, eða 63%. Þar 

kváðust 62% ekki vilja greiða árlegt gjald til að varðveita fornleifarnar á staðnum. 

Greinilegt var að fólk vildi frekar að greiðslan kæmi í gegnum ríkið en, 72% voru 

þeirrar skoðunar.  

Meiri hluti þeirra sem tóku þátt í skoðanakönnuninni á landsvísu, eða 57%, 

voru karlar og vildi 54% þátttakenda ekki greiða fé gegnum skattkerfið til viðhalds 

minjum og upplýsingamiðlun um minjar. Spurningin er hvort það er karllægt að hafa 

minni áhuga á minjum. Þeir vilji frekar framkvæmdir og ekki hanga fastir í sögunni? 

Það var sérstakt að 20% þeirra sem tóku þátt í skoðanakönnuninni á landsvísu sögðu 

að minjar skipti þá engu máli og 26% þeirra sem svöruðu í Skagafirði en einungis 

9% þeirra sem komu í Stöng. Þetta veldur einnig að ástæða er til að endurskoða 

stefnumörkun í upplýsingamiðlun um fornleifar á Íslandi, og væri fróðlegt að sjá 

hvort samsvarandi könnun og gerð var árið 2010 gæfi aðrar niðurstöður að nokkrum 



  

79 

 

árum liðnum. Horfa má á þessi svör með jákvæðni einnig, því þau gefa til kynna að 

mikill meirihluti Íslendinga láti sér minjar landsins sig skipta.  
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Viðaukar 

 

 I Kynningarbréf á íslensku vegna Stangar 

 

Kæri Stangargestur, 

Nú standa yfir viðhorfskannanir á nokkrum minjastöðum, sem Fornleifavernd 

ríkisins hefur umsjón með. Okkur þætti vænt um ef þú hefðir tíma til að svara 

meðfylgjandi spurningalista um Stöng. Við höfum lagt listann fyrir nokkra aðila og 

tekur að meðaltali 5 mínútur að svara honum. 

Kærar þakkir fyrir samvinnuna, 

Starfsfólk Fornleifaverndar ríkisins 
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II. Kynningarbréf á ensku vegna Stangar 

 

Dear visitor at the archaeological site Stöng in Þjórsárdalur 

At the same time as we welcome you to Stöng we would appreciate if you would be 

so kind as to answer a questionaire which is in a box on your left hand side when you 

enter the ruins. The questionaire is a part of our project to improve the accessibility 

and the information available at the site.  

With kind regards   

 

             The Archaeological Heritage Agency of Iceland 
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III. Spurningakönnun á íslensku vegna Stangar 

 

Dagsetning heimsóknar 

      

 

 

1. Er þetta í fyrsta skipti sem þú kemur í Stöng ? 
 

  Já  

  Nei  

  Man ekki  
 

 

2. Hve lengi áttu von á að þú stoppir í Stöng ? 
 

  15 mínútur  

  Styttra en 15 mínútur  

  ½ tíma  

  1 tíma eða lengur  
 

 

3. Vissir þú að Stöng væri til áður en þú komst hingað ? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

4. Ef svarið er já, hvernig vissir þú að Stöng væri til ? 
 

  Gegnum nám  

  Frá vinum  

  Frá fjölskyldu  

  Af veraldarvefnum  

  Gegnum útvarp/sjónvarp  

  Úr bókum um fornleifafræði og sögu  

  Úr blöðum og tímaritum  

  Úr upplýsingabókum/bæklingum fyrir ferðamenn  

  Annað   

   
 

 

5. Hvernig gekk að afla sér upplýsinga um Stöng ? 
 

  Auðvelt  
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  Erfitt  

  Ég aflaði mér engra upplýsinga um Stöng  
 

 

6. Hver var ástæða þess að þú komst hingað í Þjórsárdalinn? 
 

  Til að skoða Stöng  

  Ég er á leið annað og átti bara leið um  

  Annað   

   
 

 

7. Hvernig komst þú í Stöng? 
 

  Á eigin vegum  

  Í hópferð  
 

 

8. Á hvaða farartæki komst þú? 
 

  Bifreið  

  Bifhjóli  

  Reiðhjóli  

  Hesti  

  Gangandi  

  Annað      
 

 

9. Hvernig gekk þér að finna Stöng? 
 

  Illa  

  Vel  

  Annað      
 

 

10. Hvar hófst ferðin þín sem nú hefur leitt þig að Stöng (t.d. Reykjavík, Selfoss, 

Vík etc.)? 

      

 

 

11. Hvað áttu von á að þú hafir varið miklum fjármunum á svæðinu, þá daga sem þú 

hefur verið þar núna (á einungis við gesti á svæðinu) í krónum talið? 

      

 

 

12. Hvernig finnst þér aðgengið að Stöng (stígarnir upp að húsinu o.s.frv.)? 
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  Auðvelt  

  Erfitt  

  Athugasemdir   

   
 

 

13. Ertu sátt/ur við Stöng eins og hún er? 
 

  Já  

  Nei  

  Alveg sama  

  Athugasemdir   

   
 

 

14. Telur þú að það þyrfti að bæta miðlun, upplýsingamiðlun á staðnum? 
 

  Já  

  Nei  

  Alveg sama  

  Annað      
 

 

15. Var Stöng í samræmi við væntingar þínar (í prósentum talið%)? 

      

 

 

16. Hefur þú áhuga á að koma hingað aftur? 
 

  Já  

  Nei  

  Athugasemdir   

   
 

 

17. Munt þú mæla með við aðra að koma að Stöng? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

Til þess að bæta aðstöðuna í Stöng þarf fjármagn. Sveitarfélagið er of fámennt til að 

geta staðið undir slíkri fjármögnun og fjárhagur íslenska ríkisins er þröngur eins og 

kunnugt er og litlu veitt til varðveislu minja. Það er mat Fornleifaverndar ríkisins að 

til þess að lagfæra minjarnar með tilheyrandi fornleifarannsókn, setja á staðinn góð 

upplýsingaskilti og byggja nýjan skála yfir minjarnar þurfi um 700 milljónir króna. 
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Ef tekinn yrði ca 2250 kr nefskattur miðaður við alla Íslendinga, þá dygði sú upphæð 

til verksins. 
 

