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SAMANTEKT 
 

Í þessari skýrslu eru kynntar niðurstöður rannsóknar á ferðamennsku á Kili sem unnin var fyrir styrk 

frá Ferðamálastofu. Verkefnið er unnið sem hluti af stærra verkefni sem hefur að meginmarkmiði að 

afla þekkingar sem nýtist við gerð landnýtingaráætlunar fyrir ferðamennsku á hálendi Íslands. 

Landnýtingaráætlun hefur það að markmiði að hálendið nýtist sem best til sem fjölbreytilegastrar 

útivistar og ferðamennsku án þess að gengið sé á auðlindina. Slík áætlun byggir á rannsóknum á 

þolmörkum ferðamennsku, annars vegar með hliðsjón af upplifun ferðamanna og hins vegar með 

hliðsjón af hvers konar ferðamennsku umhverfið þolir og hentar til. Í þessari skýrslu eru birtar 

niðurstöður úr einum hluta þessa verkefnis, þ.e. þeim þætti sem snýr að upplifun ferðamanna á Kili.  

Sökum eðlis ferðamennsku á svæðinu er fjallað um hana á töluvert stærra svæði en hinn eiginlegi 

Kjölur nær yfir. Kerlingarfjöll eru t.d. ekki hluti af Kili en tengjast honum órjúfanlegum böndum vegna 

samgöngukerfis og ferðamáta ferðamanna.  

 

Undanfarin misseri hafa verið settar fram hugmyndir um margs konar uppbyggingu á Kili sem kæmu 

til með að hafa mikil áhrif á þá ferðamennsku sem þar er nú stunduð. Má þar nefna hugmyndir um 

uppbyggðan heilsársveg, hálendismiðstöðvar, hótel og virkjanir. Hveravellir og Kerlingarfjöll eru til 

skoðunar sem virkjunarkostir fyrir jarðvarmavirkjanir og á sunnanverðum Kili er verið að skoða 

möguleika á að virkja Hvítá sunnan Hvítárvatns, Jökulkvísl við Gýgjarfoss, auk virkjunar Hagavatns við 

Farið sunnan Eystri-Hagafellsjökuls, en sú síðastnefnda er ekki á sjálfum Kili. Áður en jafn mikilvægar 

ákvarðanir eru teknar um nýtingu Kjalar er nauðsynlegt að átta sig á hlutverkinu sem svæðið gegnir 

fyrir ferðamennsku og útivist.  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvers konar ferðamennska er stunduð á Kili á 

sumrin, hvernig ferðamenn upplifa ferðalag sitt um Kjöl og hvers konar uppbyggingu þeir telja 

æskilega. Rannsóknin byggir á viðtalskönnun (21 viðtöl) og spurningalistakönnun (stærð úrtaks 525) 

sem gerðar voru á Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum sumarið 2008.  

 

Rannsóknin leiddi í ljós að Íslendingar eru fjölmennasti hópurinn sem ferðast um Kjöl, eða um 

þriðjungur. Þjóðverjar og Frakkar eru fjölmennastir erlendra gesta. Aðrir gestir eru fyrst og fremst frá 

öðrum Mið- og Vestur-Evrópuríkjum. Þeir sem eru þarna á ferð eru margir hverjir í langri ferð um 

landið, eru að meðaltali í 13,35 daga ferð, þar af tæpa 5 daga á hálendinu. Rúmlega 40% gesta eru á 

ferð með fjölskyldu sinni og fjórðungur ferðamanna er í skipulagðri hópferð. Flestir gestanna eru á 

eigin bíl (34%) eða bílaleigubíl (21%). Langflestir koma með bifreiðum, en þó koma um 9% gangandi, 

ríðandi eða hjólandi. Tæplega helmingur gistir í tjaldi, tjaldvagni eða fellihýsi, um 23% gista á 

hótelum, um 17% í fjallaskálum og 11% í bændagistingu. Gönguferðir, böð í náttúrulaugunum og 

ökuferðir eru algengasta afþreying ferðalanga. 

 

Ferðamenn eru flestir mjög ánægðir með ferð sína um Kjöl. Náttúran er megin aðdráttarafl Kjalar. 

Ferðamenn nefndu t.d. fegurð náttúrunnar, fjölbreytileika, útsýni, landslag, fjöll, jökla, hveri, 

jarðfræði og að upplifa ýmsa eiginleika víðernanna, eins og t.d. kyrrð, fámenni, einangrun, auðnir og 

öræfastemningu. Um 92% gesta finnst ósnortin víðerni vera hluti af aðdráttarafli Kjalar og þau vera 

mikilvægur hluti af ímynd Íslands. Um 15% viðmælenda fer Kjalveg til komast á milli Norðurlands og 

Suðurlands og 9% koma á Kjöl vegna þess að hann er á áætlun í fyrirfram skipulagðri ferð þeirra. 
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Meiri hluti Íslendinganna er frá höfuðborgarsvæðinu og margir þeirra völdu Kjöl sem ferðasvæði 

vegna þess hve svæðið er aðgengilegt, þ.e.a.s. þangað er hægt að fara í stutta helgarferð og njóta 

náttúrunnar án þess að eyða miklum tíma í að aka. 

 

Að mati flestra ferðamanna felst aðdráttarafl hálendisins í einfaldri og frumstæðri uppbyggingu og 

meirihlutinn er á móti því að reisa hótel, veitingastaði eða annars konar þjónustubyggingar. Skiptar 

skoðanir eru á ágæti vega á Kili, en þó vilja ekki nema 20% ferðamanna láta bæta þá. Erlendu 

ferðamennirnir eru eindregnar en þeir innlendu á þeirri skoðun að halda Kjalvegi óbreyttum. Bæði 

vegna ævintýrisins sem felst í því að ferðast á vondum vegum, en einnig vegna þess að þá myndi 

ferðamönnum fjölga og ferðamennskan breytast. Virkjanir með tilheyrandi raflínum, stíflum, 

miðlunarlónum, leiðslum og borholum myndu gjörbreyta ásýnd svæðisins og ferðamenn eru mjög 

andvígir slíkum mannvirkjum á Kili.  

 

Umhverfismál eru almennt talin í góðu lagi á Kili en nokkrir tóku þó eftir ummerkjum um 

utanvegaakstur, rofi úr göngustígum, gróðurskemmdum og rusli. Helst kvörtuðu ferðamenn undan 

salernis- og hreinlætisaðstöðu. Þau mál, sem og sturtuaðstaða í Kerlingarfjöllum, voru óviðunandi á 

Hveravöllum og Hvítárnesi sumarið sem rannsóknin fór fram. Sá fjöldi ferðamanna sem nú ferðast um 

Kjöl truflar ekki upplifun ferðamanna og er eins og meirihluti gesta átti von á. Eini ásetni staðurinn á 

öllum Kili eru Hveravellir. Þar hafa flestir ferðamenn sem fara um Kjöl viðdvöl.  

 

Ferðamenn á hálendi Íslands eru ekki einsleitur markhópur. Greining á þeim með hliðsjón af 

viðhorfskvarðanum (the Purist Scale) leiddi í ljós að gestir í Hveravöllum og Kerlingarfjöllum eru 

svipaðir gestum Landmannalauga, en þar eru aðeins 2  5% gesta miklir náttúrusinnar og um 

fjórðungur náttúrusinnar. Til samanburðar er hlutfall mikilla náttúrusinna við Langasjó og í 

Lónsöræfum mun hærra, eða 25% og 15% og náttúrusinnar eru ríflega þriðjungur gesta á þessum 

svæðum. Flokkurinn almennir ferðamenn er um helmingur gesta og þjónustusinnar um fjórðungur í 

Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum. Þessi greining gefur til kynna að höfða megi til mismunandi 

markhópa á Kili, fjölga megi ferðamönnum töluvert og að rétt sé að bæta einfalda grunngerð og 

þjónustu í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum. Þessir gestir vilja samt sem áður ekki mikla 

uppbyggingu, t.d. alls ekki hótel eða veitingastaði. Miklir náttúrusinnar sem eru viðkvæmir fyrir 

fólksfjölda og innviðum geta líka fundið afar fáfarna og fallega staði á Kili, eins og t.d. Karlsdrátt, 

Fróðárdali, Þjófadali, Fögruhlíð og svæðið í kringum Hrútfell.  

 

Ýmislegt mætti gera til þess að fjölga ferðamönnum á Kili. T.d. mætti kynna betur gönguleiðina um 

gamla Kjalveg og gera hana jafn þekkta og „Laugavegurinn“ er í dag. Með því móti mætti líklega létta 

álagið á Laugaveginum og höfða til aðeins annars markhóps því  Kjalvegur hinn forni er auðveldari 

gönguleið bæði vegna landslags og veðurs. Áður en ferðamönnum fjölgar mikið á gönguleiðinni þarf 

hins vegar að koma aðstæðum á helstu áfangastöðum leiðarinnar í viðundandi horf. 

 

Lítið er um merktar gönguleiðir á Kili. Markhópurinn sem sækir í gönguferðir myndi sækja á Kjöl í 

auknum mæli ef ráðin væri bót á því. Gefið hefur verið út kort sem sýnir helstu gönguleiðir um 

Kerlingarfjöll og stikur hafa verið lagðar frá bílastæðinu við Hveradali inn í hverasvæðið. Þær verða 

hins vegar gisnari og hætta eða hverfa að lokum inni á miðju hverasvæðinu. Slíkt skapar ferðalöngum 

hættu og óöryggi því veður eru válynd á háum fjallsvæðum sem þessu, jökulsprungur víða og jörð 

morkin af hverarvirkni. Þetta takmarkar þann fjölda sem treystir sér til að ganga um svæðið. 
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Kerlingarfjöll eru hins vegar víðfemt svæði sem getur tekið á móti mun fleiri ferðamönnum en þangað 

koma nú. Dýrt er að stika og viðhalda stikuðum leiðum og er það dæmi um almannagæði sem 

opinberir aðilar ættu að fjármagna sem hluta af nauðsynlegum innviðum til að taka á móti ferðafólki. 

Bláfell sést víða að og þjóðsögur um risann sem þar hefur búsetu eru vel þekktar. Þrátt fyrir að 

þjóðvegurinn yfir Kjöl liggi við rætur fjallsins og tiltölulega auðvelt sé að ganga á fjallið, fara sárafáir 

þangað upp. Ef merkt væri gönguleið upp á fjallið og lítið bílastæði væri gert við rætur þess myndu 

örugglega fleiri ganga á tindinn og njóta eins besta útsýnis á sunnanverðu landinu. Möguleikar til 

hjólaferða og hestaferða eru einnig margir á Kili og mætti útfæra þær á ýmsan hátt. 

 

Þegar til framtíðar er litið er Kjölur mikilvæg auðlind fyrir ferðaþjónustu og útivist. Erlendum 

ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað að meðaltali um 10% árlega síðustu áratugi og stefnir í að þeir 

verði yfir ein milljón eftir 8 – 10 ár. Til að taka á móti sívaxandi fjölda á hálendinu er mikilvægt að 

byggja upp ferðaþjónustu víðar en nú er. Kjölur er eitt af þeim svæðum sem eru vannýtt og gætu 

tekið við fleiri ferðamönnum. Svæðið bíður upp á mikla möguleika á fjölbreytilegri ferðaþjónustu og 

þar væri  mögulegt að lengja ferðamannatímabilið og þjóna ólíkum markhópum. Mikilvægi Kjalar á 

tvímælalaust eftir að aukast verði ákveðið að nýta svæðið fyrst og fremst fyrir ferðamennsku á 

víðernum. Meðan enn ríkir óvissa um hvernig svæðið verður nýtt í framtíðinni heldur ferðaþjónustan 

hins vegar að sér höndum með frekari fjárfestingar og markaðssetningu. Það er slæmt fyrir 

ferðaþjónustuna í landinu og fyrir jaðarbyggðir Kjalar. 
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FORMÁLI 

Í þessari skýrslu eru kynntar niðurstöður rannsóknar á ferðamennsku á Kili sem unnin var fyrir styrk 

frá Ferðamálastofu. Verkefnið er unnið sem hluti af stærra verkefni sem hefur að meginmarkmiði að 

afla þekkingar sem nýtist við gerð landnýtingaráætlunar fyrir ferðamennsku á hálendi Íslands. 

Landnýtingaráætlun hefur það að markmiði að hálendið nýtist sem best til sem fjölbreytilegastrar 

útivistar og ferðamennsku án þess að gengið sé á auðlindina. Slík áætlun byggir á rannsóknum á 

þolmörkum ferðamennsku, annars vegar með hliðsjón af upplifun ferðamanna og hins vegar með 

hliðsjón af hvers konar ferðamennsku umhverfið þolir og hentar til. Í ljósi niðurstaðna rannsóknanna 

og í samráði við ferðaþjónustuna og með því að taka mið af mismunandi forsendum markhópa, má 

síðan semja tillögu að landnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku á hálendinu.  

Árið 2007 var unnið forverkefni á Lakasvæðinu þar sem aðferðafræðin sem grundvallar vinnuna 

var þróuð (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson 2007; 2009).  

Á meðan á vinnslu þessa verkefnis á Kili stóð var lögð fyrir Alþingi þingsályktunartillaga um 

landnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu (Alþingi, 2009) og má því segja að verið sé að 

gera atlögu að þessu stóra verkefni frá nýrri hlið.  

Í þessari skýrslu eru birtar niðurstöður úr einum hluta þessa verkefnis, þ.e. þeim þætti sem snýr að 

upplifun ferðamanna á Kili. Gagnaöflun fór fram sumarið 2008 og unnið var úr gögnunum árin 2008-

2009. Niðurstöður verkefnisins eru birtar í þrem skýrslum sem allar voru gefnar út árið 2009: 

 

i) Töluleg greining á viðhorfum ferðamanna á Kili 

ii) Greining á viðtölum við ferðamenn á Kili 

iii) Kafað ofan í kjölinn – á viðhorfum ferðamanna á Kili (þessi skýrsla) 

Ferðamálastofu er þakkaður fjárstuðningurinn og Ólöfu Ýrr Atladóttur ferðamálastjóra er 

sérstaklega þakkaður áhugi hennar á verkinu. Oddnýju Óladóttur rannsóknastjóra og Sveini Rúnar 

Traustasyni umhverfisstjóra Ferðamálastofu eru jafnframt þökkuð aðstoð og aðkoma að verkinu.  

Þorkell Stefánsson og Jóna Sigurbjörg Eðvaldsdóttir, nemar í ferðamálafræðum, störfuðu við 

verkefnið. Þorkell tók viðtöl við ferðamenn og dreifði spurningalistum á Kili, auk þess sem hann sá um 

úrvinnslu á tölulegum gögnum, gerð súlurita og ýmislegt annað sem upp kom.  Jóna Sigurbjörg, Sibba, 

vann úr viðtölum við ferðafólk, tók nokkur viðtöl og aðstoðaði við ýmis konar gagnavinnslu og 

yfirlestur. Kann ég þeim hinar bestu þakkir fyrir hjálpina. 

Ferðafólk á Kili sem tók þátt í rannsókninni fær einnig þakkir fyrir að segja frá ferðalögum sínum 

um Kjöl og deila skoðunum sínum um hvernig Kjölur eigi helst að vera til þess að ferðalög um hann 

verði sem ánægjulegust.  

Rögnvaldur Ólafsson dósent við Háskóla Íslands las verkið yfir og kom með margar góðar og 

gagnlegar athugasemdir. Kann ég honum miklar þakkir fyrir. 

 

Anna Dóra Sæþórsdóttir 
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1 Inngangur 

Íslensk náttúra er mikilvægasta aðdráttarafl landsins en um 71% erlendra ferðamanna koma til 

landsins vegna hennar (Ferðamálastofa, 2008). Svo virðist sem efnahagshrunið haustið 2008 hafi ekki 

náð að breyta mikið þeirri mynd því samkvæmt könnun meðal Þjóðverja, Breta og Dana tengist 

ímynd Íslands enn mjög náttúrunni (Ferðamálastofa, 2009). Miðbik Íslands, sem hér er vísað til sem 

hálendi, er mikilvægur hluti af íslenskri náttúru og ferðamenn sem ferðast um hálendið upplifa 

náttúruna þar sem næst sinni upprunalegri mynd, þ.e. tiltölulega ósnortna náttúru (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2006, 2007, 2010). Samkvæmt könnun Ferðamálastofu (2008) fer um 40% erlendra 

ferðamanna til Landmannalauga, sem er sá staður á hálendinu sem flestir erlendir ferðamenn 

heimsækja. Samkvæmt könnuninni hefur hálendið sérstaklega mikið aðdráttarafl fyrir þá ferðamenn 

sem dvelja lengi á landinu, en 39% þeirra sem dvelja 8-10 daga á landinu, 42% þeirra sem dvelja 11-

14 nætur og 51% þeirra sem dvelja lengur en 15 nætur á landinu heimsóttu Landmannalaugar. 

Ferðamenn frá hinum ýmsu löndum sækja mismikið inn á hálendið, en 53% ferðamanna frá 

Frakklandi heimsóttu Landmannalaugar, 45% Hollendinga og 34% Þjóðverja (Ferðamálastofa, 2008). 

Auk þess heimsækja fjölmargir Íslendingar hálendið, en ekki eru til nákvæmar upplýsingar um fjölda 

þeirra. Fjölda gistinátta á hálendinu er hægt að nota sem mælikvarða á þróun ferðamennsku þar. 

Þeim hefur smám saman fjölgað og þær hafa næstum tvöfaldast á síðustu tuttugu árum (mynd 1), 

farið frá tæplega 48.000 árið 1985 í yfir 95.000 árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2009a). Þessi fjölgun 

hefur verið stöðug þrátt fyrir að fækkunar hafi gætt á köldum og blautum sumrum eins og árin 1992-

1994. Hlutfall gistinátta á hálendinu, af öllum gistinóttum á Íslandi, hefur þó minnkað, úr 5,2% árið 

1998 í 3,5% árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2009a). 

 

Mynd 1. Þróun gistinátta á hálendinu (blá lína) og hlutfall þeirra af heildargistináttafjölda (rauð lína). 

Heimild: Hagstofa Íslands (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008,  2009b, 2009c). 
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Í þessari skýrslu er greint frá rannsókn á ferðamennsku á Kili en það er hálendið milli Langjökuls í 

vestri og Hofsjökuls í austri og nær frá mótum Blöndu og Seyðisár í norðri að ármótum Jökulkvíslar og 

Hvítár í suðri (mynd 2). Sökum eðlis ferðamennsku á svæðinu er nauðsynlegt að fjalla um hana á 

töluvert stærra svæði en hinn eiginlegi Kjölur nær yfir. Kerlingarfjöll eru t.d. ekki hluti af Kili en 

tengjast honum órjúfanlegum böndum vegna samgöngukerfis og ferðamáta ferðamanna og því er 

eðlilegt að skoða ferðamennsku í Kerlingarfjöllum þegar fjallað er um ferðalög um Kjöl. Það sama 

gildir um Skálpanes, Bláfell, Jarlhettur og Hagavatn. Ýmsir þeir sem fara jeppaslóðir eða reiðleiðir á 

afréttinni austan Hvítár hefja ferð sína á Kili eða ljúka henni þar. Má þar nefna Gljúfurleitarleið frá 

Þjórsárdal upp í Setrið, skála 4x4 ferðaklúbbsins við Hofsjökul, Klakksleið frá Setrinu að Tungufelli 

austan Hvítár, Illahraunsleið frá Setrinu í Kerlingarfjöll og línuveginn milli Hvítár og Þjórsár. Þessi 

svæði eru einnig hlekkir í keðju sem myndar ferðamennsku Kjalar. 

 

 
Mynd 2. Kjölur og nágrenni. 
Kortagerð: Guðmundur Ó. Ingvarsson. 

 

Undanfarin misseri hafa verið settar fram hugmyndir um margs konar uppbyggingu á Kili sem kæmu 

til með að hafa mikil áhrif á þá ferðamennsku sem þar er nú stunduð. Má þar nefna hugmyndir um 

virkjanir, uppbyggðan heilsársveg, hálendismiðstöðvar og hótel. Áður en jafn mikilvægar ákvarðanir 

eru teknar um nýtingu Kjalar er nauðsynlegt að átta sig á því hlutverki sem svæðið gegnir fyrir 

ferðamennsku og útivist. Ferðamennska á hálendi Íslands er sífellt að verða fjölbreytilegri og til þess 

að verða við kröfum markaðarins þarf að uppfylla ýmsar ólíkar þarfir. Á Kili eru margs konar 
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ferðamenn. Kjalveg er hægt að aka á fólksbíl, þar eru einnig hefðbundnar hópferðir, göngumenn, 

hestamenn og fólk í jeppaferðum, á fjórhjólum og mótorhjólum. Sumir fara þar um einungis til að 

komast á milli landshluta á meðan aðrir dvelja þar nokkra daga. Ferðaþjónustan nýtir sér Kjöl á ýmsan 

hátt. Ferðaskrifstofur á höfuðborgarsvæðinu skipuleggja ferðir um svæðið og helstu skipuleggjendur 

hestaferða fara með hópa bæði norður og suður Kjöl og reka þar skála. Ferðafélag Íslands skipuleggur 

gönguferðir um Kjöl og nágrenni og er með skálarekstur auk þess sem gististaðir og 

afþreyingarfyrirtæki í jaðarbyggðum Kjalar byggja afkomu sína að verulegu leyti á svæðinu. Allir 

þessir hópar teljast hagsmunaaðilar þegar kemur að framtíðarskipulagi ferðamennsku á svæðinu og 

er nauðsynlegt að hlusta á raddir þeirra allra þegar hugleiða á hvers konar ferðamennsku eigi að þróa 

á Kili og hversu mikil og hvers konar uppbygging sé æskileg þar.  

Í þessari skýrslu er greint frá niðurstöðum rannsóknar á viðhorfum ferðamanna á Kili. Hún byggir 

bæði á viðtalskönnun og spurningalistakönnun sem gerðar voru annars vegar á Hveravöllum og hins 

vegar í Kerlingarfjöllum sumarið 2008 og eru svörin greind eftir stöðunum tveimur. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvers konar ferðamennska er stunduð á Kili á sumrin og hvernig 

ferðamenn upplifa ferðalag sitt um Kjöl. Með hliðsjón af þeim hugmyndum sem uppi eru um 

uppbygginu og framkvæmdir á Kili er varpað ljósi á hvers konar uppbyggingu ferðamenn telja 

æskilega. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: 

– Hvernig er Kjölur nýttur af ferðamönnum og hvernig er ferðamynstur þeirra? 

– Í hverju felst aðdráttarafl Kjalar? 

– Hvernig skynja ferðamenn umhverfi Kjalar?  

– Eru ferðamenn ánægðir með ferð sína um Kjöl og standast væntingar þeirra? 

– Uppfyllir Kjölur kröfur ferðamanna um að geta talist vera „ósnortin víðerni“? 

– Verða ferðamenn varir við of mikinn ágang af völdum ferðamanna, þ.e.a.s. er félagslegum 

þolmörkum Kjalar náð? 

– Hvers konar uppbygging er æskileg á Kili að mati ferðamanna og hvernig sjá þeir helst fyrir sér að 

svæðið þróist í framtíðinni? 

Athygli er vakin á því að töluverð vetrarferðamennska er stunduð á Kili en rannsókn þessi takmarkast 

við sumarferðamennsku. Sumir viðmælendur rannsóknarinnar ferðast hins vegar um Kjöl, bæði 

sumar sem vetur og lýstu því skoðun sinni og upplifun af ferðalögum á Kili almennt. 
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2 Ferðamennska á víðernum 

2.1 Einkenni ferðamannastaða 

Ferðamannastaðir eru ólíkir að gerð og eiginleikum. Þeir einkennast af efnislegum eiginleikum sínum, 

sögu sinni, þeim stjórnvaldslegu ákvörðunum sem hafa verið teknar um nýtingu staðarins, íbúunum 

og þeim gestum sem heimsækja staðinn (Saarinen, 2004; Leiper, 2004). Oft er talað um að 

ferðamannastaðir séu samsettir úr fimm þáttum  (the destination mix) en í því eru: aðdráttaraflið 

(tourist attraction), aðstaða (facilities), innviðir (infrastructure), samgöngur (transportation) og 

gestrisni (hospitality resources). Ferðamannastaðir eru sambland af þessum þáttum og blandan er 

breytileg eftir menningu, efnahag og umhverfi hvers staðar. Með hliðsjón af breytileika „blöndunnar“ 

verða til mismunandi ferðamannastaðir (Mill & Morrison, 1998). 

Ferðalög tengja saman þrenns konar svæði, áfangastaðinn (tourist destination region), heimabyggð 

ferðamanna (traveller generating region) og ferðasvæðið (transit region), þ.e. svæðið sem ferðast er 

um til þess að komast á milli áfangastaðar og heimabyggðar (Leiper, 1990). Í líkaninu eru skilgreindir 

þrír hópar fólks: Í fyrsta lagi ferðamenn og í öðru lagi ferðaþjónustuaðilar, en þeir geta verið í 

heimabyggð, á ferðamannastaðnum og á ferðasvæðinu. Í þriðja lagi íbúar svæðanna, en 

ferðamennskan hefur áhrif á þá hvort sem þeir eru á áfangastaðnum, ferðasvæðinu eða í 

heimabyggð (mynd 3). Á milli þessara mismunandi svæða og hópa eru flókin tengsl, þannig að 

breytingar á einu svæði eða einum 

hópi valda breytingum á hinum.  

Ferðamenn eru stærsti áhrifavaldurinn 

í þessum tengslum.  

Í þessu samhengi er Kjölur bæði 

áfangastaður, þ.e. ferðafólk kemur 

þangað til að skoða svæðið og ferðast 

um það, en einnig ferðasvæði, því fólk 

ekur um Kjalveg til að komast á milli landshluta. 

Aðdráttarafl er helsta ástæða þess að fólk ferðast til ákveðins áfangastaðar og koma þættir eins og 

aðgengi og innviðir þar á eftir (Leiper 2004; Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2005). 

Algengast er að flokka aðdráttarafl ferðamannastaða í náttúrulegt og manngert aðdráttarafl. 