 

19. Finnst þér góð hugmynd að setja slíkan skatt á í eitt skipti fyrir öll til að laga 

aðstöðuna í Stöng? 
 

  Já  

  Nei  

  Annað   

   
 

 

20. Værir þú til í að borga slíka upphæð í eitt skipti fyrir öll? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

21.a Værir þú til í að greiða lægri upphæð í fimm ár til að lagfæra Stöng? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

21.b Ef svarið er já, þá hve háa upphæð árlega? 

      

 

 

21.c Athugasemdir? 

  

 

  

 

 

   

22.a Værir þú almennt tilbúin/n að greiða ákveðna upphæð árlega til viðhalds á 

fornum minjum á Íslandi? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

22.b Ef svarið er já, hve háa upphæð vildir þú greiða árlega í krónum talið? 

      

 

 

23. Ef svarið er nei við spurningu 22, hvers vegna? 
 

  Minjarnar skipta mig engu  
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  Ég tel mig ekki hafa fjármagn til þess  

  Annað   

   
 

 

24.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifar á Íslandi ? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

24.b Ef svarið er já, hve mörgum krónum á ári miðað við hvern íbúa landsins? 

      

 

 

25. Kyn svaranda? 
 

  Kvenkyn  

  Karlkyn  
 

 

26. Fæðingarár? 

      

 

27. Fæðingarstaður? 

      

 

 

28. Menntun svaranda? 
 

  Grunnskóli  

  Starfsnám  

  Menntaskóli  

  Háskóli  

  Annað      
 

 

29. Aðstæður svaranda? 
 

  Launþegi  

  Atvinnurekandi  

  Námsmaður  

  Eftirlaunaþegi  

  Örorkubætur  
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  Atvinnulaus  
 

 

 

IV. Spurningakönnun á ensku vegna Stangar 

 

Date of visit? 

      

 

 

1. Is this the first time you visit Stöng? 
 

  Yes  

  No  

  Other   

   
 

 

2. For how long will you be visiting Stöng? 
 

  Approximately 15 minutes  

  Less than 15 minutes  

  Around ½ hour  

  One hour or more  
 

 

3. Did you know that Stöng existed before you came here? 
 

  Yes  

  No  
 

 

4. If the answer is yes, how did you know that Stöng existed? 
 

  Through education  

  From friends  

  From family  

  From the internet  

  From Radio/TV  

  From books about archaeology/history  

  From newspapers/magazines  

  From travel books  

  Other      
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5. Was it hard to find information regarding Stöng? 
 

  Yes  

  No  

  Other   

   
 

 

6. Did you come specially to Þjórsárdalur in order to visit Stöng? 
 

  Yes  

  No  
 

 

7. Have you visited the replica of Stöng (Þjóðveldisbærinn)? 
 

  Yes  

  No  

  I don‘t know what that is  
 

 

8. How did you travel to Stöng? 
 

  In a private car  

  On tour bus  

  Motorcycle  

  Bycycle  

  Horse  

  By foot  

  Other      
 

 

9. Was it hard for you to find Stöng? 
 

  Yes  

  No  

  Comment   

   
 

10. Where did your trip which has lead you to Stöng start (e.g. Reykjavík, Akureyri, 

Selfoss)? 

      

 

 

11. How much money do you expect that you have spent to day in the localities near 
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Stöng? 

      

 

 

12. Do you find it necessary to improve the information available at the site? 
 

  Yes  

  No  

  Comments   

   
 

 

13. Was the site Stöng in accordance with your expectations for the site (please 

mark approximate %)? 

      

 

 

14. Are you interested in visiting Stöng again? 
 

  Yes  

  No  

  Other   

   
 

 

15. Would you recommend to others to visit Stöng? 
 

  Yes  

  No  
 

 

16.a Would you be willing to pay an entrance fee for visiting archaeological sites in 

Iceland? 
 

  Yes  

  No  

  Other   

   
 

 

16.b If your answer is yes, how much would you be willing to pay? 

      

 

 

17. Gender? 
 

  Female  

  Male  
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18. Year of birth? 

      

 

 

19. Place of birth? 

      

 

 

20. Position? 
 

  Wage earner  

  Student  

  Pensionist  

  Other      
 

 

21. Could you please write down the highest education degree you hold? 

      

 

Comments? 
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V. Viðtal í Feyki þar sem rannnsókn vegna Hegranesþingstaðar 

       (Feykir, Fréttablaðið á Norðurlandi vestra (22. júlí 2010, 28 tölublað 30. 

árgangur, bls. 6-7. feykir@feykir.is. Sími 4557176/8982597/8619842.) 

 

mailto:feykir@feykir.is
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VI. Spurningakönnun vegna Hegranesþingstaðar 

 

1. Hefur þú komið á Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  

  Man það ekki  
 

 

Ef þú hefur svarað spurningu 1 neitandi, vinsamlegast farðu á spurningu 7. 
 