Swarbrooke (2002) flokkar það í: 

– Náttúrulegt – t.d. fjöll, strandir, landslag og dýralíf. 

– Manngert, sem var ekki upphaflega búið til fyrir ferðamenn – t.d. gamlar byggingar, kirkjur og 

kastalar. 

 

Mynd 3.  Landfræðileg tengsl ferðamannastaða og heimabyggðar.          

Heimild: Leiper, 1990. 
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– Manngert, sem er gagngert skapað til að laða að ferðamenn – t.d. skemmtigarðar, spilavíti, 

sýningar og söfn.  

– Viðburðir, sem geta verið náttúrulegir –  t.d. eldsumbrot og sólmyrkvi eða af mannavöldum (t.d. 

íþróttaviðburður og hátíðar ýmis konar). 

Aðdráttarafl Kjalar er fyrst og fremst náttúrulegt, þó vissulega sé svæðið markað sögu, t.d. sveipa 

þjóðsögur svæðið dulúð og gera það enn áhugaverðara fyrir ýmsa.  

Clawson og Knetsch (1966, í Cooper o.fl., 2005), hafa búið til líkan þar sem leitast er við að flokka 

auðlindir ferðamennsku og varpa ljósi á fjölbreytileika þeirra. Í líkaninu mynda auðlindirnar samfellu. 

Á öðrum enda kvarðans er mjög manngert umhverfi sem er byggt fyrir mikinn fjölda notenda, en á 

hinum endanum eru víðerni þar sem mannvirki eru nánast engin og fáir leggja leið sína um. Við þetta 

eru síðan tengdar breytur eins og hvort sé hægt að endurskapa umhverfið, fjarlægð frá markaði og 

fleira. Líkanið byggir á þremur meginflokkum (mynd 4): 

1. Auðlindir afþreyingar á ferðamannastöðum í borgum/þéttbýli, eru að miklu leyti manngerðar og 

hannaðar með tilliti til einhvers konar afþreyingar. Almennt er þó byggt á einhverjum auðlindum á 

staðnum og manngerða umhverfið byggt upp í kringum þær. Sem dæmi má nefna skemmtigarða, 

sundlaugar, dýragarða, tennis- og golfvelli. Þessir staðir eru yfirleitt mikið heimsóttir og því þarf að 

byggja upp mikla aðstöðu sem getur tekið á móti miklum fjölda fólks.  

2. Auðlindir staða sem byggja að miklu leyti á náttúruauðlindum einkennast af sjálfri 

náttúruauðlindinni auk ýmis konar uppbyggingar í tengslum við hana. Sem dæmi má nefna 

tjaldsvæði og skíðasvæði. Slíkir staðir eru almennt mikið notaðir, eru ekki í mjög mikilli fjarlægð frá 

notendum og aðgengi er gott. 

3. Svæði sem byggja á náttúruauðlindunum. Þar er aðstaða í lágmarki og afþreying byggir á 

auðlindum staðarins t.d. skoðunarferðir, vísindalegur og sögulegur áhugi, fjallgöngur, klettaklifur 

og veiðar.  

 

Mynd 4. Auðlindir afþreyingar. 
Heimild: Clawson og Knetsch, 1966, í Cooper o.fl. (2005), þýðing og útfærsla höfundar. 

 

1. Byggt fyrir neytendur 2. Millistig 3. Byggt á náttúruauðlindum 

Manngerð <------------------------- 

Hægt er að endurskapa <-------- 

Byggir á athöfnum <--------------- 

Mjög mikil uppbygging <--------- 

Nálægð <----------------------------- 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

----- Magn uppbyggingar -------- 

----- Fjarlægð frá notendum ---- 

------------------------- >Náttúruleg 

------> Ekki hægt að endurskapa 

--------------> Byggir á auðlindum 

----------> Uppbygging í lágmarki 

----------------------------> Afskekkt 
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Virði náttúruskoðunarstaða þykja þeim mun 

meiri eftir því sem þeim hefur verið minna raskað 

og slíkir staðir eru almennt mun meira virði en 

manngerðir staðir. Manngert aðdráttarafl er 

hægt að búa til að miklu leyti óháð náttúrunni, en 

náttúruna er ekki hægt að skapa/búa til eftir 

pöntun, framboðið er takmarkað. Sá eiginleiki 

gerir hana enn verðmætari. Styrkleika 

aðdráttarafls ferðamannastaða er hægt að mæla 

á margvíslegan hátt, t.d. með því að mæla hversu 

margir koma þangað, hversu lengi þeir eru þar, hversu oft þeir koma, hversu viljugir þeir eru til að 

greiða fyrir að koma þangað, hversu langt þeir ferðast til að komast á viðkomandi stað og með því að 

meta gæði upplifunar gesta. Gæði og fjölbreytileiki þeirrar upplifunar, sem heimsókn á svæði felur í 

sér, hefur bæði áhrif á dvalarlengd og hversu oft ferðamenn koma á staðinn. Þeir dvelja lengur á 

svæði sem býður upp á fjölbreytta möguleika og koma líka þangað gjarnan oftar en einu sinni (Deng, 

King & Bauer, 2002).   

Aðdráttarafl svæðis er ekki eingöngu háð því sem svæðið sjálft hefur upp á að bjóða heldur oft á 

tíðum einnig hvort hægt sé að tengja ferðina þangað öðru sem er þess virði að heimsækja. Með 

hliðsjón af þessu hafa ferðamannastaðir verið flokkaðir í áfangastaði (primary destination) og 

viðkomustaði (secondary/stopover destination) (Mill & Morrison, 1998). Áfangastaðir eru staðir sem 

státa af nógu sterku aðdráttarafli til þess að ferðamenn leggi leið sína þangað og eru nógu 

áhugaverðir til að þeir dvelji þar í nokkra daga. Viðkomustaður er hins vegar staður sem verður á vegi 

ferðalanga á leið þeirra til aðaláfangastaðar. Ferðamenn hafa þar almennt styttri viðdvöl en á 

áfangastöðum. Sumir staðir geta verið bæði áfangastaðir og viðkomustaðir. Sumir erlendir 

ferðamenn koma t.d. einungis til að skoða Reykjavík, en aðrir hefja ferð sína um landið þar, en fyrir 

Mynd 5 Gullfoss. 
Gullfoss er viðdvalarstaður flestra sem fara yfir Kjöl. 

Mynd 6 Kerlingarfjöll. 
Kerlingarfjöll eru áfangastaður margra göngugarpa. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-457VHXY-7&_user=850482&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1176890166&_rerunOrigin=google&_acct=C000039878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=850482&md5=db5e7d53b4b096b8751abb879cf4ecf3#vt1
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Mynd 7 Hveravellir. 
Hveravellir eru bæði áfangastaður og viðdvalarstaður þeirra sem ferðast um Kjöl. 

þá er borgin þá viðkomustaður. Þannig getur einn ákveðinn staður verið raunverulegur hvati að 

ferðalaginu, en á leiðinni þangað eru ýmsir aðrir staðir heimsóttir. Þetta samspil milli 

ferðamannastaða og annarra skoðunarverðra staða rennir styrkari stoðum undir ferðamannastraum, 

bæði til svæðis og innan svæða (Leiper, 1990; 2004).  

Notkun á staðnum er einnig háð því hversu aðgengilegur hann er (ytra aðgengi) og hversu 

góðar samgöngur eru innan svæðisins (innra aðgengi). Ytra aðgengið er oft háð fjarlægð til 

heimabyggðar ferðamanna. Innra aðgengið er hins vegar meira háð landsháttum (hversu 

bratt eða grýtt er eða hvort þar er snjór eða aurbleyta), ástandi vega og slóða, og ýmsum 

verndaraðgerðum. Almennt gildir að eftir því sem svæði er aðgengilegra þeim mun fleiri 

leggja leið sína þangað (mynd 8). 

Einkenni ferðamannastaða endurspeglast líka í þolmörkum þeirra en þau hafa verið skilgreind sem 

„sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort heldur sem 

er á náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna“ (Martin & Uysal 1990:329, 

þýðing höfundar). Sumir áfangastaðir hafa há þolmörk og önnur lág og er það háð náttúrufari á 

staðnum, þeim markhópi sem þangað 

kemur, áhuga heimamanna á að taka á móti 

gestum,  auk innviða. Þolmörk 

ferðamannastaða á hálendi Íslands eru 

almennt lág. Þar er oft mjög viðkvæm 

náttúra, ferðamenn vænta þess að hitta fáa 

aðra gesti og innviðir eru takmarkaðir á 

flestum stöðum. Viðfangsefni þessa hluta 

rannsóknarinnar eru sjónarmið ferðamanna 
Mynd 8. Samband aðgengis og fjölda gesta. 
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og því þarf að meta þá upplifun sem þeir verða 

fyrir, svo og skynjun þeirra umhverfinu sem þeir 

ferðast um (Lime & Stankey 1971; Shelby & 

Heberlein 1984; Kuss o.fl. 1990). Sá hluti 

félagslegra þolmarka hefur verið skilgreindur sem: 

„…mesta mögulega notkun svæðis áður en 

notkunin leiði af sér óviðunandi skerðingu á 

upplifun gesta umfram tiltekin viðmiðunarmörk“ 

(Shelby & Heberlein 1984: 443, þýðing höfundar). 

Hlutfallslegir yfirburðir Íslands liggja í því að 

geta státað af fjölbreytilegri, sérstakri og lítt 

raskaðri náttúru, en slíkt þykir mjög eftirsóknarvert fyrir náttúruferðamennsku og ferðamannastaði 

sem byggja á henni (Boyd, Chard & Butler, 1996). Hálendi Íslands skipar þar sérstakan sess sem 

einstakur vettvangur víðernisferðamennsku sem er ein tegund náttúruferðamennsku og nýtur 

sívaxnandi vinsælda í hinum vestræna heimi (Saarinen, 1998; Hall, Müller & Saarinen, 2009).  

2.2 Upplifun á víðernum 

Í umræðunni um hálendi Íslands hefur hugtakið „ósnortin víðerni“ oft skotið upp kollinum, en erfitt 

hefur verið að henda reiður á hvað nákvæmlega er átt við, enda erfitt að finna hugtakinu einhlíta 

merkingu. Skilgreiningu og skilning manna á því hvað felst í orðinu „ósnortin víðerni“ er  hægt að 

nálgast á afar mismunandi vegu. Fyrst ber að nefna það viðhorf að hið eina sanna „ósnortna víðerni“ 

sé landsvæði sem maðurinn hafi á engan hátt haft áhrif á með athöfnum sínum. Þar megi hvorki 

finnast ummerki um hans fyrri búsetu né mengun af hans völdum (Hendee, Stankey & Lucas, 1990). 

Fá svæði, ef nokkur á jörðinni uppfylla þessi skilyrði. Stærstur hluti hálendis Íslands, þar sem land 

hefur verið beitt frá landnámi, getur samkvæmt þessari skilgreiningu ekki talist „ósnortið víðerni“.  

Aðrir líta svo á að við það eitt að heimsækja svæði, kortleggja það, lesa um það eða jafnvel hugsa um 

það, missi svæðið sína villtu merkingu og þar með hina óspilltu (Hendee o.fl., 1990). Líklegt má telja 

að slíkt svæði sé ekki til á allri jarðarkringlunni nú á dögum. Enn önnur nálgun er út frá hinni lagalegu 

skilgreiningu sem gefur hugtakinu í raun þrönga merkingu, en á sama tíma er hún tæki til að halda 

utan um við hvað er átt með slíkum svæðum (Saarinen, 2006). Bandaríkjamenn voru fyrstir til að 

viðurkenna „ósnortin víðerni“ opinberlega með löggjöf sinni The Wilderness Act, sem tók gildi 1964. 

Á Íslandi voru „ósnortin víðerni“ fyrst skilgreind í lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999) en þar segir:  

Landsvæði sem er a.m.k. 25 km
2
 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru 

og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu, 

er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem 

raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna 

Mynd 9. Kerlingarfjöll. 
Hveradalir eru eitt mesta háhitasvæði landsins. 
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ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum (Lög 

um náttúruvernd nr. 44/1999).  

Enn ein nálgunin er að líta á ósnortin víðerni sem huglægt mat hvers og eins, rétt eins og önnur 

huglæg fyrirbrigði svo sem fegurð eða kyrrð (Stankey & Schreyer, 1987). Í því tilliti eru „ósnortin 

víðerni“ öll þau svæði sem fólk skynjar sem slík (Hendee o.fl., 1990). Með hliðsjón af þessari nálgun á 

hugtakinu gætu þeir sem hafa haft lítil kynni af náttúrulegu umhverfi litið á afgirt tún eða strjálbýla 

sveit sem nokkurs konar víðerni, á meðan öðrum þætti það fjarstæða (Stankey & Schreyer, 1987; 

Higham, 1998). Einnig endurspeglast gildismat gestsins og tengsl hans við svæðið í því hvað hann 

telur vera viðeigandi landnotkun á víðernum án þess að upplifun á þeim sem „óspilltum“ sé spillt 

(Saarinen, 2006).  

Af þessu má sjá að menn verða seint sammála um hvað felst í hugtakinu enda eru ósnortin víðerni 

óáþreifanlegt fyrirbæri. Upplifun á víðernum er þó almennt talin fela í sér útiveru í frumstæðu og 

óröskuðu umhverfi þar sem fáir aðrir eru (Cole & Hall, 2008; Hall, Johnson & Cole, 2007; Meyer-

Arendt, 2004; Hall, 1992). Þótt upplifun á víðernum feli gjarnan í sér einveru og þann unað að fá að 

vera einn - eða í félagsskap fárra – í víðáttumiklu og oft ógnverkjandi umhverfi, þá skapa þau einnig 

vettvang til að deila reynslu í góðum félagsskap og styrkja þar með vinabönd og félagsleg tengsl (Hall, 

1992).  

Hall og Frost (2009) og Holden (2008) benda á að á siðmenningin sé umhverfi undir mannlegri 

stjórn en víðerni staður sem laði að vegna þess að hann er flóttaleið frá siðmenningunni. Víðerni 

bjóða einnig upp á tækifæri til að upplifa villt, himneskt náttúrulegt umhverfi þar sem mannleg 

nærvera er, eða er talin vera, víðsfjarri (Hall, Müller & Saarinen, 2009). Sú rómantík sem felst í því að 

kanna „óþekkt svæði“, terra incognita, einkennt víðernisferðalög. Rómantískt aðdráttarafl 

víðernanna er það sem Urry (1990) lýsir sem „rómantíska áhorfið“ en samkvæmt honum er „áhorfið“ 

mikilvægasta athöfn og hvatning ferðamanna í leit þeirra að sjónrænni upplifun sem er ólík hinni 

hversdagslegu upplifun þeirra. Samlíkingin um áhorf hefur verið gagnrýnd fyrir að gera ráð fyrir að 

ferðamenn séu of óvirkir og að ná ekki yfir allar tegundir upplifunar ferðamanna. Cloke og Perkins 

(1998) komu því fram með kenninguna um „þátttöku ferðamannsins“ (the tourist performance), sem 

Mynd 10. Hagavatn og Jarlhettur. 
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bætir við hugmyndafræðina um áhorf að ferðamenn noti fleiri skynfæri en þau sjónrænu á 

ferðalögum sínum. Ferðalög, sérstaklega ferðalög í óbyggðum, fela ekki eingöngu í sér 

skynjunarupplifun heldur einnig virka heildræna þátttöku sem sameinast í líkamlegri, vitsmunalegri 

og skilvitlegri athöfn (Lorimer & Lund, 2003). Fyrir suma fela ferðalög um víðerni ekki aðeins í sér 

mikil hughrif  heldur líka mikla andlega og líkamlega áskorun sem leiðir af sér ákveðna áhættu. Þegar 

þetta tvennt fer sama og sigur er unnin á þessum aðstæðum veitir það þátttakendum mikla fullnægju 

sem flest í samblandi af miklum hughrifum, áreynslu og jafnvel hræðslu (Brown & Haas, 1980; 

Higham, 1998; Anna Dóra Sæþórsdóttir & Katrín Anna Lund, 2008).  

Á síðustu öld hafa viðhorf gagnvart víðernum breyst verulega. Það sem áður voru álitin skelfileg og 

hættuleg svæði eru nú orðin að leiksvæði fyrir margs konar víðernis- og ævintýraferðamennsku. 

Víðerni hafa verið neytendavædd af ferðaþjónustunni og eru nú orðin mikilvæg auðlind fyrir greinina. 

Efnahagsleg rök hafa því verið færð fyrir því að vernda víðerni eða hafa jafnvel orðið að úrslitaþætti 

við að friðlýsa þau (Hall, Müller & Saarinen, 2009; Hall, 1992; Saarinen, 1998).  

 

 

  

Mynd 11. Hveradalir í Kerlingarfjöllum. 
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3 Ferðamennska á Kili 

3.1 Ferðalög um Kjöl  

Kjölur hefur frá upphafi byggðar á Íslandi gegnt mikilvægu hlutverki sem ferðaleið milli Norðurlands 

og Suðurlands og var fjölfarnasti fjallvegurinn á söguöld og Sturlungaöld. Á meðan Alþingi var haldið á 

Þingvöllum lá þingleið Norðlendinga yfir Kjöl og eru þær götur skýrt markaðar í landið enn í dag. 

Gamli Kjalvegur liggur  frá Blönduvaði, meðfram vestanverðu Dúfunefsfelli og þaðan til  suðurs um 

þrem km austan við Hveravelli. Þar skiptist leiðin í tvennt. Kjalvegur eystri liggur um Kjalhraun austan 

við Kjalfell en Kjalvegur vestri liggur um Tjarnardali, Sóleyjardal og Þjófadali. Leiðirnar sameinast 

síðan aftur austan við Múla og liggja síðan suður með Fúlukvísl fram hjá Hrútfelli og Baldheiði í 

Hvítárnes, yfir Svartá og Hvítá á vaði og suður með Hvítá til byggða (Arnór Karlsson, 2001).  Á 14. öld 

versnuðu lífsskilyrði í landinu, fólk tók að forðast hálendið og í margar aldir komu fáir þangað. 

Hálendið varð svæði útlaga og trölla auk annarra yfirnáttúrulegra vera, dularfullt með óútskýranlega 

náttúru og náttúruöfl. Á upplýsingaöld fór þetta smám saman að breytast. Náttúruvísindamenn 

rannsökuðu og kortlögðu hálendið og gömlu ferðaleiðirnar yfir hálendið voru uppgötvaðar á ný. Áhrif 

frá rómantísku stefnunni bárust til Íslands snemma á 20. öld (Þorvaldur Thoroddsen, 1892-

1904/2003-2006). Í kjölfarið jókst áhugi á afþreyingarferðum um hálendið og í stað þess að sjá 

víðernin sem stað ótta og hættu jókst áhuginn á að uppgötva og upplifa hið víðáttumikla land (Karl 

Benediktsson, 1999-2000). Í seinni heimsstyrjöldinni voru herjeppar fluttir inn til landsins og eftir 

stríðið reyndust þeir afar vel til að fara um víðáttur hálendisins. Á sjöunda áratugnum voru lagðir 

betri vegir vegna framkvæmda við virkjanir á suðurjöðrum hálendisins og bætt aðgengi stuðlaði að 

því að fleiri gestir lögðu leið sína þangað (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2004).  

Ferðafélag Íslands var í fararbroddi að bjóða afþreyingarferðir inn á hálendið. Árið 1930 reisti 

félagið fyrsta fjallaskála sinn í Hvítárnesi á Kili og skipulagði fyrstu ferðina inn á hálendið árið 1932, en 

hún var farin inn á Kjöl. Árið 1935 var Hvítá brúuð þar sem áin fellur úr Hvítárvatni og auðveldaði það 

mikið ferðir um Kjöl, en áður var sauðfé og varningur ferjað á bátum yfir ána. Eftir að brúin var byggð 

var lagður vegslóði norður Kjöl og varð bílfært að Hveravöllum sumarið 1938 (Arnór Karlsson, 2001). 

Nú er Kjalvegur fær flestum bílum en gamli Kjalvegur hefur tekið við nýju hlutverki í þágu afþreyingar 

og útivistar sem ferðaleið hestamanna og göngufólks.  

3.2 Ferðaþjónusta á Kili 

Hveravellir er helsti viðkomustaður ferðamanna á Kili. Ferðafélag Íslands reisti þar skála árið 1938 og 

annan árið 1981 og hýsa þeir rúmlega 66 manns (Arnór Karlsson, 2001). Ferðafélagið sá um rekstur 

þeirra til ársins 2002 (Höskuldur Jónsson & Eiríkur Þormóðsson, 2003) en þá vék það af svæðinu og 

seldi Svínavatnshrepp byggingarnar eftir áralangar deilur um skipulagsmál á svæðinu. 
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Hveravallafélagið ehf.  rekur nú ferðaþjónustuna á Hveravöllum, en félagið er í eigu Svínavatnshrepps 

og tveggja einstaklinga.  

Á Hveravöllum eru miklir gufu- og vatnshverir og árið 1958 var gerð baðlaug sunnan við eldri 

skálann, sem er hituð með vatni úr hveralæknum (Arnór Karlsson, 2001). Auk gistiskálanna er á 

Hveravöllum tjaldstæði, salerni, upplýsingaþjónusta, kaffisala, örverslun og aðstaða fyrir hestamenn. 

Við bílastæðin eru nokkrir bekkir og borð þar sem ferðamenn geta borðað nesti. Göngupallar úr tré 

liggja um hverasvæðið til að hlífa því. Sumarið 2009 var stikuð gönguleið frá Hveravöllum u.þ.b. 5 km 

suður að Strýtum í Kjalhrauni auk þess sem stikuð var ný leið í Þjófadali en áður gengu flestir þangað 

eftir akveginum (Páll Ernisson, landvörður á Hveravöllum, munnleg heimild, 23. október 2009). Árið 

2000 var fjöldi gistinátta á Hveravöllum um 6.000 og 2001 voru þær tæplega 6.500. Síðan hefur þeim 

fækkað nokkuð sem gista, og þá sérstaklega þeim erlendum ferðamönnum sem gista í skálunum og 

voru árið 2008 um 4000 (mynd 14).  

Kerlingarfjöll eru hár og mikill fjallgarður og ná hæstu tindar þeirra í um 1500 m.y.s. Þar er litríkt 

hverasvæði sem er eitt mesta háhitasvæði landsins. Árið 1961 var byggður skíðaskáli í 

Kerlingarfjöllum og aðstaða fyrir skíðaiðkun á jökli við Fannborg. Þar var síðan rekinn skíðaskóli fram 

til ársins 1998 en þá hafði jökullinn hopað mikið og ekki var lengur grundvöllur fyrir rekstri 

skíðaskólans. Ferðamennskan hefur því breyst og nú leggja fyrst og fremst göngumenn og fólk í 

náttúruskoðun leið sína í Kerlingarfjöll. Byggingar eru flestar á svæði sem kallast Ásgarður. Þar er stór 

Mynd 12. Hveravellir, skálasvæðið. 

Mynd 13. Kerlingarfjöll,  skála- og tjaldsvæðið. 
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skáli á þremur hæðum með salernisaðstöðu, upplýsingaþjónustu, veitingastað og svefnpokaplássi 

fyrir 28 manns. Að auki eru leigð út 12 smáhýsi með eldunaraðstöðu og salerni og rúma þau alls um 

120 manns (Kerlingarfjöll.is, á.á.). Þá eru tjaldstæði í Ásgarði og aðstaða fyrir hesta í gerði. Undanfarin 

áratug hefur ferðamönnum sem gista í Kerlingarfjöllum fjölgað töluvert, frá því að vera rúmlega 800 

árið 2000 og í rúmlega 4000 árið 2008 (mynd 15). Fannborg ehf. sér um rekstur ferðaþjónustunnar í 

Kerlingarfjöllum.  

Ferðafélag Íslands rekur þrjá skála á Kili, í Þjófadölum (12 gistirými), Þverbrekknamúla (20 

gistirými) og Hvítárnesi (30 gistirými), auk skála við Hagavatn (12 gistirými) sem eins og áður sagði er 

ekki á Kili. Upplýsingar um fjölda gistinátta í þessum skálum eru ekki aðgengilegar þar sem í þeim eru  

ekki starfandi skálaverðir. Auk skála Ferðafélagsins eru skálar í Fremstaveri (28 gistirými), Árbúðum 

(28 gistirými) og í Svartárbotnum er Gíslaskáli (46 gistirými). Gistinætur í Árbúðum eru rúmlega 500 

  

Mynd 14. Gistinætur á Hveravöllum árin 2000-2008. 
Munnleg heimild: Hildur Kristjánsdóttir, Hagstofu 
Íslands, 22. janúar og 28. ágúst 2009. 

Mynd 15. Gistinætur í Kerlingarfjöllum árin 2000-2008. 
Munnleg heimild: Hildur Kristjánsdóttir, Hagstofu 
Íslands, 2. mars 2009. 

 

Mynd 16. Gistinætur í Árbúðum, Fremstaveri og Gíslaskála 2007 og 2008.  
Heimild: Vilborg Guðmundsdóttir, Gljásteini ehf., munnleg heimild 13. október 2008. 
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en hátt í þrjú hundruð í hinum skálunum tveimur (mynd 16). Fyrirtækið Gljásteinn ehf. sér um rekstur 

þessara skála og þar er aðstaða fyrir hesta og hestamenn. Á Skálpanesi er skáli í eigu Fjallamanna ehf. 

sem eru með skipulagðar ferðir á Langjökul, bæði á bílum og snjósleðum. Í skálanum er ekkert 

gistirými en aðstaða fyrir ferðamenn í dagsferðum. Á Auðkúluheiði, norðan Kjalar er gistiskálinn 

Áfangi (30 gistirými) en þar er aðstaða fyrir hesta auk þess sem boðið er upp á kjötsúpu og nýbakaðar 

vöfflur. Á myndum 17-26 má sjá myndir af skálunum á Kili og nágrenni. 

  
Mynd 17. Skáli FÍ í Þjófadölum. Mynd 18. Skáli FÍ í Þverbrekknamúla. 