2. Hve oft hefur þú komið á Hegranesþingstað? 
 

  Einu sinni  

  2-5 sinnum  

  Oftar  
 

 

3. Hvernig komst þú á minjastaðinn? 
 

  Á eigin vegum  

  Í hópferð  
 

 

4. Þegar þú komst á Hegranesþingstað var þá markmiðið með ferðinni fyrst og fremst 

að fara þangað og skoða minjarnar ? 
 

  Já  

  Nei  

  Annað   

   
 

 

5. Hefur þú áhuga á að koma aftur á Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

6. Munt þú mæla með við aðra að skoða Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

7. Þekkir þú til fornleifa á Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

8. Hvaðan hefur þú fengið upplýsingar um fornleifarnar á Hegranesþingstað? 
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  Gegnum nám  

  Frá vinum  

  Frá fjölskyldu  

  Af veraldarvefnum  

  Gegnum útvarp/sjónvarp  

  Úr bókum um fornleifafræði og sögu  

  Úr blöðum og tímaritum  

  Úr upplýsingabókum/bæklingum fyrir ferðamenn  

  Annað   

   
 

 

9. Telur þú að bæta þurfi miðlun, upplýsingamiðlun um fornleifar á 

Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  

  Alveg sama 

  Annað   

   
 

 

10. Hvaða viðhorf hefur þú til þess að valdar minjar í Skagafirði séu sérstaklega 

friðlýstar? 
 

  Jákvætt  

  Neikvætt  

  Hef ekki skoðun  
 

 

11. Hvað finnst þér um að minjastaðir séu friðlýstir á landareign þinni? 
 

  Jákvætt  

  Neikvætt  

  Hef ekki skoðun  

  Annað   

   
 

 

Verðmætamat minja 
 

Til að hægt sé að nýta minjarnar í tengslum við ferðaþjónustu í heimabyggð þarf að 

halda þeim við og bæta upplýsingar um minjarnar, bæði með því að setja 
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upplýsingaskilti við minjar og eins með bættri upplýsingamiðlun á netinu. 
 

 

12.a. Værir þú tilbúin/n að greiða ákveðið gjald á ári til að varðveita fornleifarnar á 

Hegranesþingstað og bæta upplýsingamiðlun um þær ? 
 

  Já  

  Nei  
 

12.b. Ef já, hve háa upphæð í krónum? 

      

 

 

12.c. Ef svarið er nei, hvers vegna? 
 

  Minjarnar skipta mig engu máli  

  Ég tel mig ekki hafa fjármagn til þess  

  Annað   

   
 

 

13.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifarnar á Hegranesþingstað? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

13.b. Ef já, hve margar krónur á hvern íbúa? 

      

 

 

14.a. Værir þú almennt reiðubúin/-n að greiða ákveðna upphæð árlega til viðhalds 

fornum minjum á Íslandi? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

14.b. Ef já, hversu háa upphæð í krónum? 

      

 

 

14.c. Ef svarið er nei, hvers vegna? 
 

  Minjarnar skipta mig engu  

  Ég tel mig ekki hafa fjármagn til þess  

  Annað   
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15.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifar á Íslandi? 
 

  Já  

  Nei  
 

 

15.b. Ef já, hversu háa upphæð í krónum á hvern íbúa? 

      

 

 

Upplýsingar um svaranda  

 
 

16. Kyn? 
 

  Karlkyn  

  Kvenkyn  
 

17. Fæðingarstaður? 

      

 

18. Fæðingarár? 

      

 

19. Fjöldi fullorðinna á heimili svaranda (18 ára og eldri)? 

      

 

20. Fjöldi barna (undir 18 ára) á heimili svaranda? 

      

 

 

21. Menntun svaranda (krossið við einn lið, veljið hæstu gráðuna)? 
 

  Grunnskólamenntun  

  Starfsmenntun  

  Framhaldskólamenntun  

  Háskólamenntun  

  Annað   

   
 

 

22. Starfsaðstæður svaranda? 
 

  Launþegi  

  Með eigin atvinnurekstur  

  Eftirlaunaþegi  
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  Öryrki  

  Atvinnulaus  
 

 

23. Hverjar eru u.þ.b. mánaðartekjur heimildis eftir skatt? 
 

  Undir 200 þús.  

  201-500 þús.  

  501-1000 þús.  

  Yfir 1001 þúsund  
 

 

24. Í hvaða sveitarfélagi ertu búsettur? 
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VII. Niðurstöður á könnun meðal íslenskra gesta í Stöng  
 

 

1. Er þetta í fyrsta skipti sem þú kemur í Stöng ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 122 42.07% 

  
 

 

Nei 165 56.90% 

  
 

 

Man ekki 3 1.03% 

  
 

 
Total 290 100% 

 
Mean : 

1.590  

  Confidence Interval @ 95% : 

[1.531 - 1.649]  

  Standard Deviation 

: 0.513 

  Standard Error : 

0.030 
  

 

2. Hve lengi áttu von á að þú stoppir í Stöng ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

15 mínútur 138 47.75% 

  
 

 

Styttra en 15 

mínútur 
30 10.38% 

  
 

 

½ tíma 96 33.22% 

  
 

 

1 tíma eða 

lengur 
25 8.65% 

  
 

 
Total 289 100% 

 
Mean : 

 2.028  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.904 - 2.152]  

 Standard Deviation: 

1.077 

  Standard Error : 

 0.063 
  

 

3. Vissir þú að Stöng væri til áður en þú komst hingað ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 245 83.90% 

  
 

 

Nei 47 16.10% 

  
 

 
Total 292 100% 

 
Mean : 

 1.161  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.119 - 1.203]  

  Standard Deviation : 

  0.368 

  Standard Error : 

 0.022 
  

 