 

 

Mynd 19. Hvítárvatn. Mynd 20. Skáli FÍ við Hagavatn. 

  
Mynd 21. Gíslaskáli í Svartárbotnum. Mynd 22. Árbúðir. 
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Mynd 23. Skálinn Klaki í Skálpanesi. Mynd 24. Fremstaver. 

 

  
Mynd 25. Áfangi. Mynd 26. Setrið. 

3.3 Á döfinni 

Undanfarin misseri hafa verið settar fram hugmyndir um margs konar uppbyggingu á Kili sem kæmu 

til með að hafa mikil áhrif á þá ferðamennsku sem þar er nú stunduð. Jarðhitinn á Hveravöllum og í 

Kerlingarfjöllum er ekki einungis auðlind ferðaþjónustunnar heldur einnig orkugeirans og svæðin tvö 

eru á lista yfir mögulega virkjunarkosti fyrir jarðvarmavirkjanir. Á sunnanverðum Kili er verið að skoða  

nokkra vatnsaflsvirkjanakosti, þ.e. Bláfellsvirkjun þar sem Hvítá yrði virkjuð sunnan Hvítárvatns, 

Gýgjarfossvirkjun við Jökulkvísl sunnan Hofsjökuls, auk virkjunar Hagavatns við Farið sunnan Eystri-

Hagafellsjökuls (Rammaaetlun.is, 2009). Sú síðastnefnda er ekki á sjálfum Kili. 

Rannveig Ólafsdóttir og Kristín Rut Kristjánsdóttir (2008) rannsökuðu möguleg áhrif uppistöðulóns 

og virkjunar við Hagavatn á ferðamennsku og útivist. Í rannsókninni var rætt við þá sem reka 

ferðaþjónustu á svæðinu. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að rúmlega helmingur þeirra var hlynntur 

hugmyndum um fyrirhugaða framkvæmd og tæplega helmingur var andvígur hugmyndunum. Mikill 

munur er á viðhorfum ferðaþjónustuaðila eftir búsetu, 75% heimamanna er hlynntur uppbyggingu 

virkjunar við Hagavatn, en 70% þeirra sem búa annars staðar er andvígur virkjuninni. Þeir sem voru 

andvígir framkvæmdinni telja að slík framkvæmd myndi skaða svæðið. 
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Þeir sem voru andvígir framkvæmdinni telja að slík framkvæmd myndi skaða svæðið. Þeir nefndu 

m.a. að raflínur myndu hafa neikvæð sjónræn áhrif og með auknum mannvirkjum myndi 

óbyggðartilfinningin skemmast og mannvirki væru ekki það sem ferðamenn á þessu svæði væru að 

leita eftir. Þeir töldu jafnframt að aðdráttarafl svæðisins myndi minnka og jafnvel hverfa með betri 

vegum og þar með bættu aðgengi. Þeir sem voru hlynntir framkvæmdinni sáu fram á fleiri 

atvinnutækifæri, auknar tekjur og að byggð í nágrenninu myndi eflast. Þeir bundu einnig vonir við að 

framkvæmdunum myndu fylgja bættir vegir og bætt aðgengi og voru vonir bundnar við uppbyggingu 

Kjalvegar sem heilsársvegar.  

 Kjalvegur er niðurgrafinn, holóttur, grýttur, rykugur og liggur lágt. Hann verður því snemma ófær 

að hausti og seint fær á sumrin vegna snjóa. Á sumrin er vegurinn fær fólks- og hópferðabifreiðum. 

Um 200 km eru á milli byggða frá Gullfossi til Blöndudals 

eftir Kjalvegi, eða þjóðvegi 35 eins og hann er nefndur. 

Umræða um nýjan, uppbyggðan og jafnvel malbikaðan 

heilsársveg yfir Kjöl hefur annað slagið stungið upp 

kollinum. Er þá horft til þess að hluti af vöruflutningum 

milli Norður- og Suðurlands flytjist yfir á Kjalveg, en um 77 

km styttra er á milli Selfoss og Akureyrar um Kjalveg heldur 

en um þjóðveg 1 (Vegagerðin, á.á).  

Stofnað hefur verið félagið Norðurvegur ehf. um 

undirbúning að byggingu heilsársvegar yfir Kjöl og hefur 

félagið látið kanna þjóðhagslega arðsemi og samfélagsleg 

áhrif vegarins. Í skýrslu sem félagið lét vinna um málið 

kemur fram að skýrsluhöfundar telja að nýr Kjalvegur 

Mynd 28. Farið við Hagavatn. 

Mynd 27. Gýgjarfoss. 
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myndi væntanlega leiða til meiri dreifingar ferðamanna um landið. Ferðaþjónustan á Norður- og 

Suðurlandi myndi hagnast einna mest á því þar sem vegalengdir á milli landshlutanna myndu styttast 

og yrði til að mynda aðeins 218 km á milli Gullfoss og Akureyrar (Jón Þorvaldur Heiðarsson, Njáll 

Trausti Friðbertsson, Valtýr Sigurbjarnarson & Hjalti Jóhannesson 2007). Málið var tekið fyrir á Alþingi 

í mars 2008 og aftur í október 2008 (Alþingi, 2008) en endanleg afstaða þingsins liggur ekki fyrir. 

Ekki eru allir sammála því að leggja eigi malbikaðan heilsársveg yfir Kjöl. Stjórn Samtaka 

ferðaþjónustunnar hefur ályktað gegn uppbyggðum vegi yfir Kjöl þar sem slík framkvæmd myndi 

gjörbreyta upplifun ferðamanna. Í ályktun þeirra um uppbyggðan veg yfir Kjöl segir m.a.: 

Vegur af þeirri gerð sem hér er rætt um sviptir hálendið sérkennum sínum 
og þeirri öræfastemningu sem ferðamenn sækjast eftir. Hálendi landsins 
hefur mikið gildi fyrir þjóðina og með því að leggja uppbyggða 
samgönguæð í gegnum eitt helsta hálendissvæðið er verið að spilla 
verulega þeirri upplifun sem menn sækjast eftir (SAF, á.á.)  

 
Ferðaklúbburinn 4x4 er einnig andsnúinn uppbyggingu Kjalvegar bæði vegna þeirrar hættu sem stafar 

þar af vondu veðri að vetrarlagi sem og vegna þeirrar sjónmengunar og hávaðamengunar sem mun 

fylgja veginum. Þeir álíta enn fremur að slík uppbygging muni svipta hálendið sérkennum sínum og 

þeirri öræfastemningu sem ferðamenn sækjast eftir. Samtökin stóðu fyrir skoðunarkönnun á vefsíðu 

klúbbsins þar sem spurt var: Ert þú sáttur/sátt við uppbyggða hálendisvegi með veggjöldum. 

Niðurstaðan var að 86% aðspurðra svöruðu spurningunni neitandi (Mbl.is, 2007). 

Þegar síðasta áin á Kjalvegi, Seyðisá, var brúuð árið 1994 mætti höfundur þar ferðaþjónustuaðila 

sem skipulagði og seldi ævintýraferðir um hálendi Íslands. Sá kvartaði undan að ekki væri lengur hægt 

að nýta Kjöl fyrir slíkar ferðir, ævintýraljóminn væri farinn. Framkvæmdin virtist hafa komið ýmsum á 

óvart og ekki hafa verið í þágu allra sem ráku ferðaþjónustu né þeirra ferðamanna sem þarna fóru 

um.  

Árið 2005 skipaði Landvernd þverfaglegan vinnuhóp til að vinna grunn að stefnu Landverndar um 

hálendisvegi, gerð þeirra og flokkun. Afrakstur þeirra vinnu var gefin út í skýrslu árið 2007 undir 

heitinu Hálendisvegir – hvert stefnir og hvað er í húfi (Landvernd, 2007). Í henni kemur fram að 

uppbyggðir vegir spilli alltaf landslagi og víðernum hálendisins og að þessi áhrif aukast eftir því sem 

vegirnir verða meira uppbyggðir. Uppbyggðir hálendisvegir auka umferð, en ekki að sama skapi 

umferðaröryggi þar sem slíkir vegir geta verið afar varasamir í hálku og vindi. Aukinni umferð fylgir 

einnig meiri hávaði og trufla þeir þar með þá friðsæld og einveru sem margir sækjast eftir á 

hálendinu. Uppbyggðum vegi fylgja einnig sjónræn áhrif þar sem vegurinn sker landslagsheildina og 

hefur áhrif á áferð yfirborðs svæðisins. Bætt aðgengi fjölgar gestum og eykur því álag á viðkvæma 

staði auk þess sem opnun vega snemma sumars getur haft afleiðingar fyrir fuglalíf sem er sérstaklega 

viðkvæmt á varptímanum. Gróður er einnig sérlega viðkvæmur á þeim tíma. Uppbyggðir vegir yrðu til 
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skaða fyrir ferðaþjónustuna í landinu og fyrir aðra þá sem njóta þess að fara um þessi svæði á eigin 

vegum til að njóta náttúrunnar. Viðhorf margra aðila í ferðaþjónustunni er í takti við þessa fullyrðingu 

og eru þeir þeirrar skoðunar að hálendi Íslands eigi að vera „torvelt og seinfarið“ þar sem áherslan er 

á ævintýraupplifun. 
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Spurningalistakönnun 

Í rannsókninni var beitt bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum. Spurningalistum var dreift á 

Hveravöllum 5. til 11. júlí (mynd 29) og í Kerlingarfjöllum 25. til 29. júlí (mynd 30). Spurningalistinn 

var á ensku, þýsku og frönsku auk íslensku og á honum voru 36 spurningar, sumar þeirra í mörgum 

liðum. Á Hveravöllum var spurningalistanum dreift við bílastæðið á daginn og á skála/tjaldsvæðinu á 

kvöldin og morgnana. Stærð úrtaksins var 525 ferðamenn. Í Kerlingarfjöllum var listanum dreift við 

bílastæðið við Hveradali á daginn og á skála/tjaldsvæðinu við Ásgarð á kvöldin. Þar svöruðu 128 

spurningalistanum. 

 

 
 

Mynd 29. Fjöldi svara eftir dögum á Hveravöllum. Mynd 30. Fjöldi svara eftir dögum í Kerlingarfjöllum. 

 

Mun betur gekk að fá ferðamenn í Kerlingarfjöllum til þess að svara spurningalistanum en gesti 

Hveravalla. Skýringin liggur fyrst og fremst í muninum á eðli ferðamennsku á þessum tveimur 

stöðum. Á sumrin er Kjalvegur stysta leið milli landshluta og Hveravellir eru stutt frá aðalveginum og 

því eðlilegur áningarstaður þeirra sem aka Kjalveg. Mikið er um að fólk komi þar við til að nota salerni 

og teygja úr sér en stoppi ekki lengur en 10-15 mínútur. Aðrir stoppa aðeins lengur og borða nesti 

eða ganga um hverasvæðið, en halda síðan áfram ferð sinni. Helst voru það þeir sem voru í slíkum 

hraðferðum sem neituði að svara listanum, en einnig neituðu leiðsögumenn í skipulögðum 

hópferðum stundum, fyrir hönd hópsins alls, að svara spurningunum vegna tímaskorts. Í 

Kerlingarfjöllum er lítið um skipulagðar hópferðir. Ferðamenn þar voru auk þess síður á hraðferð en 

voru komnir til að hafa lengri viðdvöl og ganga um svæðið og þar gistu hlutfallslega fleiri en á 

Hveravöllum. Gestir í Kerlingarfjöllum gáfu sér því frekar tíma til að svara könnuninni. Við lestur 

þessarar skýrslu ber því að hafa í huga að úrtakið getur verið eitthvað bjagað vegna þessa.  

Niðurstöður voru slegnar inn í SPSS forritið og það notað við greiningu gagnanna. Ítarlega töluleg 

greining á niðurstöðunum, með viðeigandi tölfræðiprófum er birt í skýrslunni Töluleg greining á 

viðhorfum ferðamanna á Kili (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2009). 
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4.2 Viðtalskönnun 

Skynjun ferðamanna er huglægt fyrirbrigði sem er samofin ýmsum félagslegum og menningar-

bundnum þáttum svo sem væntingum, hvötum, gildum, þörfum, ímynd, o.fl. Náttúruupplifun 

sérhvers ferðamanns er því mjög einstaklingsbundin og byggir á menningarlegri reynslu hans 

(Stankey & Schreyer 1987). Slíkt huglægt og einstaklingsbundið fyrirbrigði verður ekki rannsakað til 

fullnustu með spurningakönnun, sem er magnbundin aðferð. Ákveðin vísbending um hvað virðist 

vera sameiginleg skoðun og viðhorf flestra fæst  með því að reikna út meðaltal og tíðasta gildi svara 

við spurningum,  Spurningakannanir gefa hins vegar ekki færi á að skilja hvaða hugsanir búa að baki 

svörum né gera þær  ráð fyrir einstökum persónubundnum upplifunum. Til að mæta þessum 

takmörkunum og fá fyllri mynd af viðfangsefninu var ákveðið að taka hálfstýrð ítarviðtöl við 

ferðamenn á Kili. Þeir voru meðal annars beðnir um að lýsa upplifun sinni og náttúrusýn og hvort 

svæðið hefði staðist væntingar. Fólk var jafnframt spurt hvort það upplifði ,,ósnortin víðerni“ á Kili og 

hvort þau væri hluti af aðdráttarafli svæðisins. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og 

vöruðu frá tæpri klukkustund upp í um tvær klukkustundir. Öll viðtölin nema þrjú voru tekin uppi á 

Kili og voru afrituð þegar komið var til byggða. Þau þrjú sem tekin voru í byggð voru tekin til leitast 

við að fá fram fjölbreyttari viðhorf sem rannsakendur töldu vanta þegar vinna við þemagreiningu var 

hafin. 

Rætt var við tuttugu og einn ferðamann, ellefu erlenda og tíu íslenska og voru viðmælendur valdir 

með tilliti til þess að fá sem fjölbreyttastan hóp með hliðsjón af kyni, þjóðerni, ferðamáta, 

dvalarlengd og með tilliti til samferðamanna. Viðtölin við erlendu ferðamennina fóru fram á ensku 

nema eitt, það fór fram á dönsku en var þýtt í úrvinnslunni á íslensku. Erlendu ferðamennirnir voru 

allir frá Evrópu, þrír Danir, tveir Þjóðverjar og einn frá Bretlandi, Hollandi, Sviss, Belgíu, Skotlandi og 

Slóveníu. Íslensku ferðamennirnir voru allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendur voru á 

aldrinum 23 – 75 ára og kynjaskipting viðmælenda var nánast jöfn, tíu konur og ellefu karla. Kynin 

skiptust hins vegar nokkuð ójafnt með tilliti til þjóðernis þar sem rætt var við sjö erlenda karla og 

fjórar konur en sex íslenskar konur og fjóra karla. Meirihluti viðmælenda var með sérfræðimenntun, 

einkum þeir erlendu. Erlendu ferðamennirnir voru m.a. læknir, jarðfræðingur, félagsráðgjafi, 

tölvunarfræðingur, landfræðingur, landslagsarkitekt og hagfræðingur. Á meðal þeirra íslensku voru 

fjórir með sérfræðimenntun, viðskiptafræðingur, kennari og tveir líffræðingar. 

Töluverðrar fjölbreytni gætti í ferðamáta erlendu ferðamannanna en fjórir þeirra ferðuðust um 

Kjöl á reiðhjóli, tveir með rútu, tveir voru í skipulagðri hestaferð og þrír voru fótgangandi. Íslensku 

ferðamennirnir voru hins vegar flestir á einkabíl, eða átta af tíu, hinir tveir voru með rútu. Meirihluti 

erlendu ferðamannanna var í hópferð eða sex af ellefu, einn var í för með vini sínum, en fjórir voru 

einir á ferð. Fjórir íslensku ferðamannanna voru í ferð með vinum, þrír voru í skipulagðri hópferð, 

tveir í fjölskylduferð og einn í vinnuferð með vinnufélögum. Enginn af þeim íslensku, ólíkt þeim 
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erlendu, var því einn á ferð. Dvalartími ferðamannanna var allt frá klukkustundar nestisstoppi upp í 

viku dvöl á Kili. Erlendu ferðamennirnir dvöldu nokkuð lengur á Kili en þeir íslensku m.a. vegna 

ferðamáta þeirra.  

 
Tafla 1. Ferðamenn sem rætt var við. 

Þýskur (kk) jarðfræðingur (40 ára)   Íslenskur (kk) rafeindavirki (75 ára) 

Svissneskur (kk) tölvunarfræðingur (35 ára)  Íslenskur (kk) viðskiptafræðingur (42 ára) 

Danskur (kk) félagsráðgjafi (56 ára)   Íslenskur (kk) löggiltur fasteignasali (32 ára)  

Danskur (kk) fjármálastjóri (64 ára)   Íslenskur (kk) kennari (65 ára) 

Breskur (kk) líkamsræktarfrömuður (38 ára)  Íslenskur (kvk) rútubílstjóri (64 ára) 

Belgískur (kk) sölumaður (49 ára)   Íslenskur (kvk) háskólanemi (23 ára) 

Skoskur (kk) landslagsarkitekt (49 ára)                          Íslenskur (kvk) líffræðingur (ca 40 ára) 

Þýskur (kvk) landfræðingur (33 ára)  Íslenskur (kvk) starfsmaður á ferðaskrifstofu (43 ára) 

Hollenskur (kvk) grunnskólakennari (31 árs)  Íslenskur (kvk) skólastarfsmaður (62 ára) 

Slóvenskur (kvk) hagfræðingur (36 ára)  Íslenskur (kvk) líffræðingur (37 ára) 

Danskur (kvk) læknir (47 ára)          

 

Nánari lýsing á viðmælendum: 

Erlendir ferðamenn: 

– Þýskur jarðfræðingur, 40 ára karlmaður. Hann var einn á ferð gangandi yfir Kjöl. Hann hafði komið 

einu sinni áður til Íslands, fyrir 12 árum.  

– Svissneskur tölvunarfræðingur, 35 ára karlmaður. Hann var á ferð með hópi kvikmyndatökumanna 

sem voru að gera heimildamynd um ferð sína til Íslands. Þeir ferðuðust um á hjóli, gistu í tjöldum á 

Hveravöllum og ætluðu að vera eina viku á hálendinu. Hann hafði komið einu sinni áður til Íslands, 

fyrir 14 árum. 

– Danskur félagsráðgjafi, 56 ára karlmaður. Hann ferðaðist í rútu með hópi af öðru fólki og var á leið 

frá Suðurlandi til Akureyrar með stuttri viðdvöl á Kili. Hann var í sinni fyrstu ferð til Íslands.  

– Danskur fjármálastjóri, 64 ára karlmaður. Hann var í níu daga hestaferð um hálendið þar sem farið 

var frá austri til vesturs um hálendið á milli Hofsjökuls og Langjökuls og þaðan um sunnanverðan 

Kjöl. Hann kom fyrst til Íslands árið 1996 og hefur komið á hverju ári síðan og var þetta því 

þrettánda árið í röð sem hann kom til landsins. Hann fer alltaf í hestaferð um hálendið og um 

helmingur hópsins voru fastir ferðafélagar hans. Þeir fá ávallt Eldhesta og danskan umboðsmann 

til sjá um skipulagningu ferðanna. 

– Breskur líkamsræktarfrömuður, 38 ára karlmaður. Hann var einn á ferð gangandi yfir Kjöl og gisti 

nokkrar nætur á Hveravöllum í tjaldi. Hann var í sinni fyrstu ferð til Íslands en undirbúningur 

ferðarinnar hafið staðið yfir frá árinu 2003.  
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– Belgískur sölumaður, 49 ára karlmaður. Hann var einn á ferð á reiðhjóli yfir Kjöl og gisti í skála í 

Kerlingarfjöllum. Hann var í þriggja vikna ferð um Ísland. Þetta var sjötta heimsókn hans til Íslands 

og hefur hann m.a. farið þrisvar hringinn í kringum landið.  

– Skoskur landslagsarkitekt, 40 ára karlmaður. Hann ferðaðist einn á reiðhjóli yfir Kjöl og gisti í tjaldi 

á Hveravöllum. Hann var í tveggja vikna ferð um landið og hafði áður en hann kom á Kjöl ferðast 

um Vestfirði. Hann var í sinni fyrstu ferð til Íslands.  

– Þýskur landfræðingur, 33 ára kona. Hún kom fyrst hingað til lands árið 1998 þegar hún vann eitt 

sumar hjá Náttúrufræðistofu Suðurlands í Vestmannaeyjum. Hún hefur starfað hér á landi sem 

leiðsögumaður á hverju sumri frá árinu 2005. Í þessari ferð var hún leiðsögumaður með hópi á 

vegum Viking Reisen sem var á 15 daga hringferð um hálendið í rútu. Lagt var upp frá Suðurlandi, 

keyrt norður Kjöl, um Norðurland og suður Sprengisand. Hópurinn gisti tvær nætur í tjöldum í 

Kerlingarfjöllum.  

– Hollenskur grunnskólakennari, 31 árs kona. Hún var í hjólaferð yfir Kjöl með kærasta sínum. Hún 

gisti í tjaldi á Hveravöllum. Þau höfðu undirbúið ferð sína mjög vel, lesið sér til um landið og 

svæðið og voru búin undir versta veður. Hún var í sinni fyrstu ferð til Íslands.  

– Slóvenskur hagfræðingur, 36 ára kona. Hún var ásamt félögum sínum á ferð gangandi yfir Kjöl og 

gisti í tjaldi á Hveravöllum. Hún var einnig búin að ganga Laugaveginn og ferðast á milli staða í 

rútu. Hún var í sinni fyrstu ferð til Íslands.  

– Danskur læknir, 47 ára kona. Hún var í níu daga hestaferð um hálendið með hópi annarra 

ferðamanna. Hún gisti í skála í Kerlingarfjöllum. Þetta var fjórða heimsókn hennar til Íslands. Hún 

hafði tvisvar komið hingað á ráðstefnur og einu sinni áður farið í hestaferð.  

 

Íslenskir ferðamenn: 

– Rafeindavirki, 75 ára karlmaður. Hann var í fjögurra daga ferð í Kerlingarfjöllum og víðar á Kili 

ásamt dóttur sinni og kom á sínum einkabíl. Hann hefur ferðast um Kjöl í meira en fjörtíu ár, bæði 

sumar og vetur. Þetta sumarið hafði hann gengið, upp á Hrútfell og Fjallkirkju, í Karlsdrátt og 

Fögruhlíð. 

– Viðskiptafræðingur, 42 ára karlmaður. Hann var í fimm daga ferð um Kjöl með fjölskyldu sinni. 

Hann var á eigin bíl og gisti í tjaldvagni á Hveravöllum. Hann hafði komið þrisvar áður inn á Kjöl. 

– Fasteignasali, 32 ára karlmaður. Þetta viðtal var tekið í höfuðborginni. Hann hefur ferðast mikið 

um Kjöl síðustu tíu ár og hefur unnið töluvert fyrir Ferðafélag Íslands við viðhald á skálunum á Kili 

ásamt brúargerð. Hann ferðast oftast um svæðið á eigin bíl, ýmist einn eða í hópi vina. Ferðir hans 

eru oftast þrír til fjórir dagar.  
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– Kennari, 65 ára karlmaður. Hann var í fjögurra daga ökuferð með fjölskyldu sinni og hafði oft 

komið á Kjöl undanfarna hálfa öld. Í þessari ferð ók hann frá Tungufelli, í Leppistungur, Klakksleið í 

Setrið, þaðan í Kerlingarfjöll og til baka um Kjöl. 

– Rútubílstjóri, 64 ára kona. Hún var að aka tíu manna hópi Þjóðverja og Hollendinga og var gripin í 

viðtal á meðan hópurinn neytti nestis sína á Hveravöllum. Hún hefur ferðast töluvert um Kjöl 

undanfarin ellefu ár.  

– Háskólanemi, 23 ára kona. Hún var í fjögurra daga ferð á eigin bíl með vini og gisti í tjaldi á 

Hveravöllum. Hún hafði einu sinni áður komið á Kjöl þegar hún var barn.  

– Líffræðingur, rúmlega fertug kona. Hún var í fjögurra daga gönguferð með erlendum vinum sínum. 

Hún hafði komið þangað áður og var svo heilluð að hún vildi sýna vinum sínum svæðið. Hún kom á 

Kjöl með einkabíl og gisti í tjaldi í Kerlingarfjöllum. Hún gekk m.a. gamla Kjalveg og um 

Kerlingarfjöll. Hún hafði komið á Kjöl sem barn og svo aftur núna, tvö ár í röð. 

– Starfsmaður á ferðaskrifstofu, 43 ára kona. Hún var í fjögurra daga gönguferð með vinahópi sínum 

og var að ganga gamla Kjalveg. Hún ferðaðist til og frá Kili með rútu og gisti í tjaldi. Hún hefur 

ferðast töluvert um Kjöl undanfarna  tvo áratugi bæði vegna starfs síns og sér til ánægju.  

– Skólastarfsmaður, 62 ára kona. Hún var í fimm daga ferð um Kjöl ásamt manni sínum og voru þau 

á sínum eigin bíl. Hún hefur komið þangað bæði sumar og vetur og hefur komið þangað ótal 

sinnum á undanförnum þremur áratugum.  

– Líffræðingur, 37 ára kona. Þetta viðtal var tekið í höfuðborginni. Hún hefur ferðast mikið um Kjöl 

allt frá því hún var barn. Hún vann hjá Náttúrufræðistofnun í sjö ár og ferðaðist mikið um Kjöl á 

þeirra vegum. Hún ferðast oftast um svæðið á einkabíl með vinnufélögum eða vinum.  

Ítarlega greiningu á viðtölum má sjá í skýrslunni Greining á viðtölum við ferðamenn á Kili  (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir & Jóna Sigurbjörg Eðvaldsdóttir, 2009). 
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5 Niðurstöður 

5.1 Ferðamenn og einkenni þeirra 

Rannsóknin leiddi í ljós að Íslendingar eru fjölmennasti hópurinn sem ferðast um Kjöl, eða um 

þriðjungurinn. Þjóðverjar og Frakkar eru fjölmennastir erlendra gesta og aðrir gestir eru fyrst og 

fremst frá öðrum Mið- og Vestur-Evrópuríkjum. Norðurlandabúar eru um 11% gesta (mynd 31). 