4. Ef svarið er já, hvernig vissir þú að Stöng væri til ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Gegnum nám 99 40.08% 

  
 

 

Frá vinum 14 5.67% 

  
 

 

Frá fjölskyldu 93 37.65% 

  
 

 

Af veraldarvefnum 1 0.40% 

  
 

 

Gegnum útvarp/sjónvarp 2 0.81% 

  
 

 

Úr bókum um fornleifafræði 

og sögu 
8 3.24% 

  
 

 

Úr blöðum og tímaritum 1 0.40% 
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Úr 

upplýsingabókum/bæklingum 

fyrir ferðamenn 

8 3.24% 

  
 

 

Annað  21 8.50% 

  
 

 
Total 247 100% 

 
Mean : 

 2.947  

  Confidence Interval @ 95% : 

[2.643 - 3.251]  

  Standard Deviation : 

  2.438 

  Standard Error : 

 0.155 
  

 

5. Hvernig gekk að afla sér upplýsinga um Stöng ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Auðvelt 126 45.32% 

  
 

 

Erfitt 9 3.24% 

  
 

 

Ég aflaði mér 

engra 

upplýsinga um 

Stöng 

143 51.44% 

  
 

 
Total 278 100% 

 
Mean : 

 2.061  

  Confidence Interval @ 95% : 

[1.946 - 2.177]  

  Standard Deviation 

:  0.984 

  Standard Error : 

 0.059 
  

 

6. Hver var ástæða þess að þú komst hingað í Þjórsárdalinn? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Til að skoða 

Stöng 
106 37.59% 

  
 

 

Ég er á leið 

annað og átti 

bara leið um 

99 35.11% 

  
 

 

Annað  77 27.30% 

  
 

 
Total 282 100% 

 
Mean : 

 1.897  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.804 - 1.991]  

  Standard Deviation 

:  0.800 

  Standard Error : 

0.048 
  

 

7. Hvernig komst þú í Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Á eigin vegum 267 93.68% 

  
 

 

Í hópferð 18 6.32% 

  
 

 
Total 285 100% 

 
Mean : 

 1.063  

  Confidence Interval @ 95% : 

 [1.035 - 1.091]  

  Standard Deviation 

:  0.244 

  Standard Error : 

 0.014 
  

 

8. Á hvaða farartæki komst þú? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Bifreið 278 96.86% 
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Bifhjóli 2 0.70% 

  
 

 

Reiðhjóli 0 0.00% 

  
 

 

Hesti 3 1.05% 

  
 

 

Gangandi 0 0.00% 

  
 

 

Annað  4 1.39% 

  
 

 
Total 287 100% 

 
Mean : 

 1.108  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.031 - 1.185]  

  Standard Deviation 

:  0.663 

  Standard Error : 

 0.039 
  

 

9. Hvernig gekk þér að finna Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

lla 3 1.07% 

  
 

 

Vel 269 96.07% 

  
 

 

Annað  8 2.86% 

  
 

 
Total 280 100% 

 
Mean : 

 2.018  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.995 - 2.041]  

  Standard Deviation : 

  0.198 

  Standard Error : 

 0.012 
  

 

12. Hvernig finnst þér aðgengið að Stöng (stígarnir upp að húsinu o.s.frv.)? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Auðvelt 244 86.83% 

  
 

 

Erfitt 14 4.98% 

  
 

 

Athugasemdir  23 8.19% 

  
 

 
Total 281 100% 

 
Mean : 

 1.214  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.146 - 1.281]  

  Standard Deviation 

:  0.577 

  Standard Error : 

 0.034 
  

 

13. Ertu sátt/ur við Stöng eins og hún er? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 218 70.10% 

  
 

 

Nei 35 11.25% 

  
 

 

Alveg sama 21 6.75% 

  
 

 

Athugasemdir  37 11.90% 

  
 

 
Total 311 100% 

 
Mean : 

 1.605  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.488 - 1.721]  

  Standard Deviation : 

  1.045 

  Standard Error : 

 0.059 
  

 

14. Telur þú að það þyrfti að bæta miðlun, upplýsingamiðlun á staðnum? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 136 50.00% 

  
 

 

Nei 80 29.41% 

  
 

 

Alveg sama 43 15.81% 
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Annað  13 4.78% 

  
 

 
Total 272 100% 

 
Mean : 

 1.754  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.648 - 1.859]  

  Standard Deviation : 

  0.890 

  Standard Error : 

 0.054 
  

 

16. Hefur þú áhuga á að koma hingað aftur? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 243 85.87% 

  
 

 

Nei 22 7.77% 

  
 

 

Athugasemdir  18 6.36% 

  
 

 
Total 283 100% 

 
Mean : 

 1.205  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.142 - 1.268]  

  Standard Deviation : 

  0.540 

  Standard Error : 

 0.032 
  

 

17. Munt þú mæla með við aðra að koma að Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 268 97.10% 

  
 

 

Nei 8 2.90% 

  
 

 
Total 276 100% 

 
Mean : 

 1.029  

  Confidence Interval @ 95% :   

[1.009 - 1.049]  

  Standard Deviation : 

  0.168 

  Standard Error : 

 0.010 
  

 

19. Finnst þér góð hugmynd að setja slíkan skatt á í eitt skipti fyrir öll til að laga 

aðstöðuna í Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 122 46.92% 

  
 

 

Nei 120 46.15% 

  
 

 

Annað  18 6.92% 

  
 

 
Total 260 100% 

 
Mean : 

 1.600  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.525 - 1.675]  

 Standard Deviation : 

  0.616 

 Standard Error : 

 0.038 
  

 