Íslendingar, Þjóðverjar, Svisslendingar og Austurríkismenn eru hlutfallslega fleiri í Kerlingarfjöllum en 

Frakkar og hópurinn „önnur þjóðerni“ er hlutfallslega stærri á Hveravöllum. Um þrír fjórðu innlendu 

ferðamannanna býr á höfuðborgarsvæðinu. Flestir aðspurðra eru á aldrinum 35-64 ára (mynd 32) og 

er meðalaldur gesta 45 ár, eða 45,5 ár á Hveravöllum og 43 ár í Kerlingarfjöllum. Kynjaskipting er  

jöfn. Flestir gestanna eru í sérfræðistörfum og stjórnunarstörfum (mynd 33) og meta tekjur sínar í 

meðallagi eða hærri (mynd 34). Flestir, eða 72%, eru í sinni fyrstu ferð um Kjöl, en 28% hafa komið 

áður. Fleiri hafa komið áður til Kerlingarfjalla eða 38% en 26% gesta hafa komið áður til Hveravalla. 

 

 

  

Mynd 31. Þjóðerni svarenda. Mynd 32. Aldur svarenda. 

  

Mynd 33. Starf svarenda. Mynd 34. Tekjur svarenda. 
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Rúm 60% aðspurðra gista á Kili  (53% á Hveravöllum og 97% í Kerlingarfjöllum) en tæp 40% dvelja 

dagsstund á Kili. Dvalartími dagsgesta á svæðinu er að meðaltali 4,33 klukkustundir. Dvalartími 

dagsgesta á Hveravöllum er að meðaltali 4,34 klukkustundir og í Kerlingarfjöllum 3,25 klukkustundir 

(mynd 35). Þeir sem gista dvelja að meðaltali 2,29 nætur á Kili. Flestir (43%) gista þó aðeins eina nótt 

og um þriðjungur gistir tvær nætur (mynd 36). Næturgestir á Hveravöllum gista að meðaltali 2,19, en 

flestir (49,3%) gista þó aðeins eina nótt og um þriðjungur gistir þar tvær nætur. Í Kerlingarfjöllum 

dvelja næturgestir að meðaltali 2,51 nótt en þar gista fleiri tvær nætur (42,7%) en eina (28,2%).  

Þeir sem eru þarna á ferð eru margir hverjir í langri ferð um landið og ætla að vera að meðaltali 

13,35 daga á ferðinni. Gestir á Hveravöllum ætla að vera að meðaltali 13,80 daga á ferðinni og gestir í 

Kerlingarfjöllum að meðaltali 11,63 daga. Að meðaltali ætla ferðalangar að vera 4,90 daga á 

hálendinu í ferð sinni. Gestir í Kerlingarfjöllum dvelja lengur á hálendinu (að meðaltali 6,64 daga) en 

gestir á Hveravöllum (meðaltal 4,44 dagar). 

 

  

Mynd 35. Dvalarlengd dagsgesta. Mynd 36. Dvalarlengd næturgesta. 

 

Rúmlega 40% gesta eru á ferð með fjölskyldu sinni, fjórðungur ferðamanna er í skipulagðri hópferð 
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Mynd 37. Ferðafélagar svarenda. Mynd 38. Ferðamáti svarenda. 

 
 

Mynd 39. Gistimáti svarenda. Mynd 40. Afþreying svarenda. 

  
Mynd 41. Hestamenn. 
 

Mynd 42. Hjólreiðamaður. 
 

0 10 20 30 40 50 60

Fjölskylda/maki

Skipulögð hópferð

Ættingjar/vinir

Vinnu-/klúbbfélagar

Einn á ferð

%

Kerlingarfjöll

Hveravellir

0 10 20 30 40 50

Eigin bíll

Hópferðabíll

Bílaleigubíll

Gangandi

Ríðandi

Hjólandi

%

Kerlingarfjöll

Hveravellir

0 20 40 60 80

Tjald/tjaldvagn/fellihýsi

Hótel

Fjallaskálar

Bændagisting

Í bílnum

Hjá ættingjum

%

Kerlingarfjöll

Hveravellir

0 20 40 60 80

Taka ljósmyndir

Baða sig

Gönguferð

Ökuferð

Skoða jarðfræðifyrirbæri

Plöntuskoðun

Fuglaskoðun

Annað

Hestaferð

Veiðar

%

Kerlingarfjöll

Hveravellir



 

30 
 

 
 

Mynd 43. Jeppaleið í Kerlingarfjöllum. 
 

Mynd 44. Göngufólk. 
 

 

5.2 Upplifun ferðamanna á svæðinu 

5.2.1 Aðdráttarafl svæðisins 

Í einni af opnu spurningum spurningalistans var spurt „Hvers vegna ferðast þú um Kjöl?“  Við 

greiningu svaranna kom í ljós að náttúran og það sem henni tengist eins og t.d. landslag, fjöll, jöklar, 

hverir og jarðfræði er það sem flestir, eða um fjórðungur, gefa upp sem ástæðu þess að þeir ferðast 

um Kjöl 27% á Hveravöllum og 23% í Kerlingarfjöllum (mynd 45). Næst algengasta ástæðan (um 15%) 

var sú að viðkomandi var að ferðast á milli landshluta, en var það mun algengara (19%) á 

Hveravöllum en í Kerlingarfjöllum (6%). Um 13% voru í skoðunarferð, mun fleiri á Hveravöllum en í 

Kerlingarfjöllum. Um 11% voru í gönguferðum, stunduðu útivist eða voru að sækjast eftir að upplifa 

ýmsa eiginleika víðerna og var það mun algengara í Kerlingarfjöllum þar sem tæplega þriðjungur var í 

gönguferðum og um 20% var að sækjast eftir upplifun á óbyggðum. Það að geta upplifað ýmsa 

eiginleika hálendisins (11%) er einnig oft nefnt. Um 9% koma á Kjöl fyrst og fremst vegna þess að 

Kjölur er á áætlun í fyrirfram skipulagðri ferð þeirra. Sem dæmi um önnur atriði sem eru nefnd má 

nefna fegurð, spennu, frí, vinnu, baðferðir, fámenni og gott veður enda var veður með eindæmum 

gott flesta þá daga sem spurningakönnunin var lögð fyrir.  

Í annarri opinni spurningu var ferðafólk spurt hvað því fyndist mest heillandi við Kjöl. Flestu 

ferðafólki (67%) finnst náttúra og landslag standa upp úr, atriði eins og t.d. ósnert náttúra, víðerni, 

auðnir, kyrrð, einangrun, útsýni, fegurð og fjölbreytileiki voru nefnd (mynd 46). Ekki var marktækur 

munur á svörum gesta eftir stöðum. 
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Mynd 45. Hvers vegna ferðast þú um Kjöl? Mynd 46. Hvað heillar þig við svæðið? 

 

5.2.1.1 Fögur náttúra 

Í viðtölunum var mikill samhljómur meðal erlendu ferðamannanna um hvert væri aðdráttarafl Kjalar, 

en það var náttúran og flest það sem henni tengist. Fjölbreytt landslag, jöklar, fjöll, hverir, fossar, 

ósnortin víðerni og fegurð svæðisins voru einkenni sem flestir nefndu. Skoskur landslagsarkitekt 

ferðaðist um Kjöl til þess að „see the big open landscape, the glaciers and the mountains“. 

Svissneskur tölvunarfræðingur heimsótti landið til að sjá „the nature, it´s great country with glaciers, 

waterfalls, hot springs and geothermal areas“ og til þess að upplifa þessa þætti náttúrunnar ákvað 

hann að hjóla yfir Kjöl. Þýskur landfræðingur sagðist  sérstaklega hafa valið þessa ferð um Kjöl vegna 

þess að „from ALL the places in Iceland I prefer the Highlands because that´s very ... it´s PURE“. Skoski 

landslagsarkitektinn sagði jafnframt að Kjölur líktist engu því sem hann hefur á sínum heimaslóðum 

„It‘s not like anything in the UK, this landscape. It´s just so wild and unpopulated“. 

Tölvunarfræðingurinn frá Sviss var sammála því að þetta svæði væri ólíkt því sem hann væri vanur og 

lýsti muninum á meginlandi Evrópu og Íslandi þannig að landið eigi enn svo mikið af óbyggðu landi 

vegna þess að hér búi svo fáir og allir hafi svo mikið pláss. Fjölbreytileg náttúra ásamt misgóðum 

malarvegum og óútreiknanlegu veðri stuðlaði að því að honum fannst mikil áskorun felast í því að 

ferðast um Kjöl og lýsti því sem heillandi og ögrandi verkefni sem gaman væri að takast á við. Fegurð 

landsins var ástæða þess að hollenskur grunnskólakennari ákvað að hjóla um Kjöl. Hana langaði í 

hjólaferð um framandi slóðir, en vissi ekki hvert hún ætti að fara og spurðist því fyrir. Bróðir hennar 

hafði ferðast um Ísland og tekið myndir.  

He showed me pictures of Iceland and they were far more beautiful than all the other 

pictures we’d ever seen. So that’s why we have chosen Iceland. Because it was SO much 

beautiful, the surroundings, than the other countries. We’d seen some pictures of 

Vietnam ... other places, in France, but this was really most beautiful.  

Danskur læknir ákvað að heimsækja Ísland vegna þess að henni finnst svo ótrúlega fallegt hérna. Hún 

hafði komið tvisvar áður til landsins en þá á ráðstefnur vegna vinnu sinnar. Nú var hún hins vegar 
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komin til að ferðast um hálendið í skipulagðri hestaferð. Það sem henni fannst einnig heillandi við Kjöl 

var að hún taldi það ekki svæði sem væri allra að heimsækja og því myndi hún frekar hitta fólk þar 

með svipuð áhugamál og hún sjálf.  

Líffræðingurinn, sem ferðaðist um Kerlingarfjallasvæðið í annað sinn í hópi vina sagði:  

Hverasvæðið, hérna fyrir ofan Kerlingarfjöll eru örugglega eitt af því fallegasta sem að 

maður hefur séð [hik] þar getur maður bara staðið og horft.  

Hún hafði komið árið áður og var svo ánægð með þá ferð að hún ákvað að koma aftur í þeim tilgangi 

að leyfa erlendum vinum sínum að njóta svæðisins. Hverasvæðið í kringum Kerlingarfjöll heillaði 

einnig sérstaklega þýskan landfræðing. Hún hafði komið þangað nokkrum sinnum áður og fannst hún 

upplifa eitthvað nýtt í landslaginu í hvert sinn sem hún kom. Henni fannst sérstaklega heillandi hve 

hverasvæðin væru síbreytileg á milli ára, eftir birtu og veðri. 

It´s always special, in all weathers. Because you have special lights and spots and then 

it looks different as the time before. I love the colours and the landscape. 

Henni fannst veðrið líka á sinn hátt vera aðdráttarafl, bæði stjórnar það beint hluta af upplifuninni en 

líka óbeint með því að varpa mismunandi ljósi á náttúruna, auk þess sem það á sinn þátt í að móta 

landslagið eins og hún benti á. Danskur fjármálastjóri, sem var þrettánda árið í röð í hestaferð um 

hálendið sagðist fara í slíkar ferðir af þremur ástæðum:  

We like riding on Icelandic horses, we like the Icelandic landscape scenery, it’s GOOD 

for horseback riding. It’s a beautiful scenery and then thirdly we also come here to 

socialize. It’s those three elements that make up the experience and the attraction of 

the experience. 

Það sem helst ræður því hvaða svæði verða fyrir valinu hjá honum og ferðafélögum hans er:  

What haven’t we seen, where have we been recently and where have there been some 

new developments, new opportunities and then [pause] it´s also question of availability 

of the horses ... there are a lot of factors going into it.  

Mynd 47. Hrútfell. 
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Ferðin í ár lá um sunnanverðan Sprengisand vestur að suðurhluta Kjalar. Það sem heillaði hann 

sérstaklega í þessari ferð var jöklasýnin sem hann lýsir sem mjög tilkomumikilli en á leiðinni sást til 

Vatnajökuls, Hofsjökuls og  Langjökuls.  

Íslenskur kennari sem var í ökuferð um hálendið sagði að aðdráttarafl svæðisins fælist í: 

Fegurð svæðisins, víðáttuna, fjallasýnina og hverina í Kerlingarfjöllum. Mér finnst 

einnig kyrrðin skipta máli ásamt sögunni, þessari þjóðleið, hrakningasögu 

Reynistaðabræðra og fleiri. Hér áður fyrr var enn meiri ævintýraljómi yfir ferðalögum 

um Kjöl, þ.e. þegar Sandá og Grjótá voru óbrúaðar ... Hagavatn er þarna líka þetta er 

svona mjög stór samfelld heild sem mér finnst frábært ... þó maður sé á bíl getur maður 

dundað sér þarna í marga daga, farið að Hagavatni, Hvítárnesi, í Þjófadali og 

Kerlingarfjöll. Og þegar illa viðrar getur maður valið hvort maður fer suður eða norður 

af til að komast í betra veður ... þarna eru svona veðraskil ... Svo eru þarna jeppaleiðir 

sem eru fáfarnar bæði góðar og líka erfiðar eins og í kringum Kerlingarfjöllin, frá Klakk í 

Setrið og frá Setrinu í Kerlingarfjöll. 

Margir aðrir viðmælendur nefndu einnig kyrrðina. Breskur líkamsræktarfrömuður áleit að kyrrð væri 

megin ástæða fyrir því að ferðamenn ferðast um Kjöl. „I think that´s why people actually come here. 

To be honest I think [pause]. I know that´s why“. Danskur félagsráðgjafi hafði svipað viðhorf og sagði 

að kyrrð væri ímynd Íslands, eða alla vega hluti af henni. 

Íslensku ferðamennirnir höfðu ekki eins afdráttarlausar skoðanir á hvert væri megin aðdráttarafl 

Kjalar. Veðrið var einstaklega gott þegar rannsakendur voru þar á ferð og hafði áhrif á að sumir 

viðmælenda voru þar á ferð. Viðskiptafræðingur var þarna vegna þess að: „Við erum í sumarfríi og 

það var spáð góðu veðri hér svo við ákváðum að keyra yfir Kjöl“. Þegar grannt var spurt kom í ljós að 

aðdráttarafl Kjalar byggðist þó á sömu meginþáttum og hjá þeim erlendu þ.e. náttúrunni, auðninni og 

hverunum. Hverirnir virtust hafa meira vægi hjá íslensku ferðamönnunum þar sem flestir þeirra 

nefndu þá sem aðdráttarafl svæðisins. Líffræðingur, sem var að koma í Kerlingarfjöll annað árið í röð 

og nú með erlenda vini sína til að sýna þeim hverasvæðið, lýsir því sem heillar hana við svæðið svo: 

Það er bara svo margt, það er til dæmis þetta hverasvæði hérna fyrir ofan 

Kerlingarfjöll, er örugglega eitt af því fallegasta sem að maður hefur séð, þar getur 

maður bara staðið og horft [hik] svo er náttúrulega óendanlega gaman að koma upp á 

Hveravelli af því að hverirnir þar eru svo sérstakir.  

Fasteignasalinn sagðist laðast að svæðinu vegna fjölbreytileika náttúrunnar og segir: 

Ég hef voðalega gaman að Kili, þessum svona andstæðum sem eru á honum ... þessum 

svarta sandi og síðan þessum gróðurvinjum sem eru hérna við Þjófadalina og 

Þverbrekknamúlann og náttúrulega Hvítárvatn.  

Líffræðingur tók undir þetta og sagði „Hér eru bara algjörar náttúruperlur, í þessu hrjóstruga 

umhverfi sem gaman er að skoða“.  
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Allir viðmælendur voru ánægðir með ferð sína um Kjöl. Náttúran var það sem þeir voru ánægðastir 

með og lýstu þeir ánægju sinni á margan hátt. Svissneskum tölvunarfræðingi fannst náttúra Kjalar 

vera „It´s great! Really great. The nature and the stonie desert is really great“. Það sem heillaði hann 

helst í náttúrunni voru jöklarnir, fossarnir og hverasvæðin. Dönskum lækni fannst „ótrúlega fallegt 

hérna [það sem henni fannst sérstaklega fallegt] er náttúran auðvitað ... veðrið hefur líka verið 

frábærlega gott ... ég gæti vel hugsað mér að koma aftur“. Skoskur landslagsarkitekt var himinlifandi 

yfir ferðinni um svæðið og sagði að á skalanum einn til fimm fengi ferðin einkunnina 10. Danskur 

fjármálastjóri bendir á að hann sé að ferðast um hálendi Íslands í þrettánda skiptið á jafnmörgum 

árum og það hljóti að vera vísbending um að hann væri ánægður með ferðir sínar hingað því ekki séu 

þær nú beint ódýrar. Þegar hann lýsir því hversu ánægður hann sé segir hann:  

Very satisfied,very,very [pause] definitely, otherwise I wouldn’t come back because this 

is not an inexpensive kind of vacation. I mean for ... in total travel time it’s about nine 

days. I think with everything I think it costs like three thousand, a bit more than 3000$ 

[pause] so it’s not inexpensive.  

Íslensku ferðamennirnir voru einnig mjög ánægðir með ferðir sínar á svæðið. Margir af þeim hafa 

farið í fjölmargar ferðir um Kjöl og líkað þær vel eins og íslenskur skólastarfsmaður sagði: „Alltaf jafn 

gaman að koma hingað ... hér líður mér vel“. Undir þessi orð tók íslenskur rafeindavirki sem sagði að 

svæðið hafi með tímanum orðið „mitt heimasvæði ... það er vissulega margt skemmtilegt þar og ég 

hef átt þar góðar stundir“. Íslenskur fasteignasali hefur gengið töluvert mikið um svæðið síðustu tíu 

árin. Hann sagði: „Ég hef alltaf verið mjög ánægður með að ferðast á þessu svæði“. Hann lýsir 

sérstaklega einni ferð sinni í Hvítárnes sem hann sagði hafa verið sérstaka upplifun.  

Þetta var hérna rétt fyrir jól, svona þrjú til fjögur ár síðan, það var alveg stilla og það 

var frostbjart og norðurljósin voru að dansa hérna yfir himininn ... maður var alveg einn 

þarna í skálanum þannig að hérna, maður upplifði sig svona svolítið bara einan í 

náttúrunni sem var alveg æðislega gaman.  

Íslenskur líffræðingur segist alltaf vera mjög ánægð með heimsóknir sínar á svæðið. Hún nýtur þess 

að upplifa náttúruna og segir gaman að sjá samspilið frá jökulánum og hvernig jökullinn hefur sorfið 

Mynd 48. Loðmundur, Snækollur og Fannborg. 
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landslagið. Hún leggur áherslu á að það verði að fara út fyrir þjóðveginn til að upplifa svæðið og 

bendir á fallegar gróðurvinjar á svæðinu kringum Kerlingarfjöll og Blágnípu. Hún lýsti vel mörgu því 

sem hægt er að sjá á svæðinu og upplifði það þannig „að það yfirleitt opnast alltaf svona nýr heimur 

fyrir manni þegar maður fer að fara út fyrir þjóðveginn“. 

 

5.2.1.2 Ósnortin víðerni  

Spurningakönnunin leiddi í ljós að um 92% gesta finnast ósnortin víðerni vera hluti af aðdráttarafli 

Kjalar, hvort sem þeir eru á Hveravöllum eða í Kerlingarfjöllum. Þau mannlegu ummerki sem helst 

mega vera til staðar án þess að hugtakið ósnortin víðerni glati merkingu sinni eru fjallaskálar, 

vegslóðar og stígar mótaðir af göngu fólks og fjár (mynd 49). Aftur á móti mega ummerki um 

utanvegaakstur, virkjunarmannvirki og hótel ekki vera til staðar án þess að hugtakið ósnortin víðerni 

glati merkingu sinni.  

Í viðtölunum kom fram að flestir 

viðmælenda töldu ósnortin víðerni 

hluta af aðdráttarafli Kjalar og í raun 

vera mikilvægan hluta af ímynd 

Íslands. Dönsku viðmælendurnir 

tveir komu inn á þetta í viðtölunum. 

Félagsráðgjafinn sagðist vera á Kili: 

„to see unspoilt nature and to see it’s 

not touched. I think that’s my idea of 

Iceland“. Læknirinn taldi ósnortin 

víðerni tvímælalaust vera hluta af aðdráttarafli svæðisins og taldi þau vera „aðdráttarafl númer eitt 

fyrir Ísland“. Hún sagði jafnframt:  

Sú staðreynd að maður getur farið og virkilega fundið að hér eru ekki fleiri og það er 

ekki búið að hreyfa við neinu. Maður rekst ekki allt í einu á eitthvað sem stingur í stúf 

við umhverfið og er bara ljótt. Mér finnst kofarnir sætir, þegar maður kemur að þeim. 

Maður er bara í sínum reiðtúr og allt í einu er maður komin að litlum sætum kofa, og 

það er ekki yfirþyrmandi á nokkurn hátt [hik] og það líkar mér mjög vel. Að það sé 

virkilega hugsað um svæðið og hvað er sett þar niður. Hvort það er verið að eyðileggja 

eitthvað með því að setja eitthvað stórt upp.  

Íslenski kennarinn sagði: 

Frá því að maður skilur við raflínurnar fyrir ofan Gullfoss er ekkert sem truflar mann 

fyrr en maður kemur á uppbyggða veginn norðan Seyðisár. Þetta eru hrein og 

ómenguð víðerni. Þar líður mér vel, finnst fallegt og fæ góða tilfinningu í brjóstið. 

Maður þarf ekki að rekast á neinn ef maður vill labba einhvers staðar, t.d. í Þjófadölum 

 

Mynd 49. Hvað má vera til staðar af mannlegum ummerkjum  
án þess að hugtakið ósnortið víðerni glati merkingu sinni? 
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eða Hvítárnesi, þar getur maður verið klukkustundum saman án þess að rekast á 

nokkurn, mjög fáa alla vega. 

Skoskur landslagsarkitekt telur að ósnortin víðerni séu tvímælalaust hluti af aðdráttarafli svæðisins 

sem felst einkum í því hversu fáir eru þar á ferð, auk þess sem mannvirki eru takmörkuð, fá og smá. 

Þýskur landfræðingur er á sama máli og setur nokkuð ströng skilyrði fyrir því hvaða mannlegu 

ummerki mega vera til staðar þess að svæði geti talist ósnortin víðerni. Hún er á þeirri skoðun að það 

megi vera fjallaskálar, tjaldstæði og lítil upplýsingaskilti, en ekki hótel eða malbikaðir vegir. Hún var 

mjög óánægð með þá þróun sem hefur orðið á hálendisstaðnum Landmannalaugum, sem hún segir 

vera svæði sem geti ekki lengur talist ósnortið vegna mikilla umsvifa ferðamennsku. „Many people 

like me LOVE Landmannalaugar but hate the tourism there“. Hún vonar að örlög Kjalar verði ekki 

söm.  

Nokkuð misjafnt var hvaða merkingu ferðamennirnir lögðu í hugtakið ósnortin víðerni eða hvaða 

innviðir mættu vera á svæðinu til þess að svæði teldist ósnortið. Belgískur sölumaður upplifði Kjöl í 

heild sinni sem ósnortið víðerni þrátt fyrir ýmis mannvirki eins og vegi og lagða göngustíga. Hann taldi 

ákveðna uppbyggingu nauðsynlega svo fólk raskaði síður náttúrunni. Danskur fjármálastjóri hafði 

svipað viðhorf og benti á að þar sem hann vænti ákveðinna lágmarks þæginda á ferðalögum sínum 

um hálendið geti hann ekki farið fram á að þau séu algerlega ósnortin. Hann sagði jafnframt að 

jafnvægi þurfi að vera í allri uppbyggingu á hálendinu.  

It is some kind of balance, so I say: If things are done sort of in a modest scale, things 

like power lines, likewise, I mean what we are doing in terms of horseback riding ... If 

Iceland was criss-crossed with a lot of highways it would be an issue. Because 

otherwise, we can not do the rides we do! I mean, we can’t ride like this in Western 

Europe or in parts of North America at least. So we don’t want [pause]  we are coming 

here to DO things that we can’t DO elsewhere.  

Íslensku ferðamennirnir voru allir nema einn á því að ósnortin víðerni væru hluti af aðdráttarafli 

Kjalar. Líffræðingur skilgreindi ágætlega hvað má vera á svæði til þess að það geti talist ósnortið er 

hún var spurð hvort þetta svæði gæti talist til ósnortinna víðerna: 

Ekki spurning, að geta labbað uppá fjall og sjá ekkert nema náttúru, skilurðu, ekki 

einhverjar stórar verksmiðjur og stóra vegi eða stór hótel eins og ég segi heldur að þú 

sérð bara yfir á næsta topp eða ofan í gil, það er náttúrulega það sem maður kemur til 

að sjá.  

Þýskum jarðfræðingi og íslenskum rafeindavirkja fannst aftur á móti erfitt að upplifa óraskaða 

náttúru víða á Kili, bæði vegna þess að Kjalvegur væri fjölfarinn bílvegur sem rykar mikið á sumrin, 

auk þess væri líka búið að brúa allar ár. Rafeindavirkinn sagði hins vegar að einstaka staðir á Kili eins 

og t.d. Karlsdráttur og svæðið í kringum Hrútfell gætu talist ósnortin.  
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Svæðið frá Þverbrekknamúla meðfram Hrútfelli og norður í Fögruhlíð er einstakt og 

þangað koma mjög fáir. Þar er hægt að upplifa þennan öræfafrið sem kannski, sem 

margir leita að, en finna jafnvel ekki. Þangað er dagleið að ganga, engin mannvirki og 

ekki neitt sem truflar og fátt um ferðamenn, það er tilviljun að rekast á aðra hópa eða 

annað fólk.  

Hann gerir því miklar kröfur til svæða til að þau geti talist ósnortin víðerni og virðist upplifun hans 

fyrst og fremst snúa að umferð. Hann nefnir Þverbrekknamúla og Þjófadali sem staði sem mætti nú 

telja nokkuð ósnortna vegna þess hve umferðin þangað er takmörkuð. „Það liggur það langt frá 

Kjalvegi og það er mest göngufólk sem fer þar um en ekki bílaumferð“.  

Flestir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að geta gengið um Kjöl án þess að sjá önnur 

mannvirki en fjallaskála. Tveir viðmælendur töldu aftur á móti að það myndi ekki trufla upplifun 

þeirra neitt þó að þeir sæju til mannvirkja. Annar var belgískur sölumaður sem var á ferð yfir Kjöl á 

reiðhjóli og hinn var danskur fjármálastjóri sem var í skipulagðri hestaferð um hálendið. Hollenskur 

grunnskólakennari sagði að það væri óhjákvæmilegt að hafa einhver mannvirki á svæðinu eins og 

rafmagnslínur og þess háttar. Rafmagnslínur voru hins vegar þau mannvirki sem danskur 

félagsráðgjafi vildi alls ekki hafa á svæðinu. Þýskur jarðfræðingur lagði áherslu á að það væru engin 

mannvirki á allra fallegustu stöðum Kjalar. Breskur líkamsræktarfrömuður hafði á þessu ákveðnar 

skoðanir og vildi takmarka mannvirki sem mest og halda í auðnina eftir bestu getu, því það væri það 

sem laðaði hann að svæðinu. Hann sagði m.a.:  

The only point of me coming down here in Hveravellir is because it´s in the middle of 

nowhere ... if that was the case, if there was a big tourist center I probably wouldn’t 

have come here. I probably would have bypassed it.  

 

  
Mynd 50. Kerlingarfjöll. 
 

Mynd 51. Þjófadalir. 
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Mynd 52. Karlsdráttur. 
 

Mynd 53. Birkikjarr í  Þverbrekkum. 
 

 

5.2.1.3 Aðgengilegt hálendissvæði 

Nokkrir viðmælendur töluðu sérstaklega um að Kjölur hafi orðið fyrir valinu vegna þess hve svæðið 

var aðgengilegt frá höfuðborgarsvæðinu, þ.e.a.s. þangað var t.d. hægt að fara í stutta helgarferð og 

njóta náttúrunnar án þess að eyða mest öllum tímanum í að aka. Íslenskur starfsmaður á 

ferðaskrifstofu sem var í gönguferð um gamla Kjalveg í hópi vina sagði að gamli Kjalvegur hefði orðið 

fyrir valinu vegna þess að:  

Ég hef aldrei, eða engin okkar, ekki gengið þessa leið, spáin var góð og auðvelt að 

koma okkur hingað. Við tókum bara rútu frá BSÍ og fórum úr við Hvítárafleggjarann og 

gengum niður í skála [hik] og já þetta var bara auðvelt að skipuleggja.  

Gott aðgengi var jafnframt ástæða þess að nokkrir aðrir íslensku viðmælendanna ferðuðust um Kjöl.  

Önnur svæði sem ég vildi gjarnan fara á, eins og t.d. norðaustur svæðið [Askja 

Herðubreiðarlindir] eru bara svo langt í burtu. Það munar um þennan flenniveg, það 

líða ekki nema tveir tímar og þá er maður kominn inn á svæðið. Svo er líka mjög 

skemmtileg leið þangað ... það er hægt að skoða Gullfoss, Laugarvatn, Geysi og 

Þingvelli, þá tek ég oft í leiðinni, þannig að ferðin byrjar þannig lagað strax heima. 

Rafeindavirkinn lýsti því svo þegar hann var spurður af hverju hann fór að ferðast um Kjöl: „Þegar ég 

byrjaði að ferðast á fjöll fyrir margt löngu þá varð Kjölur bara fyrstur fyrir valinu ... Hann var næstur 

og auðveldast að komast þangað“. Skólastarfsmaður sem einnig hefur margoft komið á svæðið, bæði 

sumar sem vetur, sagði að hún kæmi ekki bara þangað vegna þess að þar væri svo fallegt og friðsælt 

heldur líka vegna þess að „það er svo þægilegt að komast hingað“.  

Ekki höfðu samt allir sömu sýn á að svæðið væri aðgengilegt. Íslenskur fasteignasali taldi t.d. að 

íslenskum göngumönnum hefði fækkað á Kili á undanförnum árum  vegna þess hversu mikið „vesen“ 

væri að komast á svæðið. Hann nefndi sem dæmi gönguferð um gamla Kjalveg, frá Hveravöllum í 

Hvítárnes, sem hann fór í fyrir nokkrum árum ásamt vinum sínum: 
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Ég held líka að þetta sé pínulítið tengt sko, aðkomu, þetta var náttúrulega svolítið 

vesen að koma hérna að Hveravöllum og labba þarna niður eftir með, með bílinn og 

svoleiðis. Við fengum einkabíla til þess að trússa okkur aftur til baka að sækja bílinn 

minn sem var lagt við Hveravelli.  

Til þess að koma í veg fyrir þetta umstang bendir hann á að hægt sé að taka rútu til og frá svæðinu en 

fyrir hann þá taki það of mikinn tíma.  

Það fer alveg heill dagur í þessar rútuferðir af því að það er verið að nýta ferðina og 

stoppa á Hellu og bara öllum bensínstöðvum á leiðinni. Ég set það pínulítið fyrir mig 

sko, eins og ég, ég myndi hugsa þetta sem langa helgi eða eitthvað svoleiðis og með 

rútu þá ertu kannski komin með tvo auka daga sem þú ert að taka þér hérna í frí ... til 

þess að nýta þetta.  

Á þessu sést glögglega að það sem einn setur fyrir sig og finnst hamla för sinni finnst öðrum aftur á 

móti gera svæðið aðgengilegt. 

 

5.2.2 Ánægja og vonbrigði ferðamanna 

Ferðamenn eru flestir mjög ánægðir (65%) eða ánægðir (32%) með ferð sína um Kjöl. Einungis sex 

gestir eru óánægðir. Ferðamenn voru spurðir opinna spurninga, annars vegar um hvort eitthvað hefði 

valdið sérstakri ánægju (mynd 554) og hins vegar vonbrigðum (mynd 56). Um fjórðungur gesta 

tilgreinir náttúruna og landslag sem jákvæða þætti, en aðrir náttúrutengdir þættir voru einnig 

nefndir, svo sem hverir, víðerni, jöklar, fámenni, gönguleiðir og gott veður (mynd 55). Fáar kvartanir 

heyrðust en flestir (4%) kvarta undan hreinlætisaðstöðu og merkingum gönguleiða (3%) (mynd 56). 

 

 
 

Mynd 54. Ánægja ferðamanna. Mynd 55. Sérstaklega ánægjulegt. 
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Mynd 56. Olli sérstökum vonbrigðum. Mynd 57. Að hvaða leyti stóðust eftirfarandi þættir á 
Kili þær væntingar sem þú gerðir? 

 

Væntingar sem ferðamenn hafa til náttúrunnar og ferðalagsins standast mjög vel, betur en væntingar 

til aðstöðu og þjónustu (mynd 57). Ekki reyndist vera marktækur munur á væntingum ferðamanna á 

Hveravöllum og í Kerlingarfjöllum. 

Þegar viðmælendur voru spurðir í viðtölunum um hverjar væntingar þeirra hefðu verið áður en 

þeir lögðu af stað í ferðina inn á Kjöl nefndu flestir annars vegar að njóta náttúrunnar og hins vegar 

að vera einhvers staðar þar sem ekki væru margir á ferðinni. Margir nefndu þetta tvennt í sömu 

setningunni eins og íslenskur skólastarfsmaður sem lýsir því hvers hún væntir þegar hún leggur í ferð 

um Kjöl: „Það er bara svona að vera úti í náttúrunni ... maður fær að vera í friði að mestu leyti, það er 

enginn átroðningur og svona“. Íslenskur líffræðingur lýsir væntingum sínum þannig: „Að vera einn 

með sjálfum sér eða þannig ... bara að labba á milli staða og já bara að vera úti í náttúrunni“. 

Danskur læknir hafði þær væntingar til ferðar sinnar um svæðið að hitta fáa en áhugaverða 

ferðamenn og sagði m.a.: „Ég kann vel að meta svona staði sem ekki eru allra því þá hitti ég fólk með 

svipuð áhugamál“. 

Erlendu ferðamennirnir áttu jafnframt von á því að svæðið væri frumstæðara og veðrið verra en 

raunin var. Þessar hugmyndir felast t.d. í því að nokkrir af þeim höfðu búist við að vegirnir væru verri 

en þeir eru eða jafnvel að Kjölur væri óaðgengilegur fyrir vélvædda umferð. Þeir áttu von á 

frumstæðari aðstöðu en hún raunverulega reyndist vera og vildu einmitt hafa hana frumstæða. 

Skoskur landslagsarkitekt, sem ferðaðist um svæðið á reiðhjóli, hafði þær væntingar fyrir ferðina að 

hún myndi taka á og hann upplifði ferðina sannarlega sem mikla áskorun. Áskorunin fólst einkum í að 

takast á við veginn og veðrið. Hollenskur grunnskólakennari hafði vænst þess að hér væri mun verra 

veður en raun varð á. Hún hafði undirbúið ferðina sérstaklega m.t.t. þess og pakkaði niður 

vetrarfatnaði. Hún var mjög hissa á hve veðrið var gott „it’s very nice weather, we enjoyed it but we 

didn’t expect it, we thought it would be cold and windy [pause] we didn’t know it could be like this, 

we were surprised“.  
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Viðmælendur höfðu allir miklar væntingar til þess að á Kili myndu þeir upplifa óraskaða náttúru. Til 

þess að tryggja að náttúran yrði áfram óröskuð lagði svissneskur tölvunarfræðingur áherslu á að öll 

uppbygging á svæðinu væri í lágmarki og frekar frumstæð.  

Þýskur landfræðingur vænti þess að upplifa hreinleika náttúrunnar þegar hún ferðaðist um Kjöl. 

Hún hafði ferðast um svæðið nokkrum sinnum áður og taldi Kjöl vissulega standa undir þeim 

væntingum. Íslenski kennarinn sagði „Ég þekki þetta nú nokkuð vel ... og veit svo sem á hverju ég á 

von ... ég er aðallega að vænta þess að veðrið sé gott og vegirnir séu ekki mjög slæmir. Útsýnið í 

Kerlingarfjöllum, eins og af Snækolli, er einstætt og ekki auðvelt að fá annars staðar.“ 

Kyrrð var jafnframt eiginleiki sem margir gerðu væntingar til og voru allir viðmælendur sammála 

um mikilvægi þess að geta notið kyrrðar á svæðinu. Kyrrð var t.d. einkum ástæða þess að breskur 

líkamsræktarfrömuður lagði leið sína á svæðið og taldi hann að það ætti einnig við um aðra 

ferðamenn. Það rímar við orð dansks læknis sem sagði að kyrrð væri hluti af ástæðu þess að hún 

ákvað að fara í hestaferð um hálendi Íslands. Danskur félagsráðgjafi áleit að kyrrð væri ímynd Íslands. 

Allir nema einn viðmælandi voru á því að þeir upplifðu þá kyrrð á svæðinu sem þeir höfðu vænst. 

Hollenskur grunnskólakennari, sem var á ferð um Kjöl á reiðhjóli með kærastanum sínum, hafði 

reiknað með meira næði á hálendinu en síðan var. Hún sagði þó að ekki þyrfti að fara langt til að 

upplifa kyrrðina. Hennar orð voru: „We thought it would be more peaceful, more quieter, to be 

precise. Less people here but [pause] yes, there is peace, if you walk you are really alone“.   

5.2.3 Viðhorf til skemmda á umhverfinu  

Umhverfismál eru almennt í góðu lagi á Kili og verða ferðamenn lítið varir við röskun á umhverfinu. 

Einhverjir tóku þó eftir ummerkjum um utanvegaakstur, rofi úr göngustígum, gróðurskemmdum, 

rusli, traðki eftir hestamenn og að jarðmyndanir hafi verið skemmdar (mynd 58). 

Í viðtölunum kom fram að íslenskur 

fasteignasali er frekar á því að svæðið væri 

heldur grónara en áður var, en hann sagði: „Mér 

finnst nú eins og ég hafi frekar orðið var við 

landgræðslu heldur en gróðurskemmdir“. 

Rafeindavirkinn hafði gengið víða um Kjöl og 

taldi sig sjá augljós merki um að gróðri á Kili 

hefði farið mikið fram. Nefndi hann Þverbrekkur 

sem dæmi þar sem birki væri farið að teygja sig 

langt upp í hlíðar og væri orðið yfir einn metri að 

hæð.  

 

Mynd 58. Hefur þú orðið var við eftirfarandi af völdum 
ferðamanna? 
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Viðmælendur voru sammála um að lítið sem ekkert rusl væri sjáanlegt á Kili og töldu jafnframt 

óásættanlegt ef svo væri því það myndi spilla náttúruupplifun þeirra. För eftir tjöld væru þó í lagi þar 

sem náttúran sjálf sæi um að laga slík ummerki. Skoskur landslagsarkitekt benti á að ummerki eftir 

ferðamenn væru óhjákvæmileg en það væri gott að þau væru sem minnst. Frágangur á rusli er 

mikilvægur þáttur í  umgengni ferðamanna um svæðið og benti belgískur sölumaður á að „people will 

have to learn to put their garbage away ... I don´t want to see garbage around“. 

Belgískur sölumaður var þó á þeirri skoðun að enn væri til fólk sem henti rusli á víðavangi en þó í 

minna mæli en þegar hann heimsótti Ísland síðast. Hans upplifun er:  

Last time I was here in 2004 ... I thought there was more garbage thn there is now. ... I 

look always besides the road I’m cycling and noticed there was less garbage. There’s 

garbage but, already less. People still throw their bottles outside the car.  

Mikill meirihluti viðmælenda var sammála um mikilvægi þess að ekki sjáist ummerki eftir 

utanvegaakstur þegar ferðast er um hálendissvæði á við Kjöl. Slík ummerki geti ekki verið hluti af 

óspilltri náttúru og þeirri ímynd sem hálendið hefur. Þýskur landfræðingur, sem hefur frá árinu 1994 

komið oft á Kjöl, hefur ekki áhyggjur af því að ferðamenn á Kili aki utan vega. Hún telur þá bera það 

mikla virðingu fyrir náttúrunni að þeir vilji ekki vinna á henni skemmdir, því það sé jú náttúran sem 

laði þá að. Hún telur hins vegar Íslendinga ekki kunna eins vel að meta náttúru landsins og 

útlendingana þar sem þeir „noti“ náttúruna í stað þess að njóta hennar. Þarna var hún reyndar ekki 

að vísa í utanvegaakstur þar sem hún sagðist ekki hafa orðið vör við neitt slíkt á svæðinu.  

Íslenski líffræðingurinn sem starfað hefur á svæðinu fyrir Náttúrufræðistofnun hafði tekið eftir 

skemmdum á jarðvegi og þá fyrst og fremst í kringum Hveravelli.  

 

  
Mynd 59. Ummerki um utanvegaakstur. 
 

Mynd 60. Slóðar á gamla Kjalvegi. 
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Mynd 61. Göngustígur á Hveravöllum. 
 

Mynd 62. Jeppaslóði í Kerlingarfjöllum. 
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5.2.4 Viðhorf til mannvirkja og þjónustu 

Ferðamenn voru spurðir hvað þeim fyndist 

um nokkur atriði á Kili. Svarmöguleikar 

spurningarinnar voru á bilinu 1-5 þar sem 1 

þýddi „mjög slæmt“ og 5 „mjög gott“ og 

var meðaltal allra svara reiknað fyrir hvert 

þessara atriða (mynd 63). Ástand 

náttúrunnar og umgengni gesta fá jákvæðasta 

dóminn. Mannvirki fá ekki jafn góða dóma en 

þó þokkalega, eins og t.d. göngustígar, 

þjónusta, almenn aðstaða, sæluhús, 

viðvörunarskilti, upplýsingaskilti, tjaldstæði og 

hreinlætisaðstaða. Vegir og hreinlætisaðstaða 

hljóta versta dóminn.  

Þrátt fyrir að ferðamenn telji ekki alla þætti 

fullkomna á Kili vilja þeir ekki að þessir þætti 

verði lagfærðir mikið og sumir vilja alls ekki 

breyta neinu. Þeir sem þó vilja breyta 

einhverju nefna bætta vegi (21%), betri 

hreinlætisaðstöðu (17%) og betri merkingar 

(14%). Fleiri á Hveravöllum en í Kerlingar-

fjöllum töldu að vegir og hreinlætisaðstæða 

ætti að vera betri á meðan fleirum í Kerlingar-

fjöllum fannst mikilvægt að bæta upplýsinga-

skilti, merkingar og tjaldsvæði. 

Ferðamenn eru almennt ekki hlynntir 

mannvirkjum á Kili. Mest er andstaðan gegn 

virkjunum, næst mest gegn hótelum en minnst 

gegn uppbyggðum malarvegum (mynd 65).  

Í undirköflum kaflans, 5.2.4.1 – 5.2.4.5 sem 

hér koma á eftir er gerð nánari grein fyrir 

viðhorfum ferðamanna til mannvirkja á Kili.  

 

 

 

Mynd 63. Hvað finnst þér um eftirfarandi á Kili? 

 

 
Mynd 64. Hvað af eftirfarandi mætti bæta? 

 

 
Mynd 65. Ertu fylgjandi eða mótfallin eftirtöldum 

mannvirkjum? 
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5.2.4.1 Gisti- salernis- og hreinlætisaðstaða 

Niðurstöður spurningalistans sýna að tæplega helmingur 

ferðamanna er mjög andvígur hótelum og gistiheimilum á 

Kili, en um 14% eru hlynntir þeim (mynd 66). Sæluhús og 

fjallaskálar þykja tiltölulega góðir  en um helmingur telur 

þá hvorki góða né lélega. Fáir telja þá lélega (mynd 67). 

Skiptar skoðanir eru meðal ferðamanna um hvort 

hreinlætisaðstaða sé góð eða ekki. Tæplega helmingur 

telur tjaldstæði hvorki góð né slæm og um 40% telja þau 

nokkuð eða mjög góð (mynd 68). Ríflega þriðjungur telur 

hana hvorki góða né slæma og álíka margir telja hana 

góða (mynd 69). 

Í viðtölunum kom fram að mikill meirihluti viðmælenda, 

jafnt erlendra sem innlendra, er sammála um að sú 

aðstaða sem er í boði á Kili sé vel viðunandi og töldu 

margir jafnframt að í einfaldri uppbyggingu „fælist 

sjarminn“. Þeir töldu aðstöðuna að flestu leyti eins og hún 

ætti að vera ef frá er talin salernis- og hreinlætisaðstaða. 

Dönskum lækni finnst t.d. „fínt að hafa þetta svolítið 

steinaldarlegt. Ég hef ekkert með munað að gera, ég fæ 

hann á svo mörgum stöðum. Mér finnst heillandi að gista í 

kofa þar sem er ekkert rafmagn, það er bara notalegt“. 

Svissneski tölvunarfræðingurinn sagði: „the infrastructure 

is good because it’s not very luxury“.  Íslenskur 

ferðaþjónustustarfsmaður tók undir þessi orð „ég er alls 

ekki að sækjast eftir lúxus þegar ég ferðast um hálendið 

nema þegar ég kem á fjölfarnari staði þá vill maður hafa 

salernisaðstöðu og hreinlætisaðstöðu góða“.  Íslenskur 

skólastarfsmaður sagði: „Ég held að fólk vilji ekki, sem er í 

þessum hálendisferðum, hafa neinar stórbyggingar eða hótel ... á hálendinu“.  

Sumum fannst þó að eitt og annað mætti bæta. Íslenskum námsmanni þótti t.d. skálarnir frekar 

litlir og að þröngt væri um ferðalanga. Hún taldi mega leggja meira í þá vegna þess að „þeir eru oft 

fljótir að fyllast, þetta eru ekki mjög stórir skálar og það komast ekki allir fyrir þar sem vilja“. Þetta var 

reyndar ekki sú tilfinning sem íslenskur fasteignasali hafði fyrir skálunum á Kili, en hann þekkir þar 

 

Mynd 66. Viðhorf gesta til hótels/ 
gistiheimilis. 

 

Mynd 67. Mat gesta á fjallaskálum/ 
sæluhúsum. 

 
 

 
Mynd 68. Mat gesta á tjaldstæðum. 

 

 

Mynd 69. Mat gesta á hreinlætisaðstöðu. 
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nokkuð vel til. Hann taldi þá vel anna þeim fjölda sem sækist eftir gistingu: „Ég held að þessir skálar 

eins og í Þjófadölum, Þverbrekknamúla og í Hvítárnesi séu lítið nýttir og mætti nýta miklu betur“.  

Sumir íslensku ferðamannanna höfðu áhyggjur af viðhaldi skálanna og var skálinn í Hvítárnesi 

sérstaklega nefndur í því sambandi.  

Skálinn er kominn í niðurníðslu, honum hefur hrakað ár frá ári og það er mjög leiðinlegt 

því að þetta er nú fyrsti skáli Ferðafélagsins og hefur verið notaður sem vörumerki eða 

„logo“ félagsins, en honum hefur verið illa sinnt núna um árabil og stefnir í hreina 

niðurníðslu með sama áframhaldi.  

Íslenski kennarinn var ekki hrifinn af Hveravöllum:  

Á Hveravöllum finnst mér þjónustan lítil sem engin, hvorki fugl né fiskur. Ef þú ætlar að 

setja upp svona, þarf að gera það fullnægjandi, smekklega, það er ekki nóg að vera 

með eitthvað svona í anddyrinu, þá er betra að láta það vera. Mér finnst líka mjög 

áríðandi að flytja þjónustuna og tjaldsvæðin í burtu. Mér finnst t.d. mikill munur á 

hesthúsunum og aðstöðunni fyrir hestamenn, hvar hún er staðsett, sem er þarna 

norðar, heldur en þjónustunni sem er þarna ofan í hverasvæðinu.  

  
Mynd 70. Merkingar má víða bæta á Kili. 
 

Mynd 71. Hreinlætisaðstaðan á Hveravöllum. 
 

  
Mynd 72. Salerni í Svínárnesi. 
 

Mynd 73. Gönguleiðir í Kerlingarfjöllum. 
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Aðstaðan á Hveravöllum var nefnd af fleiri viðmælendum, bæði töldu þeir aðstöðuna nokkuð góða, 

en einnig að henni hafi hrakað vegna þess að aðstaðan næði ekki að anna þeim mikla fjölda 

ferðamanna sem heimsækir svæðið. Þá var reyndar ekki verið að vísa í skálana sem slíka heldur fyrst 

og fremst salernisaðstöðuna. Salernisaðstaðan þar var reyndar sá þáttur sem flestir viðmælendur á 

Hveravöllum bentu á að þyrfti að bæta. Á þeim tíma sem rannsakendur voru að störfum á 

Hveravöllum var bilun á salernum og töluverð klóaklykt lá í loftinu í nokkra metra radíus í kringum 

salernin. Íslenski rafeindavirkinn sagði eftirfarandi um málefni Hveravalla:   

Staðurinn hefur ekki notið þeirrar aðhlynningar sem að hann ætti að hafa og öll 

aðstaða er þar ekki eins góð og hún þyrfti að vera. Það virðist vanta annað hvort 

fjármagn eða áhuga og kannski hvoru tveggja.  

Allir viðmælendur voru sammála um að hafa skipulögð tjaldstæði á svæðinu. Margar ástæður voru 

fyrir því. Fjöldi ferðamanna á svæðinu er slíkur að nauðsynlegt er að hafa skipulögð tjaldstæði til þess 

að spilla síður umhverfinu. Aðgangur að salerni og almennri hreinlætisaðstöðu, eins og sturtu, var 

samt helsta ástæða þess að ferðamennirnir vildu hafa skipulögð tjaldstæði. Hvað varðar staðsetningu 

tjaldstæðanna voru flestir ferðamennirnir á þeirri skoðun að þau ættu einungis að vera á völdum 

stöðum. Svissneskur tölvunarfræðingur hafði á því ákveðna skoðun:  

I think some are good so that people can stay somewhere in a campsite, to have toilets 

and wash something. But not a lot, not every ten kilometres ... I think maybe two or 

three service centres in the whole highland is enough.  

Í Kerlingarfjöllum var fyrst og fremst kvartað undan tjaldsvæðinu og sturtuaðstöðunni. Þýski 

landfræðingurinn, sem var fararstjóri með hóp á tjaldsvæðinu, kvartaði undan því að jarðvegurinn 

þar sem tjaldstæðið er væri þannig að ef rigndi þá færi allt á flot. Hún vildi að þeir reyndu að „prepare 

a better camping place, without destroying nature. I don’t really know how to do it but they have to 

find a solution“.  Hún bætti því við að  vegna óviðunandi aðstöðu í Kerlingarfjöllum væri þetta síðasta 

sumarið sem hópar á vegum Viking Reisen myndu koma með tjaldhópa þangað, næsta sumar yrði 

tjaldað á Hveravöllum. Var það ekki síður vegna sturtuaðstöðunnar og tóku margir viðmælenda undir 

að sturtuaðstöðuna þyrfti að bæta. Helsta umkvörtunarefnið var opnunartími þeirra „I hate the rules 

about the showers ... you are in a line and waiting for the shower ... I think that´s not a good service“. 

Danskur læknir tók í sama streng þegar hún benti á að þótt hún vildi hafa frumstæðar aðstæður þá 

væru tvær sturtur sem eingöngu eru opnar í takmarkaðan tíma á dag „bara of lélegt ... Við stóðum tíu 

í röð, bæði fyrir utan hjá konunum og körlunum. Það er bara of lélegt“. Að sögn Snæbjörns 

Guðmundssonar, staðarhaldara í Kerlingarfjöllum, var rafstöðin biluð sumarið 2008 og starfsemin 

keyrð á vararafstöð. Hita þarf vatnið í sturturnar og vegna bilunarinnar þurfti að skammta vatnið. 