20. Værir þú til í að borga slíka upphæð í eitt skipti fyrir öll? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 151 61.38% 

  
 

 

Nei 95 38.62% 

  
 

 
Total 246 100% 

 
Mean : 

 1.386  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.325 - 1.447]  

 Standard Deviation : 

  0.488 

 Standard Error : 

 0.031 
  

 

21.a Værir þú til í að greiða lægri upphæð í fimm ár til að lagfæra Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 
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Já 123 52.12% 

  
 

 

Nei 113 47.88% 

  
 

 
Total 236 100% 

 
Mean : 

 1.479  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.415 - 1.543]  

 Standard Deviation : 

  0.501 

 Standard Error : 

 0.033 
  

 

22.a Værir þú almennt tilbúin/n að greiða ákveðna upphæð árlega til viðhalds á 

fornum minjum á Íslandi? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 181 74.18% 

  
 

 

Nei 63 25.82% 

  
 

 
Total 244 100% 

 
Mean : 

 1.258  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.203 - 1.313]  

 Standard Deviation : 

  0.439 

 Standard Error : 

 0.028 
  

 

23. Ef svarið er nei við spurningu 22, hvers vegna? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Minjarnar skipta 

mig engu 
5 8.20% 

  
 

 

Ég tel mig ekki 

hafa fjármagn til 

þess 

33 54.10% 

  
 

 

Annað  23 37.70% 

  
 

 
Total 61 100% 

 
Mean : 

 2.295  

 Confidence Interval @ 95% :   

[2.141 - 2.449]  

 Standard Deviation : 

  0.615 

 Standard Error : 

 0.079 
  

 

24.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifar á Íslandi ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 228 93.44% 

  
 

 

Nei 16 6.56% 

  
 

 
Total 244 100% 

 
Mean : 

 1.066  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.034 - 1.097]  

 Standard Deviation : 

  0.248 

 Standard Error : 

 0.016 
  

 

25. Kyn svaranda? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Kvenkyn 153 58.62% 

  
 

 

Karlkyn 108 41.38% 

  
 

 
Total 261 100% 

 
Mean :  Confidence Interval @ 95% :    Standard Deviation :  Standard Error : 
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 1.414  [1.354 - 1.474]    0.493  0.031 
  

 

28. Menntun svaranda? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Grunnskóli 28 10.85% 

  
 

 

Starfsnám 35 13.57% 

  
 

 

Menntaskóli 49 18.99% 

  
 

 

Háskóli 138 53.49% 

  
 

 

Annað  8 3.10% 

  
 

 
Total 258 100% 

 
Mean : 

 3.244  

 Confidence Interval @ 95% :   

[3.112 - 3.376]  

 Standard Deviation : 

  1.083 

 Standard Error : 

 0.067 
  

 

29. Aðstæður svaranda? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Launþegi 175 67.57% 

  
 

 

Atvinnurekandi 26 10.04% 

  
 

 

Námsmaður 32 12.36% 

  
 

 

Eftirlaunaþegi 13 5.02% 

  
 

 

Örorkubætur 5 1.93% 

  
 

 

Atvinnulaus 8 3.09% 

  
 

 
Total 259 100% 

 
Mean : 

 1.730  

 Confidence Interval @ 95% :   

[1.576 - 1.884]  

 Standard Deviation : 

  1.265 

 Standard Error : 

 0.079 
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VIII. Niðurstöður á könnun meðal erlendra gesta í Stöng 
 

1. Is this the first time you visit Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 392 93.56% 

  
 

 

No 19 4.53% 

  
 

 

Other  8 1.91% 

  
 

 
Total 419 100% 

   

 

2. For how long will you be visiting Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Approximately 

15 minutes 
195 46.76% 

  
 

 

Less than 15 

minutes 
44 10.55% 

  
 

 

Around ½ hour 155 37.17% 

  
 

 

One hour or 

more 
23 5.52% 

  
 

 
Total 417 100% 

   

 

3. Did you know that Stöng existed before you came here? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 247 58.95% 

  
 

 

No 172 41.05% 

  
 

 
Total 419 100% 

   

 

4. If the answer is yes, how did you know that Stöng existed? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Through education 8 3.02% 

  
 

 

From friends 15 5.66% 

  
 

 

From family 7 2.64% 

  
 

 

From the internet 9 3.40% 

  
 

 

From Radio/TV 1 0.38% 

  
 

 

From books about 

archaeology/history 
12 4.53% 

  
 

 

From 

newspapers/magazines 
3 1.13% 

  
 

 

From travel books 191 72.08% 

  
 

 

Other  19 7.17% 

  
 

 
Total 265 100% 

   

 

5. Was it hard to find information regarding Stöng? 
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Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 68 17.66% 

  
 

 

No 284 73.77% 

  
 

 

Other  33 8.57% 

  
 

 
Total 385 100% 

   

 

6. Did you come specially to Þjórsárdalur in order to visit Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 182 44.07% 

  
 

 

No 231 55.93% 

  
 

 
Total 413 100% 

   

 

7. Have you visited the replica of Stöng (Þjóðveldisbærinn)? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 128 30.99% 

  
 

 

No 202 48.91% 

  
 

 

I don‘t know 

what that is 
83 20.10% 

  
 

 
Total 413 100% 

   

 

8. How did you travel to Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

In a private car 358 85.44% 

  
 

 

On tour bus 34 8.11% 

  
 

 

Motorcycle 1 0.24% 

  
 

 

Bycycle 3 0.72% 

  
 

 

Horse 6 1.43% 

  
 

 

By foot 6 1.43% 

  
 

 

Other  11 2.63% 

  
 

 
Total 419 100% 

   

 