Tvær sturtur eru fyrir konur og tvær fyrir karla og voru þær opnar kl. 8–10 og 18-20. Íslenski 

kennarinn var heldur ekki hrifinn af Kerlingarfjöllum. Hann sagði eftirfarandi: 
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Kerlingarfjöllum er ég ekki hrifin af, mér finnst þjónustan bæði léleg og dýr. Kannski 
trufla mann góðar minningar frá skíðaskólanum, það var náttúrulega dálítið spes. 
Manni finnst kannski svolítið að staðurinn hafi sett ofan eftir að skíðaskólinn hætti 
þar. Þá var allt fullt af ungu glöðu fólki og mikið um að vera. Nú eru þetta aðallega 
einhverjir túristar. 

Að öðru leyti fékk aðstaðan í Kerlingarfjöllum almennt góða dóma. Íslenskur líffræðingur, sem gisti 

ásamt vinum sínum á tjaldstæðinu í Kerlingarfjöllum, var sérstaklega ánægð með aðstöðuna þar.  

Mér finnst aðstaðan í Kerlingarfjöllum alveg frábær ... mjög góð klósett inni í aðal 

skálanum ... og svo finnst mér náttúrulega [hik] maður er búin að labba allan daginn og 

geta endað með því að fara í heitan pott og í sturtu, það er náttúrulega alger lúxus.  

Hún nefndi einnig stemninguna í skálanum á kvöldin „það er svona kvöldvaka, það er svona eins og 

að upplifa aftur svona stemningu eins og í gamla daga á skíðunum í Kerlingarfjöllum, bara meiriháttar 

gaman“. Þýskur landfræðingur, sem var fararstjóri fyrir hópi sem gisti í Kerlingarfjöllum, var ekki alveg 

eins ánægð og líffræðingurinn og vildi bæði að tjaldstæðið væri bætt en mest um vert vildi hún að 

sturtuaðstaðan væri lagfærð. 

Mikill meirihluti viðmælenda var eindregið á móti því að reisa hótel eða gistihús á Kili. Þeim fannst 

sú tegund gistingar ekki hæfa hálendinu eins og íslenskur námsmaður benti m.a. á „ekki hótel með 

lúxus-máltíðum, mér finnst það bara ekki eiga saman við hálendið“. Fleiri rök voru færð fyrir því að 

ekki ætti að reisa hótel á svæðinu, eins og að slíkri uppbyggingu myndi fylgja meiri mannfjöldi sem er 

einmitt það sem fólk er að forðast með því að ferðast á hálendinu að mati íslensks viðskiptafræðings: 

Ef það kæmi hótel eða veitingastaður á svæðið þá myndi ég nú bara halda mig á 

láglendinu, ég myndi alls ekki vilja hafa hótel hérna uppi á hálendinu ... partur af þessu 

er náttúrulega að komast burt úr mannmergðinni ... engin þörf fyrir hótel eða 

veitingaaðstöðu heldur, maður getur bara gert það í bænum. 

Rekstrargrundvöllur var annar þáttur sem viðmælendur efuðust um að væri fyrir hendi á Kili nema ef 

til kæmu aðrir þættir eins og uppbyggður vegur. Íslenskur fasteignasali leyfði sér að efast um þessa 

viðskiptahugmynd: 

Út frá viðskiptalegu sjónarmiði þá gengi það nú aldrei upp að byggja hérna upp 

eitthvað öræfahótel nema að byggja upp veginn ... ég held að það sé mjög erfitt að 

byggja upp eitthvað svoleiðis þar sem þú þarft meiri straum af fólki. 

Íslenskum rafeindavirkja fannst í góðu lagi að bæta aðstöðuna í Skálpanesi og taldi sennilegt að þar 

myndi rísa hótel í framtíðinni. Hann vill hins vegar ekki sjá slíka uppbyggingu á Kili sjálfum. Rök hans 

voru: 

Skálpanes hefur aldrei verið vinsælt göngusvæði og þar eru ekki nein náttúrufyrirbæri í 

líkingu við Hveravelli og Kerlingarfjöll ... þetta er mikilvægur staður fyrir ferðamennsku 

á Langjökul, ég sé ekkert því til fyrirstöðu að þar væri einhver uppbygging, ef að það 

væri hófsamlega gert þá myndi það ekki spilla neinu. 
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Einungis tveir af viðmælendunum töldu í góðu lagi að reisa hótel á Kili. Annar var belgískur 

sölumaður, sem var að hjóla yfir Kjöl, en hann var á þeirri skoðun að því meiri þjónusta sem væri á 

svæðinu þeim mun betra. Hann vildi m.a. fá malbikaðan veg yfir Kjöl og sagði að ef það kæmi hótel 

líka yrði svæðið bara „more interesting“ . Hann sagði samt að það yrði að passa upp á staðsetninguna 

og staðsetja það ekki „on the places where the hotspots are, just a little more away. Just a little bit 

outside, it would be okay“.  Hinn var danskur fjármálastjóri, sem var í þrettándu hestaferð sinni um 

hálendi Íslands. Hann vildi gjarnan geta notið meiri þæginda á þessum ferðum sínum um hálendið og 

sagði: „I would like here to be more modern facilities. If it’s in the form of hostels or hotel that would 

be great“. Hann taldi sig jafnframt merkja ákveðna þróun í þá áttina og fannst það mjög jákvætt. 

Through the years we have seen a gradual improvement in the accommodation and 

the facilities. Some places they are very primitive, some places they are very good. We 

all hope that there will be an ongoing improvement in quality. I mean, obviously all of 

us, we are, we like comfort and we all like to get a shower or whatever. So I mean we 

all would like to see the comfort level kind of continuing to improve. 
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5.2.4.2 Göngustígar, merkingar og skilti 

Viðhorf ferðamanna til göngustíga, viðvörunarskilta, 

merkinga á skoðunarverðum stöðum og upplýsingaskilta 

eru nokkuð svipuð. Um 40-50% telja þessa þætti góða og 

ríflega þriðjungur telur þá hvorki góða né slæma. Mun 

færri telja þessa þætti lélega (myndir 74, 75, 76 og 77).  

I viðtölunum kom fram að flestir viðmælenda vildu hafa 

merktar gönguleiðir á Kili. Einnig töldu flestir að þörf væri 

á að merkja betur ýmsar gönguleiðir á svæðinu. Íslenskur 

líffræðingur, sem var í gönguferð með hópi um 

Kerlingarfjöll, benti á að þau hefðu lent í vandræðum 

vegna skorts á merkingum. Hún sagði: 

Það mætti merkja betur gönguleiðir, við 

lentum þarna í smá vandræðum þótt að við 

hefðum verið að fylgja stikum ... við lentum 

þarna í hlíð sem var bara ein drulla og maður 

hreinlega vissi ekki hvort maður myndi bara 

lenda ofan í heitu vatni eða ekki, og [hik] það 

var svolítið óþægileg tilfinning ... fyrir utan það 

að vernda svæðið betur.  

Íslenskur skólastarfsmaður talaði einnig um öryggi 

ferðamanna á svæðinu og sagði m.a.: „Það sakar ekki að 

merkja fleiri gönguleiðir, það eykur alltaf öryggi“. Þýskur 

landfræðingur vildi að skiltum yrði fjölgað til að vara 

ferðamenn við hættulegum svæðum þar sem ferðamenn 

væru ekki allir meðvitaðir um hætturnar. Hún vildi samt 

láta merkingarnar falla vel að umhverfinu þannig að þær 

spilltu ekki náttúrunni eða upplifuninni og lagði áherslu á 

að merkingarnar myndu líka þjóna þeim tilgangi að vernda 

náttúruna. Margir tóku undir það sjónarmið að tilgangur 

merktra leiða væri ekki einungis að auðvelda þeim göngur, 

heldur ekki síður að koma í veg fyrir að ferðamenn yllu skemmdum á svæðinu eins og svissneskur 

tölvunarfræðingur benti á „It’s important that people walk on the same way and not all over nature 

and damage everything when they walk everywhere“.  

Íslenska kennaranum fannst sérlega gaman að fara gamla Kjalveg og fannst skemmtilegra að fara 

gamlar söguslóðir en leiðir sem höfðu sérstaklega verið merktar fyrir ferðalanga. Hann sagði: 

 

Mynd 74. Mat gesta á göngustígum. 
 

 

 

Mynd 75. Mat gesta á viðvörunarskiltum. 

 

 

Mynd 76. Mat gesta á merkingum. 

 

 

Mynd 77. Mat gesta á upplýsingaskiltum. 
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Gamli Kjalvegur leynir sér ekkert, þar er gaman að arka slóðir kynslóðanna, gamla 

veginn. Mér finnst vanta illilega merkingar í Hveradölum í Kerlingarfjöllum aðallega 

vegna þess að mér leiðist að sjá þar trampað á öllu. Það er merkt meðfram 

Jökulkvíslinni og Ásgarðsánni, en það er frekar lélegt, en ég sakna þess svo sem ekkert 

að það sé ekki vel merkt ... mér finnst reyndar að sunnan Kerlingarfjalla, í 

Leppistungum t.d., þar sem ekkert er merkt er mjög gaman að labba meðfram 

Kerlingaránni án þess að vera að elta merkta stíga. Mér finnst það eiginlega kostur, 

það eru frekar þessar gömlu slóðir sem ég vil labba vegna sögunnar og svo er auðvelt 

að rata ... gefur svona ákveðin hughrif. 

Flestir ferðamannanna voru andsnúnir því að hafa lagða göngustíga um svæðið og var það t.d. 

rökstutt með þeim orðum að:  

I don’t think that’s good here in the highlands because it’s out in the nature and you 

have to walk with walking shoes and not with the high heel shoes or something like 

that so it must be stony path or something like that. 

Þeir sem voru hlynntir lögðum göngustígum bentu á að það gæti verið nauðsynlegt á mjög fjölförnum 

stöðum. Slíkir stígar þyldu mikinn átroðning og með þeim væri betra að stýra ferðamönnunum um 

svæðið og koma í veg fyrir skemmdir á náttúrunni.  

Flestir ferðamannanna voru sammála um mikilvægi þess að merkja skoðunarverða staði en hafa 

merkingarnar samt þannig að þær féllu vel að umhverfinu. Slóvenskur hagfræðingur vildi t.d. nota 

náttúrulegar merkingar „I would mark those things without bothering the nature ... using natural 

materials“. Nokkrir, eins og þýskur jarðfræðingur, vildu aðeins að allra merkilegustu staðirnir væru 

merktir „only if it’s very important places, historical for example, they can’t be so many“.   

Nokkurs samhljóms gætti í viðhorfi ferðamannanna til göngubrúa. Þeir voru flestir á þeirri skoðun 

að aðeins ætti að brúa allra stærstu og straumhörðustu árnar á svæðinu því það ætti að vera hluti af 

ferðinni að vaða yfir minni ár. Þýskur landfræðingur var t.d. þeirrar skoðunar að: „That depends on 

the waters. If they are big I’d prefer to have them, but if they are small [pause]I think it’s part of the 

adventure to find a way over it“. Slóvenskur hagfræðingur benti líka á að það væri auðvitað hættulegt 

að vaða yfir stórar ár og ekki alltaf mögulegt að snúa við á miðri leið. Þeir sem voru alfarið á móti því 

að hafa göngubrýr á svæðinu, eins og svissneski tölvunarfræðingurinn, sögðu að til að upplifa náttúru 

landsins yrði að vaða ár. Hann var sammála því sem þýski landfræðingurinn sagði um þann 

ævintýrablæ sem fylgir ferðum um hálendi Íslands „you have to enjoy nature, walk through rivers and 

probably take off your shoes. That’s part of the adventure here and when you make it easy anyone 

can go here“.  

Meirihluti viðmælenda taldi enga sérstaka nauðsyn að hafa áningastaði með bekkjum og borðum 

þar sem hægt væri að snæða. Þeir þörfnuðust alls ekki neinnar sérstakrar aðstöðu til þess og sögðust 

heldur vilja sitja í grasinu og snæða. Þýskur jarðfræðingur var t.d. á þeirri skoðun og sagði: „Not at all 

important, it’s better to sit in the grass“. Nokkrir voru á þeirri skoðun að gott væri að hafa slíka 
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aðstöðu á stöku stað á svæðinu, en það væri þó ekki nauðsynlegt. Danskur félagsráðgjafi sagði t.d.: 

„it’s nice to meet them but it’s not so necessary“. Þegar fylgst var með þessu sama fólki á 

tjald/skálasvæðunum gátu rannsakendur ekki betur séð en að viðmælendurnir nýttu sér bekki og 

borð sem eru á svæðunum. Það undirstrikar e.t.v. það að bekkir og borð eru ekki nauðsynleg aðstaða, 

en auka þægindin ef þau eru til staðar. 

 

  
Mynd 78. Tjaldstæðið á Hveravöllum. 
 

Mynd 79. Göngustígur á Hveravöllum. 
 

  
Mynd 80. Borð og stólar í Hvítárnesi. 
 

Mynd 81. Jökulsprungur í Kerlingarfjöllum. 
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5.2.4.3 Gestastofur, veitingastaðir og bensínstöðvar 

Ríflega þriðjungur ferðamanna er frekar eða mjög 

andvígur gestastofum, veitingastöðum og bensínstöðvum 

á Kili (myndir 82, 83 og 84). Þegar þessi atriði voru rædd í 

viðtölunum komu fram nokkuð eindregnar skoðanir. 

Flestir svöruðu með einu nei-i að undanskyldum einum 

sem fannst„ voða þægilegt að hafa bensíntank í 

Kerlingarfjöllum.“ Íslenskum líffræðing fannst í lagi að sett 

væri upp gestastofa. Hún benti á að gott væri að hafa stað 

á hálendinu þar sem hægt væri að viða að sér 

upplýsingum um svæðið. Hún nefndi í því sambandi 

upplýsingar um hvað svæðið hefur upp á að bjóða, 

gönguleiðir, hve langar þær væru, hve erfiðar og fleira í 

þeim dúr. Hún sagði m.a.:  

Auðvitað aflar maður sér upplýsinga áður en 

farið er, en svo þegar komið er á svæðið, og 

maður sér óendanlega möguleika þá er gott að 

geta fengið ... einhverjar svona upplýsingar.  

Þýskur landfræðingur var henni alveg ósammála þar sem 

henni finnst slíkar upplýsingamiðstöðvar vera svo 

„amerískar“, að þær pössuðu engan veginn við svæðið. 

Hún áleit að þeir ferðamenn sem ferðast um hálendi Íslands hafi allar þær upplýsingar sem þeir 

þurfa. „I think people who come to Iceland, they have information, they know exactly where to go. 

They don’t need visitor’s centres“. Þetta rímar alveg við ferðalag hollenska grunnskólakennarans sem 

ferðaðist hjólandi um svæðið með kærastanum sínum. Þau voru mjög vel undirbúin og höfðu lesið 

sér mikið til um aðstæður til ferðalaga á Íslandi, m.a. kynnt sér ástand vega, fjarlægðir, veður o.fl.  

Veitingastaðir komu heldur ekki til greina hjá neinum viðmælanda, en þýskum landfræðingi fannst 

samt að það væri allt í lagi að selja smávægilegar veitingar í skálunum, svo fremi sem það væru ekki 

hamborgarasjoppur. Skoskum landslagsarkitekt, sem ferðaðist um svæðið á hjóli, fannst lítið kaffihús 

á Hveravöllum vera hugmynd sem myndi vel geta fallið að svæðinu. Hann hafði hugmyndir um að 

selja ýmislegt smávægilegt þar sem gæti komið ferðamönnum á svæðinu að gagni, en svo efaðist 

hann.. 

I suppose in Hveravellir a small café or something like that would be okay and I think 

some place to buy bicycle components or fuel, fuel for a stove would be a good idea. 

But I suppose part of the thing is, having your own bike components with you makes it 

harder, than just buying them in Hveravellir. Doesn’t seem like much of a challenge.  

 
Mynd 82. Viðhorf gesta til gestastofu. 

 

 

Mynd 83. Viðhorf gesta til veitingastaðar. 
 

 

Mynd 84. Viðhorf gesta til bensínstöðvar. 
 

32,9

16,0
22,3

17,7
11,0

M
jö

g 
an

d
ví

g(
u

r)

Fr
ek

ar
 

an
d

ví
g(

u
r)

H
lu

tl
au

s

Fr
ek

ar
 

h
ly

n
n

t(
u

r)

M
jö

g 
h

ly
n

n
t(

u
r)

38,3

15,8
25,6

10,5 9,8

M
jö

g 
an

d
ví

g(
u

r)

Fr
ek

ar
 

an
d

ví
g(

u
r)

H
lu

tl
au

s

Fr
ek

ar
 

h
ly

n
n

t(
u

r)

M
jö

g 
h

ly
n

n
t(

u
r)

40,4

18,4 19,0
9,7 12,4

M
jö

g 
an

d
ví

g(
u

r)

Fr
ek

ar
 

an
d

ví
g(

u
r)

H
lu

tl
au

s

Fr
ek

ar
 

h
ly

n
n

t(
u

r)

M
jö

g 
h

ly
n

n
t(

u
r)



 

54 
 

Bensínstöð á svæðinu fékk lítinn hljómgrunn hjá viðmælendum og voru helstu rökin þau að það 

myndi sennilega auka umferð um svæðið verulega og einnig valda mengun. Skoskur landslagsarkitekt 

var m.a. á þeirri skoðun og sagði að hugmyndin um bensínstöð væri:  

Not a good idea. That’s kind of opening it up to much ... it could lead to the road 

needing to improve because people start taking different cars up here ... and it could 

lead to some pollution as well.  

 

5.2.4.4 Vegir 

Spurningalistarnir leiddu í ljós að mjög skiptar skoðanir 

eru á því hvort uppbyggðir malarvegir (mynd 85) eða 

akbrýr (mynd 86) séu æskileg á Kili. Rúmlega helmingur 

gesta á Kili er andvígur bundnu slitlagi eða heilsársvegi um 

Kjöl en um fjórðungur er því hlynntur (myndir 87 og 88).  

Í viðtölunum fengu vegir á Kili almennt góða dóma og 

töldu flestir viðmælendanna aðgengi að Kili gott eða „eins 

gott og það ætti að vera fyrir hálendissvæði“ eins og 

íslenskur námsmaður orðaði það. Hún skýrði það nánar 

þegar hún sagði: „Vegirnir eru nú bara þó nokkuð góðir, 

náttúrulega ekki allt fólksbílafært en á hálendið nokkuð að 

vera það?“.  Svissneskum tölvunarfræðingi fannst mjög 

áhugavert að hjóla um landið og horfa á fjölbreytta 

náttúru, ekki síst vegna þess að hér eru enn malarvegir 

ólíkt meginlandi Evrópu. Hann lýsti reynslu sinni svo:   

When you can come through the gravel road 

it’s not that easy like the normal roads, so it’s 

interesting to cycle here. ... Bad roads 

fascinate me and it’s part of the experience 

and an adventure for cyclist. 

Hann segir að ef miklu verði breytt frá núverandi ástandi, 

eins og t.d. veginum, þá verði svæðið minna áhugavert 

fyrir hann. Hálendið er áhugavert eins og það er „but 

when you connect everything, build good roads over the 

highlands ... it will be less interesting for me“.  

Það voru einkum erlendu ferðamennirnir sem töldu 

aðgengi vera of gott því það þýddi meiri fjölda ferða-

 

Mynd 85. Viðhorf gesta til uppbyggðra 
malarvega. 

 

 

Mynd 86. Viðhorf gesta til akbrúa. 
 

 
Mynd 87. Viðhorf gesta til bundins slitlags. 

 

 

Mynd 88. Viðhorf gesta til heilsársvegar. 
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manna og ekki síður aðrar tegundir ferðamanna en þeir sjálfir voru. Þýskur landfræðingur vildi halda 

veginum óbreyttum því ef hann yrði lagaður myndi það bæði breyta landslaginu og ekki síður 

ferðamennskunni á svæðinu. Danski læknirinn taldi að bætt aðgengi myndi auka ferðamanna-

strauminn um Kjöl og ef það gerðist þá myndi hún ekki hafa áhuga á að koma þangað lengur því 

fámennið væri fyrst og fremst það sem laðaði hana að svæðinu. Hún sagði: „Það myndi verða til þess 

að ég kærði mig ekki um að koma hingað ... þá myndi ég finna annan áfangastað“.  

Þýskum landfræðingi, sem var fararstjóri með hóp á vegum Viking Reisen og var á leið yfir Kjalveg, 

fannst vegurinn nú þegar of góður. Hún sagði: „I think it must stay like ... I still think it’s too much 

done already. I prefer Sprengisandur because that’s more raw“. Hún var í fimmtán daga ferð um 

hálendið og hafði farið þar um áður og hafði því samanburð á vegunum yfir Kjöl og Sprengisand. 

Svissneski tölvunarfræðingurinn var á þeirri skoðun að á Kili ætti ekki að vera vélvædd umferð og 

þangað ættu aðeins ferðamenn að koma fyrir eigin orku, þ.e. gangandi, hjólandi og e.t.v. líka á 

hestbaki. Hann segir:  

It’s too easy to come ... there should be areas where you can only go on your own ... I 

prefer the tourists on bike, walking, probably on horse but not buses which bring all the 

normal tourists to these areas.  

Af þeim tuttugu og eina viðmælanda sem rætt var við fannst aðeins fjórum að bæta mætti Kjalveg. 

Ástæðurnar voru ólíkar enda aðstæður þeirra misjafnar. Einn af þeim var belgískur sölumaður sem 

ferðaðist yfir Kjöl á reiðhjóli. Hann hafði lent í miklum mótvindi á leiðinni og vildi gjarnan að vegurinn 

yrði bættur og jafnvel malbikaður þar sem það væri mjög erfitt að hjóla á móti vindinum. Hann sá þó 

ákveðinn galla á hugmynd sinni því kannski myndi betri vegur þýða aukna umferð Íslendinga sem 

væru á leiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar:  

It would be much nicer if I could cycle on an asphalted road against the wind because 

now there are a lot of bumps and stones and if you’ve got the wind against it’s very 

hard to cycle. So it wouldn’t harm too much, for the tourist it wouldn’t harm, but for 

the Icelanders it would harm a little I think because Icelanders are driving much faster. 

They don’t see if there’s something on the road or not and they would use Kjölur to get 

faster to Akureyri maybe.  

Annar var íslenskur líffræðingur sem hefur ferðast mikið um svæðið vegna vinnu sinnar á vegum 

Náttúrufræðistofnunar. Hún taldi að vegurinn yfir Kjöl mætti vera betri og hafði þessa skoðun á 

honum:  

Ég myndi vilja hafa hann góðan malarveg, hann hefur oft verið bara mjög slæmur, bara 

þvottabretti alla leiðina og ekki gaman að keyra hann sko, en ég veit að Vegagerðin er 

ekkert að leggja mikinn pening í hann, en mér finnst að það eigi að viðhalda honum 

þannig að hann sé í þokkalegu standi ... betri en hann er í dag.  
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Henni fannst samt sem áður að veginn mætti bæta hæfilega. Hún vill ekki að vegurinn verði „einhver 

þjóðbraut sem allir keyri“ eins og hún orðaði það. 

Íslenskum rafeindavirkja fannst einnig að vegurinn yfir Kjöl mætti vera betri en hann er í dag og 

benti á að það gæti gagnast ferðaþjónustunni með því að lengja ferðamannatímabilið: „Það mætti 

lagfæra veginn töluvert ... ef það væri gert myndi vera hægur vandi að hafa Kjöl opinn langt fram á 

haustið“.  Íslenska kennaranum fannst Kjalvegur: 

Eiginlega alltaf slæmur, ég kvíði fyrir að aka hann. Það er eiginlega ekki nema fyrst 
á vorin þegar nýbúið er að hefla og áður en allir fara af stað sem er þægilegt að aka 
veginn. Viðhaldið á veginum er allt of lítið fyrir þá umferð sem er og þetta hindrar 
mann í að fara á svæðið. Ég vil geta komist tiltölulega fljótt inn á svæðið og svo á 
helstu staði innan þess. Ég er ekki að biðja um neina fína vegi, en svona malarvegir 
sem væru ekki fullir af holum og grjóti væru mjög æskilegir. Líklega væri hægt að ná 
því með betra viðhaldi.  

Allir viðmælendur nema einn voru á móti því að byggja upp veginn yfir Kjöl eða að malbika hann og 

töldu slíkt jafnvel „stórspilla Kili sem ferðamannastað“. Ein megin röksemdafærslan sem var færð 

gegn betra vegi yfir Kjöl var að betri vegi myndi fylgja aukin umferð og aukinn fjöldi ferðamanna, auk 

þess sem ferðamennska myndi í kjölfarið breytast. Þýskur landfræðingur sagði t.d. „I want this [the 

road] to stay like that because I don´t like the huge tourist buses coming here. Seventy years old 

people with NO hiking shoes, but sandals“. Hollenskur grunnskólakennari vill halda í malarvegina og 

bendir á að Ástralir hafi farið offari í vegagerð á víðernum þar í landi og því séu þau ekki lengur nógu 

„ekta“. Hún segir eftirfarandi um Kjalveg:  

I like it the way it is because I think that makes Iceland unique and the people that are 

visiting Iceland want it to be unique, to see the nature like it IS, you know, the way it is. 

In other countries like Australia there are roads everywhere, everywhere there are signs 

and everywhere there are hostels and it’s not for REAL anymore. They are over-touristic 

destination. 

Þó svo að íslenska kennaranum þætti mikilvægt að lagfæra Kjalveg vildi hann alls ekki upphækkaðan 

veg. Hann sagði: 

Mér finnst alveg fjarstæða að leggja þarna upphækkaðan, ég tala nú ekki um 
malbikaðan veg. Ef það ætti að fara að nota veginn til þungaflutninga þá myndi 
það algjörlega eyðileggja víðernistilfinninguna á svæðinu ... og hávaðinn 
væntanlega berast jöklanna á milli. Þetta [hik] að þetta séu víðerni sem eru nánast 
ósnert og víðáttumikil. Sú tilfinning myndi hverfa ef þarna væri 
þungaflutningavegur.  