9. Was it hard for you to find Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 47 10.09% 

  
 

 

No 362 77.68% 

  
 

 

Comment 57 12.23% 

  
 

 
Total 466 100% 

   

 

12. Do you find it necessary to improve the information available at the site? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 235 49.79% 

  
 

http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156646
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%203.81%25',%20document.getElementById('Answer_91156646'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156647
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.39%25',%20document.getElementById('Answer_91156647'))
http://www.questionpro.com/akira/SlideShow.do?actionID=text
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156648
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%202.8%25',%20document.getElementById('Answer_91156648'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852716&answerID=91156847
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.79%25',%20document.getElementById('Answer_91156847'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852716&answerID=91156848
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.79%25',%20document.getElementById('Answer_91156848'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156859
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.46%25',%20document.getElementById('Answer_91156859'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156860
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.82%25',%20document.getElementById('Answer_91156860'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156862
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%203.86%25',%20document.getElementById('Answer_91156862'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156868
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%203.38%25',%20document.getElementById('Answer_91156868'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156869
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%202.61%25',%20document.getElementById('Answer_91156869'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156870
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%200.47%25',%20document.getElementById('Answer_91156870'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156871
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%200.81%25',%20document.getElementById('Answer_91156871'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156872
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%201.14%25',%20document.getElementById('Answer_91156872'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156873
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%201.14%25',%20document.getElementById('Answer_91156873'))
http://www.questionpro.com/akira/SlideShow.do?actionID=text
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156874
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%201.53%25',%20document.getElementById('Answer_91156874'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157016
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%202.73%25',%20document.getElementById('Answer_91157016'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157017
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%203.78%25',%20document.getElementById('Answer_91157017'))
http://www.questionpro.com/akira/SlideShow.do?actionID=text
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157018
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%202.97%25',%20document.getElementById('Answer_91157018'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852762&answerID=91157037
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%204.51%25',%20document.getElementById('Answer_91157037'))
javascript:navPopup('oimg_91156646', 'Data Analysis : Yes',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156646','listSummaryReport.do?questionID=19852578&answerID=91156646','listTextReport.do?questionID=19852578&answerID=91156646'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156647', 'Data Analysis : No',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156647','listSummaryReport.do?questionID=19852578&answerID=91156647','listTextReport.do?questionID=19852578&answerID=91156647'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156648', 'Data Analysis : Other',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852578&answerID=91156648','listSummaryReport.do?questionID=19852578&answerID=91156648','listTextReport.do?questionID=19852578&answerID=91156648'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156847', 'Data Analysis : Yes',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852716&answerID=91156847','listSummaryReport.do?questionID=19852716&answerID=91156847','listTextReport.do?questionID=19852716&answerID=91156847'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156848', 'Data Analysis : No',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852716&answerID=91156848','listSummaryReport.do?questionID=19852716&answerID=91156848','listTextReport.do?questionID=19852716&answerID=91156848'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156859', 'Data Analysis : Yes',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156859','listSummaryReport.do?questionID=19852719&answerID=91156859','listTextReport.do?questionID=19852719&answerID=91156859'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156860', 'Data Analysis : No',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156860','listSummaryReport.do?questionID=19852719&answerID=91156860','listTextReport.do?questionID=19852719&answerID=91156860'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156862', 'Data Analysis : I don‘t know what that is',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852719&answerID=91156862','listSummaryReport.do?questionID=19852719&answerID=91156862','listTextReport.do?questionID=19852719&answerID=91156862'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156868', 'Data Analysis : In a private car',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156868','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156868','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156868'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156869', 'Data Analysis : On tour bus',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156869','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156869','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156869'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156870', 'Data Analysis : Motorcycle',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156870','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156870','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156870'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156871', 'Data Analysis : Bycycle',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156871','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156871','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156871'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156872', 'Data Analysis : Horse',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156872','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156872','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156872'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156873', 'Data Analysis : By foot',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156873','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156873','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156873'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91156874', 'Data Analysis : Other',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852723&answerID=91156874','listSummaryReport.do?questionID=19852723&answerID=91156874','listTextReport.do?questionID=19852723&answerID=91156874'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91157016', 'Data Analysis : Yes',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157016','listSummaryReport.do?questionID=19852753&answerID=91157016','listTextReport.do?questionID=19852753&answerID=91157016'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91157017', 'Data Analysis : No',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157017','listSummaryReport.do?questionID=19852753&answerID=91157017','listTextReport.do?questionID=19852753&answerID=91157017'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91157018', 'Data Analysis : Comment',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852753&answerID=91157018','listSummaryReport.do?questionID=19852753&answerID=91157018','listTextReport.do?questionID=19852753&answerID=91157018'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_91157037', 'Data Analysis : Yes',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19852762&answerID=91157037','listSummaryReport.do?questionID=19852762&answerID=91157037','listTextReport.do?questionID=19852762&answerID=91157037'), new Array(false,false,false))


  

116 

 

 

No 151 31.99% 

  
 

 

Comments 86 18.22% 

  
 

 
Total 472 100% 

   

 

14. Are you interested in visiting Stöng again? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 124 31.16% 

  
 

 

No 238 59.80% 

  
 

 

Other  36 9.05% 

  
 

 
Total 398 100% 

   

 

15. Would you recommend to others to visit Stöng? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 353 88.92% 

  
 

 

No 44 11.08% 

  
 

 
Total 397 100% 

   

 

16.a Would you be willing to pay an entrance fee for visiting archaeological sites in 

Iceland? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Yes 202 51.93% 

  
 

 

No 136 34.96% 

  
 

 

Other  51 13.11% 

  
 

 
Total 389 100% 

   

 

17. Gender? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Female 212 53.40% 

  
 

 

Male 185 46.60% 

  
 

 
Total 397 100% 

   

 

20. Position? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Wage earner 262 75.29% 

  
 

 

Student 54 15.52% 

  
 

 

Pensionist 22 6.32% 

  
 

 

Other  10 2.87% 

  
 

 
Total 348 100% 
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IX. Niðurstöður könnunar um Hegranesþingstað 

  

1. Hefur þú komið á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 104 38.24% 

  
 

 

Nei 154 56.62% 

  
 

 

Man það ekki 14 5.15% 

  
 

 
Total 272 100% 

   

  

2. Hve oft hefur þú komið á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Einu sinni 43 40.57% 

  
 

 

2-5 sinnum 50 47.17% 

  
 

 

Oftar 13 12.26% 

  
 

 
Total 106 100% 

   

  

3. Hvernig komst þú á minjastaðinn? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Á eigin vegum 92 88.46% 

  
 

 

Í hópferð 12 11.54% 

  
 

 
Total 104 100% 

   

  

4. Þegar þú komst á Hegranesþingstað var þá markmiðið með ferðinni fyrst og fremst 

að fara þangað og skoða minjarnar ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 59 56.73% 

  
 

 

Nei 30 28.85% 

  
 

 

Annað  15 14.42% 

  
 

 
Total 104 100% 

   

  

5. Hefur þú áhuga á að koma aftur á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 83 80.58% 

  
 

 

Nei 20 19.42% 

  
 

 
Total 103 100% 

   

 

6. Munt þú mæla með við aðra að skoða Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 82 77.36% 

  
 

 

Nei 24 22.64% 

  
 

 
Total 106 100% 

   

http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772727
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%205.78%25',%20document.getElementById('Answer_90772727'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772728
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%205.89%25',%20document.getElementById('Answer_90772728'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772729
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%202.63%25',%20document.getElementById('Answer_90772729'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772755
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%209.35%25',%20document.getElementById('Answer_90772755'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772756
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%209.5%25',%20document.getElementById('Answer_90772756'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772757
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%206.24%25',%20document.getElementById('Answer_90772757'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770270&answerID=90772758
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%206.14%25',%20document.getElementById('Answer_90772758'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770270&answerID=90772759
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%206.14%25',%20document.getElementById('Answer_90772759'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772870
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%209.52%25',%20document.getElementById('Answer_90772870'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772871
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%208.71%25',%20document.getElementById('Answer_90772871'))
http://www.questionpro.com/akira/SlideShow.do?actionID=text
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772872
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%206.75%25',%20document.getElementById('Answer_90772872'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770297&answerID=90772877
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%207.64%25',%20document.getElementById('Answer_90772877'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770297&answerID=90772878
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%207.64%25',%20document.getElementById('Answer_90772878'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770298&answerID=90772879
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%207.97%25',%20document.getElementById('Answer_90772879'))
http://www.questionpro.com/akira/showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770298&answerID=90772880
javascript:Bubble.showTip('Margin%20Of%20Error%20:%207.97%25',%20document.getElementById('Answer_90772880'))
javascript:navPopup('oimg_90772727', 'Data Analysis : Já',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772727','listSummaryReport.do?questionID=19770261&answerID=90772727','listTextReport.do?questionID=19770261&answerID=90772727'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772728', 'Data Analysis : Nei',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772728','listSummaryReport.do?questionID=19770261&answerID=90772728','listTextReport.do?questionID=19770261&answerID=90772728'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772729', 'Data Analysis : Man það ekki',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770261&answerID=90772729','listSummaryReport.do?questionID=19770261&answerID=90772729','listTextReport.do?questionID=19770261&answerID=90772729'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772755', 'Data Analysis : Einu sinni',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772755','listSummaryReport.do?questionID=19770269&answerID=90772755','listTextReport.do?questionID=19770269&answerID=90772755'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772756', 'Data Analysis : 2-5 sinnum',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772756','listSummaryReport.do?questionID=19770269&answerID=90772756','listTextReport.do?questionID=19770269&answerID=90772756'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772757', 'Data Analysis : Oftar',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770269&answerID=90772757','listSummaryReport.do?questionID=19770269&answerID=90772757','listTextReport.do?questionID=19770269&answerID=90772757'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772758', 'Data Analysis : Á eigin vegum',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770270&answerID=90772758','listSummaryReport.do?questionID=19770270&answerID=90772758','listTextReport.do?questionID=19770270&answerID=90772758'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772759', 'Data Analysis : Í hópferð',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770270&answerID=90772759','listSummaryReport.do?questionID=19770270&answerID=90772759','listTextReport.do?questionID=19770270&answerID=90772759'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772870', 'Data Analysis : Já',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772870','listSummaryReport.do?questionID=19770295&answerID=90772870','listTextReport.do?questionID=19770295&answerID=90772870'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772871', 'Data Analysis : Nei',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772871','listSummaryReport.do?questionID=19770295&answerID=90772871','listTextReport.do?questionID=19770295&answerID=90772871'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772872', 'Data Analysis : Annað',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770295&answerID=90772872','listSummaryReport.do?questionID=19770295&answerID=90772872','listTextReport.do?questionID=19770295&answerID=90772872'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772877', 'Data Analysis : Já',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770297&answerID=90772877','listSummaryReport.do?questionID=19770297&answerID=90772877','listTextReport.do?questionID=19770297&answerID=90772877'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772878', 'Data Analysis : Nei',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770297&answerID=90772878','listSummaryReport.do?questionID=19770297&answerID=90772878','listTextReport.do?questionID=19770297&answerID=90772878'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772879', 'Data Analysis : Já',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770298&answerID=90772879','listSummaryReport.do?questionID=19770298&answerID=90772879','listTextReport.do?questionID=19770298&answerID=90772879'), new Array(false,false,false))
javascript:navPopup('oimg_90772880', 'Data Analysis : Nei',new Array('View Individual Responses','View Filtered Summary Report','View Filtered Open-Ended Text Report'), new Array('showResponseEditor.do?mode=execute&questionID=19770298&answerID=90772880','listSummaryReport.do?questionID=19770298&answerID=90772880','listTextReport.do?questionID=19770298&answerID=90772880'), new Array(false,false,false))