Nokkrum íslensku ferðamannanna fannst að ferðamennska á Kili ætti fyrst og fremst að vera 

gönguferðir og fannst aukin umferð bifreiða alls ekki eiga samleið með slíkri ferðamennsku. Þeir 

nefndu jafnframt mengun, hávaða og almennan pirring sem myndi fylgja aukinni umferð í kjölfar 

betri vegar. Rafeindavirkinn kom einnig inn á peningahlið málsins: 
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... það er engin þörf fyrir veginn, það er mjög ólíklegt að þetta yrði hagkvæm 

vöruflutningaleið og svo síðast en ekki síst þá myndi það stórspilla þessu sem 

ferðamannastað ... það yrði minna spennandi að ganga þarna ef það væri alveg 

straumur af trukkum.  

Öryggissjónarmið var annar þáttur sem var nefndur gegn því að byggja upp veginn. Íslenskur 

fasteignasali, sem hefur starfað í björgunarsveit, benti á að erfitt yrði að koma fólki til bjargar á Kili ef 

það lenti í ógöngum, t.d. vegna veðurs, þar sem um langan veg væri að fara ólíkt t.d. Hellisheiðinni. 

Þegar bílar festast á Hellisheiðinni þá er mjög auðvelt að komast að þeim og bjarga því 

fólki niður vegna þess að Hellisheiðin er það stutt og það eru björgunarsveitir og tæki 

sitt hvoru megin við, en ef að þessi vegur yrði keyrður að hausti og vetri til og það kæmi 

blindbylur þá gæti það verið daga spursmál hvenær menn komast og hvenær hægt er 

að komast að fólkinu til að bjarga því úr bílunum og svoleiðis.  

Íslenskur skólastarfsmaður var alfarið á móti því að vegurinn yfir Kjöl yrði byggður upp og sagði að 

það myndi gera ferðalög um svæðið minna spennandi: „Maður þarf að lenda í einhverju veseni til 

þess að þetta verði spennandi ... ævintýraljóminn minnkar“.  

  
Mynd 89. Slóði norðan Kerlingarfjalla. 
 

Mynd 90. Kjalvegur ofan Gullfoss. 
 

  
Mynd 91. Kjalvegur á Bláfellshálsi. 
 

Mynd 92. Kjalvegur með Kerlingarfjöll í baksýn. 
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5.2.4.5 Virkjanir 

Mikill meirihluti gesta, eða um 80%, er andvígur 

virkjunum á Kili, þar af tæplega 70% mjög andvígur. 

Rúm 7% eru frekar eða mjög hlynnt þeim (mynd 93). 

Nokkrir íslensku viðmælendanna voru hlynntir 

virkjunarframkvæmdum almennt en fannst ekki 

heppilegt að virkja á Kili, hvorki vatnsafl né jarðvarma. 

Var Hellisheiðin nefnd sem dæmi um svæði sem búið væri 

að eyðileggja fyrir útivist og ferðamennsku með virkjunum og tilheyrandi mannvirkjum. Íslenskur 

líffræðingur, sem þekkir Kjöl vel vegna vinnu sinnar og hafði gengið mikið um Hellisheiðina áður en 

byrjað var að virkja þar, sagði:  

Mér finnst að við eigum að einbeita okkur að þeim svæðum sem við erum þegar að 

virkja, ekki vera að fara inn á ný svæði ... ég er alfarið á móti því að virkja á þessu 

svæði. Ég verð bara að segja að eftir að maður er búin að fara á þessi svæði eins og 

upp á Hellisheiði þá finnst mér þetta bara alls ekki fýsilegur kostur, Hellisheiðin er bara 

ónýt ... Það er ekkert lengur hægt að fara um Hellisheiðina eins og maður gerði ... þetta 

eru svo ofsalega mikil sjónræn áhrif [hik] að hafa pípurnar út um allt og svo 

gufustrókana og alla vegina, þetta er bara eins og eitt krassblað. 

Íslenskur kennari var heldur ekki hrifin af hugmyndum um virkjanir á svæðinu. 

Þær myndu eyðileggja þessa víðáttu, þessa öræfatilfinningu, hvort sem þær væru í 

Hvítá eða Jökulkvísl. Mér þætti þó Jökulkvíslin nokkuð verri, þá er maður kominn í miðja 

víðáttuna. Ekki bara myndu lónin trufla mann heldur líka háspennulínurnar, en þær 

mundu sjást alls staðar frá. Hugsaðu þér að vera upp á Snækolli og það væru 

háspennulínur þvers og kruss. Það er sama hvort þær væru teknar suður Kjöl eða 

austur, sunnan Hofsjökuls.  

Íslenskur viðskiptafræðingur og íslenskur rafeindavirki bentu báðir á að hugsanlegt væri að virkja á 

Kerlingarfjallasvæðinu en einungis ef það teldist alveg nauðsynlegt og aðeins þar sem ferðamennska 

væri lítil. Íslenski rafeindavirkinn hafði á þessu sterkar skoðanir: 

Jarðhitavirkjun á Hveravöllum er nú bara „absúrd“ það er nú bara fjarstæðukennt, það 

ætti nú bara ekkert að ræða það. Það gildir svolítið öðru máli með Kerlingarfjöll, hvort 

einhvern tímann verði virkjað fyrir austan fjöllin þar sem er ekki ferðamennska í dag, ég 

ætla ekki að leggja neitt mat á það, en það verður ekki byggð jarðhitavirkjun á því 

svæði sem að við erum að tala um núna sem ferðamannasvæði í Kerlingarfjöllum. Það 

held ég að sé alveg útilokað.  

Íslenski kennarinn var sömu skoðunar og rafeindavirkinn á virkjunum í Kerlingarfjöllum: 

Hugmyndir um hveravirkjanir í Kerlingarfjöllum finnst mér svo fjarstæðukenndar, það 

er ekki hægt að verja það að skemma Kerlingarfjöll með virkjunum. Bæði svæðið sjálft 

og aðgengisleiðir, mér finnst hvorugt þola það. Mér kemur það bara alls ekki í hug. 

 

Mynd 93. Viðhorf gesta til virkjunar. 
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Erlendu ferðamennirnir höfðu ekki eins sterkar skoðanir og þeir íslensku á hvort virkja ætti á Kili eður 

ei og svöruðu meira með hliðsjón af virkjunum almennt á Íslandi. Þýskur landfræðingur var á þeirri 

skoðun að það eigi ekki að virkja meira á Íslandi yfir höfuð og sagði „I just hope that, not just the 

Highlands but all over ... I just pray that Iceland would stop building up more power plants“. Danskur 

fjármálastjóri sagði að núverandi fjöldi virkjana og rafmagnslína trufli ekki upplifun hans af íslenskri 

náttúru en segir að það séu þó takmörk fyrir því hve mikið af þeim megi vera. Ef þær verða of margar 

þá getur það breytt ímynd Íslands sem náttúruland. Orð hans voru:  

There’s a limit. Because at some point in time, it changes the perception of Iceland and 

being out in the nature. From being out in the nature to being out, like anywhere else.  

 

  
Mynd 94. Reykjanesvirkjun. 
 

Mynd 95. Hellisheiðarvirkjun. 
 

  
Mynd 96. Raflínur á Hellisheiði. 
 

Mynd 97. Steingrímsstöð við Sog. 
 

 

5.3 Flokkun ferðamanna með hliðsjón af viðhorfskvarðanum 

Ein spurning listans þ.e. „Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði á ferðalagi þínu um svæðið?“ er 

notuð til að flokka ferðamenn með hliðsjón af viðhorfskvarðanum (e. Purist Scale). Þá eru svarendur 
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flokkaðir í náttúrusinna, almenna ferðamenn og þjónustusinna eftir viðhorfum til uppbyggingar og 

röskunar á umhverfinu (sjá t.d. Hendee, Catton, Marlow & Brockman. 1968; Stankey 1973; Wallsten 

1988; Vistad 1995; Fredman & Emilin 2001; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2006). Í spurningunni eru talin 

upp 14 atriði og svarendur beðnir að gera grein fyrir mikilvægi þeirra á ferðalagi um Kjöl. Hvert svar 

fékk gildi á skalanum einum til fimm og síðan var meðaltal hvers þáttar reiknað. Með þessari aðferð 

kemur í ljós að ferðamönnum á Kili finnst mikilvægast að upplifa óraskaða náttúru og njóta kyrrðar 

(mynd 98). Þeim finnst mikilvægt að skoðunarverðir staðir og gönguleiðir séu merktar og telja að 

merktar gönguleiðir séu mikilvægari en lagðir göngustígar. Þeim finnst jafnframt mikilvægt að 

ummerki um utanvegaakstur séu ekki til staðar. Þeim finnst mikilvægt að skipulögð tjaldsvæði standi 

til boða, en leggja minna upp úr því að geta tjaldað hvar sem er, eða þar sem þeir verða ekki varir við 

aðra ferðamenn. Lítið er lagt upp úr að hafa bekki og borð til að snæða nestið sitt við. Síðasttalda 

atriðið, þ.e. að til staðar séu bekkir og borð, var eina atriðið í þessari spurningu, þar sem marktækur 

munur var á viðhorfum ferðamanna í Kerlingarfjöllum og Hveravöllum og töldu gestir á Hveravöllum 

þessa aðstöðu mikilvægari en gestir í Kerlingarfjöllum.  

Með hliðsjón af þessari greiningu 

eru miklir náttúrusinnar 5% gesta í 

Kerlingarfjöllum og 2% gesta á 

Hveravöllum og náttúrusinnar 25% 

gesta í Kerlingarfjöllum og 23% gesta 

á Hveravöllum (tafla 2). Almennir 

ferðamenn eru fjölmennastir á 

báðum stöðum, 53% á Hveravöllum 

og 44% í Kerlingarfjöllum og 

þjónustusinnar eru 26% gesta í 

Kerlingarfjöllum og 22% gesta í 

Hveravöllum. 

 

 

 

Tafla 2. Skipting ferðamanna á Kili með hliðsjón af viðhorfskvarðanum. 

  Miklir Náttúrusinnar Almennir Þjónustusinnar 

 náttúrusinnar  ferðamenn  
 (%) (%) (%) (%) 

Kerlingarfjöll 5 25 44 26 

Hveravellir 2 23 53 22 

 

 

Mynd 98. Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði? 
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5.4 Fjöldi ferðamanna 

Fjöldi ferðamanna á Kili er í samræmi við væntingar meirihluta (58%) gesta. Tæplega fimmtungur 

ferðamanna átti aftur á móti von á að þeir væru fleiri en raun bar vitni og jafn stór hópur átti von á 

færri ferðamönnum (mynd 99). Þó að núverandi aðsókn að svæðinu trufli almennt ekki 

heildarupplifun ferðamanna gæti þolmörkum þessa hóps brátt verið náð. Ekki virðist sem 

ferðamönnum þyki of mikið af ákveðinni gerð ferðamanna (mynd 100). Þó þykja hópferðamenn vera 

frekar of margir en göngumenn, íslenskir ferðamenn og hestamenn þykja frekar vera of fáir. 

Ferðamönnum þykir jafnframt frekar of mikið af vélvæddri umferð en þeim sem eru gangandi eða á 

hestbaki. Þeir sem höfðu áður ferðast um Kjöl voru spurðir hvort þeim þætti fjöldi ferðamanna hafa 

breyst frá fyrri ferðum þeirra. Ríflega helmingur taldi ferðamönnum hafa fjölgað, 43% taldi um enga 

breytingu vera að ræða og 4% fannst þeir færri en áður (mynd 101). Ferðamönnum í Kerlingarfjöllum 

fannst frekar hafa fjölgað á svæðinu en fleirum ferðamönnum á Hveravöllum fannst engin breyting 

hafa orðið á gestakomu. 

 

  

Mynd 99. Áttir þú von á að hitta fleiri eða færri 
ferðamenn en þú gerðir? 

Mynd 100. Hvað finnst þér um eftirfarandi á Kili? 
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Flestum viðmælendunum fannst mikilvægt að 

ekki væru margir aðrir ferðamenn á Kili og 

nefndu það gjarnan sem eitt mikilvægasta 

aðdráttarafl svæðisins. Allir viðmælendur í 

viðtölunum voru hins vegar sammála um að 

Kjölur þoli vel þann fjölda ferðamanna sem 

ferðast þar um, ef frá eru taldir Hveravellir, og 

að núverandi aðsókn að svæðinu trufli ekki 

heildarupplifun þeirra. Upplifun ferða-

mannanna var þó háð ýmsum þáttum eins og 

tegundum ferðamanna á svæðinu, tegund 

ferðar sem viðkomandi var í og umgengni. Slóvenskur hagfræðingur sagði að hún þyldi betur 

gönguferðamenn en aðra ferðamenn. Þýskur landfræðingur benti á að ef maður væri í hópferð þá 

væri maður umburðarlyndari gagnvart fjöldanum á svæðinu heldur en ef maður væri einn á ferð eða í 

fámennum hópi. Breskum líkamsræktarfrömuði finnst umgengni vera það sem skiptir máli þegar 

kemur að þoli fyrir fjölda ferðamanna. Ef umgengnin er góð skiptir fjöldinn minna máli.  

Slóvenskur hagfræðingur átti von á fleiri ferðamönnum en raun varð á, en fannst samt sem áður of 

margir á Hveravöllum. Skýringuna segir hún einkum felast í því að Hveravellir eru aðgengilegir 

vélvæddri umferð og bendir á að á gönguleiðinni um Laugaveginn sé passlegur fjöldi vegna þess að 

þar er aðeins göngufært. Íslenskur rafeindavirki taldi þá aðstöðu sem nú er á Hveravöllum ekki anna 

þeim fjölda ferðamanna sem heimsækir staðinn. Íslenskur líffræðingur tekur undir þau orð og segir 

að Hveravellir séu farnir að láta á sjá vegna þess hve „massívur túrismi er þar“. Hún sagði jafnframt 

um Hveravelli að: „Þar er náttúrulega rosalega mikil umferð, ég myndi [hik] ef ég væri að leita að 

öræfakyrrðinni og öllu því, þá myndi ég fara eitthvað annað“.  Hún bendir samt á að með því að fara í 

gönguferðir út frá Hveravöllum fyndi hún örugglega þessa kyrrð en bara ekki á Hveravöllum.   

Margir íslensku viðmælendanna töldu að svæðið gæti borið mun fleiri og undrast hve fáir 

ferðamenn eru. Í þeim hópi er m.a. fasteignasali sem hafði þessa skoðun á fjölda ferðamanna á 

svæðinu:  

Mér finnst reyndar mikill kostur að þeir séu svona fáir og ég skil eiginlega ekki af hverju 

þessar Ferðafélagsferðir lognuðust út af sko, af hverju fólk hafði ekki lengur áhuga á að 

labba t.d. [leiðina Hveravellir – Hvítárnes] eins og raun bar vitni.  

Íslenska kennaranum fannst „fjöldinn dálítið mikill á veginum sjálfum og á Hveravöllum, en alls staðar 

annars staðar eru ekki það margir að það trufli mig neitt, meira að segja í Kerlingarfjöllum, þar er 

furðufátt fólk.“  

 

Mynd 101. Hefur fjöldi ferðamanna breyst síðan þú 
komst síðast? 
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Þrír viðmælendur töldu hins vegar að Hveravellir beri ekki þann fjölda ferðamanna sem þangað 

kemur nú þegar, eins og ummæli kennarans bera vitni um: „Hveravellir eru eins og strætóstoppistöð, 

Hlemmur hálendisins“. Svissneska tölvunarfræðingnum fannst t.d. vera of margir ferðamenn á 

Hveravöllum. Hann átti ekki von á að svona margir ferðamenn væru þar á ferð.  

Breskur líkamsræktarfrömuður, sem ferðaðist gangandi suður Kjöl, upplifði síður en svo fjölmenni 

á Kili. Hann taldi bæði kosti og galla við að ekki væru fleiri þar á ferð. Kostirnir voru tvímælalaust þeir 

að hann naut kyrrðarinnar og að vera að mestu einn á ferð. Aftur á móti fannst honum mikilvægt að 

fleira fólk kæmi á Kjöl og uppgötvaði hversu stórkostlegt svæðið er, því þá væru meiri líkur á að það 

yrði verndað. „It’s tourism which in a way helps people, preserve [pause] people have to know about 

[the place] before they can preserve it“. Hann gerði sér vel grein fyrir að í þessum viðhorfum hans 

fælust ákveðnar andstæður sem væru í raun ósamrýmanlegar. Skoskur landslagsarkitekt, sem 

ferðaðist um Kjöl á hjóli, talaði einnig um mikilvægi þess að fólk kæmi þangað og kynntist svæðinu en 

að fjöldinn hefði samt sem áður áhrif á staðinn og því væri jafnvægi í  þeim málum nauðsynlegt. Hann 

sagði:  

There is a balance here because what you’re bringing people here to see is the 

wilderness and the wilderness of this place is: The more people you bring to see it, the 

less wild it becomes and appears to other people. But it’s good that people learn about 

places like this because there aren’t many of them left ... in the world ... I suppose, or in 

Europe anyway, there aren’t many places like this.  

Hann benti samt á að það væri auðvitað ekki auðvelt „to get people into appreciate a place like this 

is good, but trying to do it and minimize the impact at the same time is not easy“.  

 

5.4.1 Viðhorf til fjölgunar ferðamanna 

Eins og áður sagði fannst flestum viðmælendunum mikilvægt að ekki væru margir aðrir ferðamenn á 

Kili og nefndu það gjarnan sem eitt mikilvægasta aðdráttarafl svæðisins. Viðhorf þeirra til fjölgunar 

ferðamanna á svæðinu var því í samræmi við það og þeir eru frekar á móti fjölgun ferðamanna. 

Áberandi er hvað erlendu viðmælendurnir eru með neikvæðara viðhorf til fjölgunar ferðamanna á 

svæðinu heldur en þeir íslensku. Þýskur landfræðingur segist ekki vilja fá fleiri „venjulega“ ferðamenn 

á svæðið og vonar að svæðið haldi áfram að vera fámennt. Hún bendir þó á að það fari eftir 

umgengni og hegðun ferðamanna hve mikil fjölgunin megi vera áður en svæðið fer að bera skaða af. 

Sem dæmi nefndi hún að í hópferð þoli maður fleiri heldur en ef maður er einn á ferð. Hvers konar 

ferðamenn eru á svæðinu skiptir einnig máli eins og slóvenskur hagfræðingur talaði um, en hún 

sagðist þola betur gönguferðamenn eins og hún sjálf, heldur en aðra ferðamenn. Umgengni er einnig 

þáttur sem skiptir máli þegar þol fyrir fjölda ferðamanna er mældur. Breskur líkamsræktarfrömuður 

bendir m.a. á þetta „I don’t think tourists is the issue, I think it’s the way they treat the countryside. 
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That’s what’s more important“. Til þess að bæta umgengni ferðamanna vill hann fjölga 

upplýsingaskiltum þar sem fólki er bent á mikilvægi þess að ganga vel um. Hann sagðist enn fremur 

vilja bæta menntun almennings í umhverfismálum. 

Danskur fjármálastjóri vissi að þar sem hann væri að koma til landsins um hásumarið þá gæti hann 

átt von á töluverðum fjölda á helstu ferðamannastöðum hálendisins. Hann hafði hins vegar áhyggjur 

af því að frekari fjölgun ferðamanna hér á landi gæti orðið vandamál ef fjölgunin einskorðast fyrst og 

fremst við sumarið. Hans sagði:  

If I choose my vacation during the peak-season there’s some crowding. That’s kind of 

expected. But again ... if you are okay with mass tourism you wouldn’t go to Iceland, 

than you would go a lot of other places.  

Íslenski kennarinn sagði: 

Þetta svæði ber margt fólk. Gjarnan vildi ég fjölga tjaldsvæðum og viðkomustöðum. 
Það væri t.d. hægt að búa til ný tjaldsvæði við Jökulkvíslina til að létta á 
Hveravöllum og fá fólk til að stoppa víðar.  

Íslenskum rafeindavirkja fannst dapurlegt hve ferðum Íslendinga um Kjöl hefur fækkað mikið á 

síðustu árum og var þeirrar skoðunar að ferðamönnum á Kili megi fjölga töluvert og þá sérstaklega 

þeim íslensku. Honum fannst í raun synd hve fáir Íslendingar eru á svæðinu því það hafi upp á svo 

margt að bjóða og geti borið svo mikið meiri fjölda en þangað komi. Hann benti hins vegar á að bæta 

þyrfti aðstöðuna, t.d. á Hveravöllum og í Hvítárnesi, til að staðirnir séu boðlegir ferðamönnum.  Hans 

skoðun á því er: 

Það er nú eiginlega mjög sorglegt að Kjölur hefur komist úr tísku hjá Íslendingum, 

útlendingar ganga þarna um, þetta er náttúrulega fyrst og fremst þekkt gönguleið t.d. 

Hvítárnes – Hveravellir. Þegar ég byrjaði var þarna mikið um Íslendinga og íslenska 

hópa en það hefur heldur farið minnkandi, og það eru útlendingar sem bera 

ferðamennskuna uppi þar ... það liggur ekki í augum uppi í mínum huga hvernig 

stendur á því að áhugi fyrir Kili hefur farið minnkandi, en þetta er nú bara svona, þetta 

gengur í bylgjum, núna vilja allir komast á Hvannadalshnjúk en enginn sem nennir að 

ganga Kjöl. 

Íslenskur líffræðingur er einnig á þeirri skoðun að svæðið beri vel fleiri ferðamenn en hefur áhyggjur 

af umgengni ferðamanna. Hún vill að settar verði umgengisreglur, eins og t.d. að herða viðurlög 

gagnvart utanvegaakstri og segir að það sé vel hægt að stýra hegðun ferðamanna með einhvers 

konar reglum eða með því að beita verndun. Hún sagði m.a.: 

Ég held að við getum alveg haft sko, fjölda ferðamanna, en hafa kannski bara strangari 

reglur um umgengni ... og vera bara með einhver viðurlög ... ef þau eru brotin. Ég held 

að við getum alveg stýrt [fjölguninni] í gegnum einhverja svona umhverfisvernd eða 

náttúruvernd, alveg pottþétt.  
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5.4.2 Ferðamannastaðir sem hafa farið yfir þolmörk sín 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort það væru einhver svæði á hálendi Íslands sem þeir væru 

hættir að heimsækja vegna fjölda ferðamanna. Margir nefndu í því sambandi Landmannalaugar og 

Þórsmörk var einnig nefnd af nokkrum, auk þess sem einn viðmælandi nefndi Hveravelli. Nokkrir 

viðmælendur voru ekki beint hættir að heimsækja þessa staði, heldur voru þeir búnir að breyta 

ferðahegðun sinni á þessum stöðum, m.a. með því að forðast þá á háannatímum og gista þar síður. 

Dæmigert svar var: 

Það eru fyrst og fremst Landmannalaugar. Þar fór maður oft á sumrin, svo fór 
maður að fara bara vor og haust, um leið og opnaði og þegar lokaði. Nú fer maður 
bara alls ekki neitt. Þórsmörk fer ég helst ekki á heldur. Þarna er svo margt fólk, 
maður getur eins verið í bænum. Það er engin öræfatilfinning, það er oft bara 
rólegra í Reykjavík. Það verður þó að segjast að það er auðvitað hægt að komast 
frá öngþveitinu ef maður fer bara aðeins frá miðstöðinni. Draumurinn er að hafa 
tjaldsvæði þar sem væri ekki of mikið um að vera þó það væri svolítið af fólki 

Þýskur landfræðingur nefndi Landmannalaugar sem stað þar sem alltof margir ferðamenn koma en 

sagðist samt halda áfram að heimsækja hann þar sem þar er svo fallegt. Hún talaði um að margir af 

hennar samferðamönnum væru henni sammála: „I know many people who [pause] like me, LOVE 

Landmannalaugar but hate the tourism there“. Íslenskur rafeindavirki sagði Landmannalaugar vera 

stað á hálendinu sem hann forðast að heimsækja vegna fjölda ferðamanna og alls ekki til að gista. 

Hann sagði fjöldann þar kominn langt fram úr því sem aðstaða og uppbyggingu gæti borið og talaði 

um skort á heildarskipulagi. Hans orð voru: 

Landmannalaugar eru dæmigert svæði sem er orðið ofsetið og aðstaða held ég ekki 

nógu viðkunnanleg finnst mér, kofa samsafn hálfgert, mörg ósamstæð og sum húsin 

bara mjög ljót. Þar vantar alveg heildarmynd og heildarskipulag fyrir þessa gríðarmiklu 

ferðamennsku.  

Þegar hann var spurður að því hvort hann sæi fyrir sér einhverja lausn á því máli sagði hann:  

Það er nú svolítið seint í rassinn gripið vegna þess að það er búið að byggja svo mikið 

upp þar sem aldrei átti að byggja upp, ferðamannamiðstöðin átti aldrei að vera alveg 

við laugarnar heldur í einhverri fjarlægð frá þeim stað. Ég sé nú ekki alveg fyrir mér að 

það verði nú alveg hægt að vinda ofan af því en það hlýtur þó að koma að því að það 

verði farið að reyna að hlífa staðnum á einhvern hátt, þá er ég að tala um 

Landmannalaugar í þrengsta skilningi, þarna svæðið í kringum laugarnar. Það gengur 

ekki að [hik] ja það liggur við að mig langi til að segja, að níðast svona á svæðinu.  

Þórsmörk var einnig nefnd til sögunnar sem staðir sem viðmælendur forðast að heimsækja á 

álagshelgum. Íslenskur námsmaður talaði um Þórsmörk sem djammstað á helgum eins og fyrstu 

helgina í júlí og þá sé ekki farandi þangað. Íslenskur líffræðingur sagðist forðast að fara í Þórsmörk á 

helstu ferðahelgum sumarsins: „Ég fer kannski ekkert endilega með tjald upp í Þórsmörk ... á þessum 

helstu ferðahelgum ... en kannski á öðrum helgum þegar það er minna fólk.“  
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5.4.3 Skynjun á öðrum breytingum 

Helsta breytingin sem íslensku viðmælendurnir voru varir við var fjölgun ferðamanna á svæðinu. 