  

118 

 

  

7. Þekkir þú til fornleifa á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 83 30.51% 

  
 

 

Nei 189 69.49% 

  
 

 
Total 272 100% 

   

  

8. Hvaðan hefur þú fengið upplýsingar um fornleifarnar á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Gegnum nám 31 13.84% 

  
 

 

Frá vinum 11 4.91% 

  
 

 

Frá fjölskyldu 13 5.80% 

  
 

 

Af veraldarvefnum 54 24.11% 

  
 

 

Gegnum útvarp/sjónvarp 19 8.48% 

  
 

 

Úr bókum um fornleifafræði 

og sögu 
25 11.16% 

  
 

 

Úr blöðum og tímaritum 16 7.14% 

  
 

 

Úr 

upplýsingabókum/bæklingum 

fyrir ferðamenn 

15 6.70% 

  
 

 

Annað  40 17.86% 

  
 

 
Total 224 100% 

   

  

9. Telur þú að bæta þurfi miðlun, upplýsingamiðlun um fornleifar á 

Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 164 62.36% 

  
 

 

Nei 26 9.89% 

  
 

 

Alveg sama 68 25.86% 

  
 

 

Annað  5 1.90% 

  
 

 
Total 263 100% 

   

  

10. Hvaða viðhorf hefur þú til þess að valdar minjar í Skagafirði séu sérstaklega 

friðlýstar? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Jákvætt 186 70.45% 

  
 

 

Neikvætt 28 10.61% 

  
 

 

Hef ekki skoðun 50 18.94% 

  
 

 
Total 264 100% 

   

  

11. Hvað finnst þér um að minjastaðir séu friðlýstir á landareign þinni? 
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Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Jákvætt 143 53.56% 

  
 

 

Neikvætt 46 17.23% 

  
 

 

Hef ekki skoðun 59 22.10% 

  
 

 

Annað  19 7.12% 

  
 

 
Total 267 100% 

   

  

12.a. Værir þú tilbúin/n að greiða ákveðið gjald á ári til að varðveita fornleifarnar á 

Hegranesþingstað og bæta upplýsingamiðlun um þær ? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 88 37.77% 

  
 

 

Nei 145 62.23% 

  
 

 
Total 233 100% 

   

  

12.c. Ef svarið er nei, hvers vegna? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Minjarnar skipta 

mig engu máli 
35 23.18% 

  
 

 

Ég tel mig ekki 

hafa fjármagn til 

þess 

58 38.41% 

  
 

 

Annað  58 38.41% 

  
 

 
Total 151 100% 

   

  

13.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifarnar á Hegranesþingstað? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 140 61.67% 

  
 

 

Nei 87 38.33% 

  
 

 
Total 227 100% 

   

  

14.a. Værir þú almennt reiðubúin/-n að greiða ákveðna upphæð árlega til viðhalds 

fornum minjum á Íslandi? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 105 46.26% 

  
 

 

Nei 122 53.74% 

  
 

 
Total 227 100% 

   

  

14.c. Ef svarið er nei, hvers vegna? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Minjarnar skipta 27 21.09% 
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mig engu 

 

Ég tel mig ekki 

hafa fjármagn til 

þess 

48 37.50% 

  
 

 

Annað  53 41.41% 

  
 

 
Total 128 100% 

   

  

15.a Værir þú sammála því að ríkið veitti fjármunum árlega, af skattfé, til að 

varðveita fornleifar á Íslandi? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Já 164 72.25% 

  
 

 

Nei 63 27.75% 

  
 

 
Total 227 100% 

   

  

16. Kyn? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Karlkyn 137 62.84% 

  
 

 

Kvenkyn 81 37.16% 

  
 

 
Total 218 100% 

   

  

21. Menntun svaranda (krossið við einn lið, veljið hæstu gráðuna)? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Grunnskólamenntun 12 5.69% 

  
 

 

Starfsmenntun 25 11.85% 

  
 

 

Framhaldskólamenntun 40 18.96% 

  
 

 

Háskólamenntun 126 59.72% 

  
 

 

Annað  8 3.79% 

  
 

 
Total 211 100% 

   

  

22. Starfsaðstæður svaranda? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

 

Launþegi 165 78.57% 

  
 

 

Með eigin 

atvinnurekstur 
31 14.76% 

  
 

 

Eftirlaunaþegi 4 1.90% 

  
 

 

Öryrki 4 1.90% 

  
 

 

Atvinnulaus 6 2.86% 

  
 

 
Total 210 100% 

   

  

23. Hverjar eru u.þ.b. mánaðartekjur heimildis eftir skatt? 

 
Answer  Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 
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Undir 200 þús. 28 13.86% 

  
 

 

201-500 þús. 101 50.00% 

  
 

 

501-1000 þús. 62 30.69% 

  
 

 

Yfir 1001 

þúsund 
11 5.45% 

  
 

 
Total 202 100% 
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X. Spurningar og niðurstöður Gallup könnunar   

 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

 123 

 
 



  

 124 

 