Íslenskur líffræðingur talaði um að aðgengi að svæðinu hefði batnað mikið síðan hún ferðaðist fyrst 

um svæðið sem barn, fyrir u.þ.b. þrjátíu árum. Það hafi leitt af sér meiri bílaumferð, sem hafi í för 

með sér fjölgun ferðamanna. Íslenski rafeindavirkinn og skólastarfsmaðurinn taka undir það að 

ferðamenn séu fleiri en áður, en telja að fjölgunin sé fyrst og fremst bundin við erlenda ferðamenn. 

Þau telja að innlendum ferðalöngum hafi frekar fækkað á undanförnum árum. Svissneskur 

tölvunarfræðingur, sem hafði einu sinni áður komið inn á Kjöl og þá fyrir fjórtán árum, taldi einnig að 

ferðamenn á Kili væru fleiri nú en áður. Hann taldi að það stafaði af því að Ísland væri í tísku og lýsir 

hann því svo: 

Fourteen years ago when I told in Switzerland I was going to Iceland they asked me: 

Where is Iceland? What is Iceland? It was very unknown. Right now it’s very popular to 

come to Iceland.  

Hann var reyndar ekki sérlega ánægður með þróunina sem hafði orðið hér á landi á þessum tíma:  

When there are a lot of tourists here it’s going to be less interesting for me and the 

road, the number one, was half gravel road. Right now everything is paved so, I think a 

lot have changed.  

Þá var hann enn fremur spurður að því hvort honum fyndist minna áhugavert að koma til  Íslands 

núna en fyrir fjórtán árum. Svar hans var:  

Right now not, because we have still the Highlands where you can go a little bit outside 

of everything but then you connect everything [pause] build good roads over the 

Highlands so it will be less interesting for me.  

Hann lagði samt áherslu á að íslensk náttúra væri það sérstæð að erfitt yrði að finna áfangastað sem 

væri eins áhugaverður og Ísland. Íslenski kennarinn dró þessar breytingar ágætlega saman þegar 

hann sagði: 

Ég hef þegar nefnt árnar sem búið er að brúa, það er náttúrulega mikil breyting sem 
hefur leitt af sér miklar breytingar og mér finnst ferðamannastraumurinn hafa 
aukist til mikilla muna. Mér finnst Hveravellir vera orðnir svolítið úttraðkaðir. Sú 
góða tilfinning sem fylgdi því að fara í Hveravallalaugina er gjörsamlega horfin, 
maður gerir það ekki lengur, það er eins og að sitja í heita pottinum í 
sundlaugunum í bænum. Mér finnst svæðið vera orðið mun meira trampað en áður 
var, þ.e. Hveravellir. Að öðru leyti finnst mér ekki miklar breytingar. Umgengin er 
frekar góð. Það er helst traðkið í Hveradölum í Kerlingarfjöllum sem mér finnst að 
mætti laga.  
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5.5 Framtíðarsýn ferðamanna 

Ferðafólk er almennt hlynnt því að friðlýsa 

einstök svæði á Kili, eins og t.d. breski líkams-

ræktarfrömuðurinn sem ferðaðist gangandi 

suður Kjöl og er viss um að komandi kynslóðir 

muni vernda svæði eins og Kjöl í framtíðinni. 

Margir eru einnig hlynntir því að stofnaður 

verði þjóðgarður á Kili og ýmsir jafnvel á því að 

friðlýsa allan Kjöl. Langflestir telja að Kjalveg 

eigi að nýta til ferðalaga en ekki til vöru-

flutninga (mynd 102). 

Danskur læknir talaði um mikilvægi þess að viðhalda heildarásýnd umhverfisins eftir því sem 

ferðamennskan þróaðist. Hún hafði þessar hugmyndir:  

Ekki byggja of hátt og reyna að byggja húsin inní umhverfið eins og mögulegt er, það er 

alveg hægt. ... Þið verðið nefnilega að gera þetta rétt, passa vel uppá þessa fallegu 

náttúru því þó þið eigið mikið af henni þá er svo auðveldlega hægt að spilla henni.  

 Íslenska kennaranum fannst mikilvægt „að missa ekki þessa víðáttu eiginleika, að það fjölgi ekkert 

ógurlega mikið fólki, að hann [Kjölur] verði nokkurn veginn eins og hann er núna“. Íslenski 

líffræðingurinn talaði um mikilvægi skipulags áður en ráðist væri í frekari uppbyggingu fyrir 

ferðamennsku á Kili. Hún sagði það mikilvægt vegna þess að „við eigum einstakt hálendi, á 

heimsmælikvarða og þetta er eitthvað sem við eigum bara að halda í og reyna að hafa sem minnst 

áhrif á“. Íslenskur fasteignasali hafði svipuð orð um framtíð svæðisins og mikilvægi þess að vanda til 

verka áður en ráðist er í frekari uppbyggingu þar.  

Þetta eru ekkert svo mörg svæði hérna á Íslandi sem eru af þessu „kaliberi“ ... þar sem 

þú hefur svona heild með þessum fjölbreytileika ... þau þarf að nota svolítið spari.  

Mörgum var tíðrætt um að Kjölur þróaðist ekki eins og Landmannalaugar þar sem uppbygging hefur 

verið frekar tilviljanakennd og allt heildarskipulag skortir.  

Nokkrir viðmælendur settu fram hugmyndir um hvernig þeir sæu fyrir sér aðstöðu á tjaldstæðum á 

Kili. Belgíska sölumanninum, sem ferðaðist um svæðið á hjóli, fannst að þjónustan á tjaldstæðunum 

mætti vera betri, þó það kosti peninga og fannst þurfa hús hjá tjaldstæðunum þar sem fólk gæti setið 

inni ef eitthvað bjátar að veðri. Þýskur landfræðingur var honum sammála „it’s nice to have a warm 

place because it’s in the highlands and it can be very stormy here ... so it would be nice to have some 

place to sit inside“. Íslenskur líffræðingur sagði sína framtíðarsýn á ferðaþjónustu á svæðinu m.a. vera 

að hafa góða aðstöðu á tjaldstæðunum með salerni og sturtu. 

Mynd 102. Hvað finnst þér um eftirfarandi? 
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Viðmælendur eru nokkuð sammála um hvernig ferðamenn og ferðamennsku þeir vilja sjá á Kili. Að 

mati flestra er æskilegast að nýta Kjöl fyrir gönguferðir. Íslenskur skólastarfsmaður segir „þetta á að 

vera bara gönguland, eða mestmegnis ... svæðið þolir meira göngufólk og framtíðin liggur í því að 

þetta sé svona paradís göngufólks“. Hjólreiðamenn eru einnig nefndir, enda voru nokkrir af 

viðmælendum að ferðast um svæðið á hjóli, t.d. skoskur landslagsarkitekt. Hann vill að á svæðinu 

þróist ferðamennska fyrir gangandi og hjólandi ferðamenn sem hafi áhuga á umhverfinu. Hann 

sagðist vilja fá á svæðið: 

A mixture of people who want to go tracking and people who want to do this cycle 

route. People who want to look at geology and the glaciers and people who will not 

just sit in their cars and drive up and down.  

Hann vill ekki að á svæðinu þróist ferðamennska þar sem fólk kemur með stór hjólhýsi og fellihýsi eða 

slíka gistingu. Hann segir þá tegund af ferðamönnum vera með allt sem þeir þurfa og komast þess 

vegna ekki í eins náið samband við svæðið eins og hinir. Hann kom jafnframt með hugmynd að 

hjólreiðakeppni sem hann vildi að haldin yrði á Kili. Hann hafði hugsað um hana á meðan hann hjólaði 

suður Kjöl. Hugmyndin hans er: 

Wouldn’t it be brilliant to have a mountain bike event here, from the north to the 

south? A two day event, a race with teams of one, two, three and four because they do 

a lot of races like that in the UK ... The start point up in the north and in Hveravellir you 

could have check-point halfway and Geysir, the other end, you could have the finish line 

... two days because one day is too long. I’d like to do that.  

Nokkrir viðmælendur nefndu að Kjölur hentaði vel fyrir hestaferðamennsku. Danskur fjármálastjóri, 

sem var í hestaferð um svæðið, segir að það þurfi að vanda vel valið á ferðamönnum sem heimsækja 

þetta svæði. Hann vill að reynt verði að laða að ferðamenn sem eru tilbúnir að borga mikið fyrir að 

vera þarna eins og hestamenn gera, í stað þess að gera út á fjöldaferðamennsku. Hann vill að á 

svæðið komi ferðamenn, 

who come to enjoy the countryside whether it’s horseback riding, bicycling, tracking, 

walking in the mountains or [pause] ... and during the wintertime it might be 

opportunities for skiing.  

Hann leggur því mesta áherslu á að laða að ferðamenn sem vilja njóta náttúrunnar og bendir á að þó 

að hestamenn vilji góða þjónustu og ákveðin þægindi þá komi þeir fyrst og fremst til Íslands til þess 

að upplifa náttúruna. Náttúruunnendur eru einmitt þeir sem danskur læknir vill að ferðist helst um 

svæðið eða, 

fólk sem hefur persónulegan skilning á umhverfinu ... ekki svona stórir hópar sem rétt 

keyra, stoppa, taka mynd og keyra svo áfram. Einhver sem nýtir náttúruna á jákvæðan 

hátt og passar upp á hana, hendir ekki rusli og þess háttar.  
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Íslenskur fasteignasali vill að ferðaþjónustan á svæðinu þróist fyrir gönguferðamenn, hjólreiðamenn 

og hestamenn. Hann telur jafnframt að það mætti auglýsa svæðið betur fyrir þessar tegundir 

ferðamanna þar sem margir af þeim skálum sem eru á svæðinu séu ekki nægilega vel nýttir eins og 

skálinn  í Þjófadölum, Þverbrekknamúla og í Hvítárnesi. Hann telur jafnframt að það geti verið 

„pínulítið aðdráttarafl, alla vega fyrir erlenda ferðamenn, að upplifa þessa skálamenningu, þessa 

skála sem við höfum“.  

Hvað varðar þá spá að fjöldi erlenda ferðamanna sem koma til Íslands geti farið um eða yfir eina 

milljón árið 2015 þá finnst hollenskum grunnskólakennara spurning hver tilgangurinn sé með því, 

nema ef væri til að græða meiri peninga. Hún hefur ákveðnar efasemdir þar sem hún er hrædd um að 

það bitni um of á náttúrunni. Hún segir að það þurfi að passa vel jafnvægið á milli notkunar og 

verndunar og að hafa gott skipulag á ferðamennskunni á svæðinu. Hennar orð voru: 

Do they [the government] want to have what Australia has, where they’re making a lot 

of money from tourism, but everything is really organized and nature is not nature 

anymore, and or, do you want to keep it both? That’s a decision Icelanders have to 

make. And you also have to think about what kind of people you want here as tourists 

because there are all kinds of tourists and I think you get the better ones here. People 

who love nature, they are good for nature. 
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6 Umræður og ályktanir 

Ferðamenn á Kili eru almennt ánægðir. Þeir eru fyrst og fremst ánægðir með náttúruna, landslagið, 

hverina, víðernin, fjöllin og jöklana. Ferðamenn töldu að fara ætti varlega í frekari uppbyggingu á Kili. 

Þeir vildu helst að núverandi aðstaða væri örlítið lagfærð og bætt og að skálunum væri betur haldið 

við. Langflestir vildu að ekki væru byggð þar hótel, veitingastaðir eða aðrar þjónustubyggingar. 

Sá fjöldi ferðamanna sem nú ferðast um Kjöl truflar ekki upplifun ferðamanna og er eins og 

meirihluti gesta átti von á. Eini ásetni staðurinn á öllum Kili eru Hveravellir, en þar hafa flestir 

ferðamenn sem fara um Kjöl viðdvöl. Á Kili eru hins vegar margir aðrir áhugaverðir og fallegir staðir 

eins og t.d. Karlsdráttur, Fróðárdalir, Þjófadalir, Fagrahlíð, Hvítárnes og svæðið í kringum Hrútfell. 

Þessir staðir eru hins vegar lítt þekktir og mjög lítið nýttir af ferðaþjónustunni og ferðamönnum. Sem 

dæmi má nefna að þrátt fyrir að þjóðvegurinn yfir Kjöl liggi við rætur Bláfells og tiltölulega auðvelt sé 

að ganga á fjallið, fara sárafáir þangað upp. Ef merkt væri gönguleið upp á fjallið, lítið bílastæði væri 

gert við rætur þess og kort og leiðarvísir sett upp, myndu örugglega fleiri ganga á tindinn og njóta 

eins besta útsýnis á sunnanverðu landinu. 

Kynna mætti betur gönguleiðina um gamla Kjalveg og gera hana jafn þekkta og „Laugavegurinn“ er 

í dag. Með því móti mætti jafnvel létta álagið á Laugaveginum og höfða til aðeins annars markhóps 

því  Kjalvegur hinn forni er auðveldari gönguleið bæði vegna landslags og veðurs. Áður en 

ferðamönnum fjölgar mikið á Kili þarf hins vegar að koma aðstæðum á helstu áfangastöðum í 

viðundandi horf. Til dæmis er ótækt að ferðalangar komist ekki í hreint rennandi vatn á gististöðum 

og að salernismál séu í ólestri.  

Unnið er að ýmsum úrbótum. Hveravallafélagið fékk styrk frá Ferðamálastofu til að bæta 

hreinlætisaðstöðu á Hveravöllum. Það er brýnt verkefni og var megn klóaklykt í um 10 m radíus í 

Mynd 103. Útsýni til Kerlingarfjalla frá Bláfelli. 
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kringum salernin á meðan rannsakendur voru þar við gagnaöflun. Á Hveravöllum þyrfti að færa helstu 

mannvirki frá hverasvæðinu þannig að það njóti sín betur og merkja þyrfti fleiri gönguleiðir.  

Ástandið í Hvítárnesi hefur verið óviðunandi undanfarin þrjú ár. Þar hafði verið vatnsveita sem 

hafði virkað vel í um tólf ár en tók til sín yfirborðsvatn. Fyrir þremur árum var hætt að nota hana og 

borað eftir vatni. Nýja veitan hefur hins vegar ekki virkað sem skyldi og hefur oft verið vatnslaust 

síðan (Valdimar Valdimarsson, sjálfboðaliði fyrir framkvæmdum á vegum FÍ á Kili til margra ára, 

munnleg heimild, 13. október 2009). Nú er hins vegar verið að vinna að friðlýsingu skálans og gera á 

honum gagngerar viðgerðir.  

 Í Kerlingarfjöllum hafa gönguleiðir verið merktar og gefið út kort sem sýnir helstu gönguleiðir á 

svæðinu. Hér þarf þó að gera enn betur. Stikurnar liggja frá bílastæðinu og inn í Hveradali en þær 

verða gisnari og hætta/hverfa að lokum inni á miðju svæðinu. Slíkt skapar ferðalöngum óöryggi og 

hættu og takmarkar þann fjölda sem treystir sér til að ganga um svæðið. Ef ráðin væri bót á þessu og 

innviðir aðrir styrktir gætu Kerlingarfjöll tekið á móti mun fleiri ferðamönnum en þangað koma nú. 

Stikun og viðhald þeirra í Kerlingarfjöllum eru hins vegar dýrar í aðstæðum sem þessum og dæmi um 

almannagæði sem stjórnvöld ættu að fjármagna sem hluti af nauðsynlegum innviðum til að taka á 

móti ferðafólki.   

Svæði eins og Kjölur er mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna þegar til framtíðar er litið. Erlendum 

ferðamönnum sem sækja Ísland heim hefur fjölgað að meðaltali um 10% árlega síðustu áratugi og 

stefnir í að erlendir ferðamenn verði yfir ein milljón eftir 8 – 10 ár. Til að taka á móti sívaxandi fjölda á 

hálendinu er mikilvægt að byggja upp ferðaþjónustu víðar en nú er. Kjölur er eitt af þeim svæðum 

sem eru vannýtt og gætu tekið við fleiri ferðamönnum. Í einni af opnu spurningum spurningalistans 

og í viðtölunum var spurt hvort fólk forðaðist að heimsækja einhverja staði á hálendinu vegna mikillar 

ferðamennsku og ef svo þá hvaða staði. Landmannalaugar voru títt nefndar í því sambandi. Er það til 

marks um mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum betur um hálendið þannig að upplifun þeirra af 

víðernum þess verði sem best.  

Samfara því að ferðamönnum hefur fjölgað mikið hér á landi hafa umsvif íslenskrar ferðaþjónustu 

vaxið og mikilvægi atvinnugreinarinnar fyrir 

íslenskt þjóðarbú aukist mjög. Útflutningstekjur af 

ferðaþjónustu voru rúmlega 73 milljarðar árið 

2008. Þær hafa aukist um 140% frá árinu 2000 til 

ársins 2008 (Seðlabanki Íslands, 2009). 

Ferðaþjónustan aflaði árið 2008 16,9% 

gjaldeyristekna þjóðarinnar samkvæmt 

útreikningum Hagstofu Íslands (2009a). Aðeins Mynd 104. Karlsdráttur. 
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sjávarútvegur og stóriðja vógu þar þyngra. Samkvæmt ferðaþjónustureikningum Hagstofu Íslands 

(2008b) var hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu að meðaltali 4,6% árin 2000–2006 og heildarkaup 

á ferðaþjónustu innanlands námu tæplega 135 milljörðum króna. Það er 11,5% af landsframleiðslu 

árið 2006. Með hliðsjón af þessu leiða Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) að því líkur að heildarneysla 

ferðafólks árið 2008 hafi verið 175 – 185 milljarðar (SAF, 2009). Því er ljóst að áður en ráðist er í 

framkvæmdir á hálendinu er mikilvægt að huga að efnahagslegum áhrifum þeirra á ferðamennsku og 

á þær auðlindir sem hún byggir á. Þegar fjallað er um mögulegar jarðvarma- og vatnsaflsvirkjanir á Kili 

verður að hafa í huga að ferðamenn eru mjög andsnúnir virkjunum á Kili og mannvirkjunum sem 

þeim fylgja, eins og raflínum, stíflum og miðlunarlónum. Virkjanir á Kili mundu gjörbreyta 

heildarásýnd svæðisins og upplifun ferðamanna yrði allt önnur en nú er. Hin víðáttumiklu ósnortnu 

víðerni myndu skerðast og yrðu vart svipur hjá sjón. Verði Jökulkvísl og Hvítá virkjuð mundu 

gróðurlendi, lindir, hjallar, gil, gljúfur, lækir og flúðir á suðurhluta Kjalar hverfa undir miðlunarlón. 

Sums staðar sæist í stíflur. Raflínur myndu liggja frá stöðvarhúsum og vegir yrðu lagðir að 

mannvirkjum. Jarðvarmavirkjanir í Kerlingarfjöllum eða á Hveravöllum með affallslónum, raflínum og 

leiðslum sem hlykkjast langar leiðir eftir auðnunum gjörbreyta ásýnd svæðisins. Vert er að hafa í huga 

að nú þegar hafa virkjanir verið byggðar á töluverðum hluta hálendisins og gengur því smám saman á 

auðlindir þess fyrir víðernisferðamennsku. Vatnsföll hafa verið virkjuð á sunnanverðri 

Sprengisandsleið og norðan Vatnajökuls við Kárahnjúka. Blönduvirkjun með Blöndulóni og vegunum 

sem henni fylgdu, hefur þrengt að hálendisferðamannasvæðinu Kili. Ferðamenn sem koma norðan 

frá byrja ekki að upplifa víðerni fyrr en þeir nálgast Hveravelli. Nú er sótt að Kili sunnan frá með 

hugmyndum um Bláfellsvirkjun og Hagavatnsvirkjun. Jarðvarmavirkjanir í Kerlingarfjöllum og á 

Hveravöllum og Gýgjarfossvirkjun í Jökulkvísl sunnan Hofsjökuls eru svo inngrip í hjarta víðernanna á 

Kjalarsvæðinu. Virkjunum fylgja miklar vegabætur en þótt vegagerð og brúarsmíð hafi löngum verið 

ein af grundvallarforsendum fyrir ferðalögum um hálendi Íslands, er ekki lengur hægt að ganga að því 

sem vísu að betri vegir og fleiri brýr séu í þágu 

ferðamennsku og útivistar. 

Yrði gerður nýr uppbyggður vegur yfir Kjöl 

myndi sá tími ársins sem hægt er að ferðast um 

Kjöl á fólksbíl lengjast og ferðatími styttast. 

Fljótlegra og auðveldara yrði að skjótast inn á 

hálendið en nú er. Bætt aðgengi að svæðinu 

myndi væntanlega leiða til að gestum myndi 

fjölga, sem aftur kallar á meiri uppbyggingu og 

þjónustu og eykur álag á landið. Aukinni og 
Mynd 105. Lind í Þverbrekkum. 
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hraðari umferð, sér í lagi vöruflutningabíla, fylgir 

einnig meiri hávaði auk þess sem hraðar væri 

farið yfir. Flestir viðmælendur í þessari rannsókn 

vilja halda Kjalvegi í svipuðu ástandi og hann er, 

hafa áfram malarveg og ekki byggja hann upp. 

Erlendu ferðamennirnir eru töluvert eindregnar á 

þeirri skoðun en þeir innlendu. Það er í fyrsta lagi 

vegna upplifunarinnar að ferðast um lélega 

malarvegi, hún gefur þeim eitthvað sem þeir áttu 

ekki kost á heima hjá sér og finnst ákveðinn ævintýrablær yfir að upplifa hér á landi. Í öðru lagi telja 

þeir sig sjá að betri vegum myndi fylgja aukinn straumur ferðamanna og breytt ferðamennska. 

Rannsóknin leiddi í ljós að um 16% ferðamanna á Kili eru þar fyrst og fremst til að komast á milli 

landshluta. Malbikaður og eða uppbyggður Kjalvegur, myndi vissulega auðvelda þau ferðalög og má 

því ætla að þetta hlutfall myndi hækka væri vegurinn byggður. Hlutverk Kjalar sem ferðamannastaðar 

myndi hins vegar breytast frá því að vera áfangastaður í að vera ferðasvæði. Þeir ferðamenn sem nú 

ferðast um Kjöl leggja mjög mikið upp úr að upplifa óraskaða náttúru, kyrrð og ró. Þótt vegirnir hljóti 

versta dóminn af innviðunum og skoðanir séu skiptar um ágæti þeirra, vilja ekki nema um 20% 

ferðamanna bæta vegina.  

Anna Dóra Sæþórsdóttir (2006) hefur sýnt fram á að ferðamenn á hálendi Íslands telja æskilegt að 

aðstaða og uppbygging sé mismikil á hinum mismunandi svæðum hálendisins. Sem dæmi má nefna 

að ferðamenn í Lónsöræfum og við Langasjó vilja minni og einfaldari uppbyggingu og þjónustu, eru 

viðkvæmari fyrir umhverfisröskun og vilja hafa færri ferðamenn í kringum sig en ferðamenn í 

Landmannalaugum. Greining á þessum viðhorfum ferðamanna með hliðsjón af svokölluðum 

viðhorfskvarða (the Purist Scale) leiddi í ljós að miklir náttúrusinnar eru um fjórðungur gesta við 

Langasjó og u.þ.b. 15% í Lónsöræfum. Náttúrusinnar voru ríflega þriðjungur gesta á þessum svæðum. 

Samsetning gesta í Landmannalaugum er aftur á móti töluvert öðruvísi. Þar eru aðeins 3% gesta 

miklir náttúrusinnar og um fjórðungur náttúrusinnar. Rannsóknin sem gerð var á Kili sumarið 2008 

leiddi í ljós að samsetning ferðamanna í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum er mjög svipuð og í 

Landmannalaugum. Miklir náttúrusinnar eru mjög fámennir, náttúrusinnar eru um fjórðungur gesta, 

almennir ferðamenn eru fjölmennastir, eða um helmingur gesta og þjónustusinnar um fjórðungur 

gesta. Þessar niðurstöður gefa til kynna að höfða megi til mismunandi markhópa á Kili og að rétt sé 

að bæta einfalda grunngerð og þjónustu í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum þar sem almennu 

ferðamennirnir og þjónustusinnarnir eru fjölmennastir. Gæta þarf þó að því að þessir gestir vilja samt 

sem áður ekki mikla uppbyggingu, t.d. alls ekki hótel eða veitingastaði. Rétt er að benda á að 

rannsóknin var gerð á svæðum þar sem þjónusta er allmikil. Líklegt er að miklir náttúrusinnar komi 

Mynd 106. Tjald göngumanns í Karlsdrætti. 
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þar síður, en haldi sig á afskekktari svæðum Kjalar. Því sýna niðurstöður rannsóknarinnar þá 

væntanlega færri en þeir eru í raun.  

 

Tafla 3. Skipting ferðamanna á ýmsum náttúruskoðunarstöðum á Íslandi með hliðsjón af viðhorfskvarðanum. 

 

Kjölur er mikilvæg auðlind fyrir ferðaþjónustu og útivist en er jafnframt töluvert vannýttur. Svæðið 

bíður upp á mikla möguleika á fjölbreytilegri ferðaþjónustu og þar væri  mögulegt að lengja 

ferðamannatímabilið og þjóna ólíkum markhópum. Mikilvægi hans á tvímælalaust eftir að aukast 

verði ákveðið að nýta svæðið fyrst og fremst fyrir víðernisferðamennsku. Meðan enn ríkir óvissa um 

hvernig svæðið verður nýtt í framtíðinni heldur ferðaþjónustan hins vegar að sér höndum með frekari 

fjárfestingar og markaðssetningu. Það er slæmt fyrir ferðaþjónustuna í landinu og fyrir jaðarbyggðir 

Kjalar.  

  

       Miklir Náttúrusinnar Almennir Þjónustusinnar 

 náttúrusinnar  ferðamenn  

 (%) (%) (%) (%) 

Langisjór 24 35 35   6 

Lónsöræfi 15 40 27 18 

Kerlingarfjöll  5 25 44 26 

Landmannalaugar  3 26 47 24 

Hveravellir  2 23 53 22 

Skaftafell  1 18 47 34 

Mývatnssveit  0 11 50 39 

Jökulsárgljúfur  1  9 50 39 
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