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1 Inngangur 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður í júní 2008 en undirbúningur að stofnun hans hófst árið 

1999. Vegna stærðar þjóðgarðsins var ákveðið að setja sérlög um hann (nr. 60/2007) sem 

samþykkt voru á Alþingi vorið 2007. Rétt um ári síðar var þjóðgarðurinn formlega stofnaður 

eftir útgáfu fyrstu reglugerðarinnar um hann (nr. 608/2008). Með stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs varð til stærsti þjóðgarður í Evrópu. Vegna stærðar sinnar er honum 

skipt upp í fjögur rekstrarsvæði sem eru kennd við höfuðáttirnar fjórar 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

VERNDARMARKMIÐ VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

Markmið verndunar í þjóðgarðinum eru tilgreind í 2. gr. laganna með eftirfarandi hætti:  

Markmiðið með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er að vernda landslag, 

lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar svæðisins og gefa 

almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru þess og sögu. 

Auðvelda skal almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir því sem 

unnt er án þess að náttúra hans spillist og veita fræðslu um náttúru, 

sögu og mannlíf svæðisins.  

Verndarstig einstakra svæða eða landslagsheilda innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs skal taka mið af verndarmarkmiðum 

þjóðgarðsins og annarri landnýtingu á viðkomandi svæði í samræmi 

við alþjóðlegar viðmiðanir um þjóðgarða og friðlýst svæði (Lög um 

Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007). 

Í 12. gr. laganna er enn fremur kveðið á um gerð verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn, en þar 

segir meðal annars: „Í verndaráætlun skal gerð grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum verndaraðgerðum, landnýtingu og mannvirkjagerð, vegum, reiðstígum, 

göngubrúm og helstu gönguleiðum, umferðarrétti almennings, aðgengi ferðamanna að svæðinu og veiðum“ (Lög 

um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007). 

Í 4. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 608/2008) er merking orða og 

orðasambanda skilgreind. Þar segir að orðasambandið „alþjóðlegar viðmiðanir um 

þjóðgarða og friðlýst svæði“ eigi við ákveðna flokka og viðmið fyrir friðlýst svæði samkvæmt 

Alþjóðanáttúruverndarsambandinu (e. International Union for Conservation of Nature – 
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IUCN). Þar segir jafnframt að: „Verndarflokkur er skilgreindur friðlýsingarflokkur ásamt viðmiðum fyrir 

þjóðgarða og friðlýst svæði samkvæmt Alþjóðlegum viðmiðunum um þjóðgarða og friðlýst svæði“. 

Í 5. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 608/2008) segir enn fremur: 

„Verndarflokkar einstakra svæða eða landslagsheilda innan þjóðgarðsins skulu endurspegla markmið 

friðlýsingarinnar, aðra landnýtingu á viðkomandi svæði og vera í samræmi við Alþjóðlegar viðmiðanir um 

þjóðgarða og friðlýst svæði“ . 

Við gerð og framfylgd verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð, sem og við ákvörðun 

einstakra verndarmarkmiða og stjórnunaraðgerða, skal því taka mið af tilmælum og 

viðmiðum sem þróuð hafa verið á undanförnum áratugum á vegum 

Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN). Þessi ákvæði eru nýmæli í náttúruverndarlöggjöf 

á Íslandi en í kjölfarið hafa skilgreiningar á þjóðgörðum og öðrum flokkum friðlýstra 

náttúruminja hérlendis verið teknar til endurskoðunar í Hvítbók um náttúruvernd. Þar hafa 

einnig verið lagðar til breytingar sem fella flokkunarkerfið hér á landi að viðmiðum IUCN. 

Nánar verður fjallað um viðmið IUCN og beitingu þeirra í Vatnajökulsþjóðgarði í kafla 2. 

STJÓRNUNAR- OG VERNDARÁÆTLUN 

Vinna við gerð verndaráætlunar (e. management plan) fyrir Vatnajökulsþjóðgarð fór fram í 

tveimur þrepum, skv. tilmælum laga og reglugerðar. Vinnan í fyrra þrepinu fólst í gerð 

tillagna að verndaráætlun fyrir hvert og eitt rekstrarsvæði þjóðgarðsins og var sú vinna í 

umsjón svæðisráðs þjóðgarðsins á viðkomandi svæði. Vinnan í seinna þrepinu var í umsjón 

stjórnar þjóðgarðsins og fólst í því að fara yfir tillögur svæðisráða og fella þær endanlega 

saman í eina heildstæða verndaráætlun fyrir allan þjóðgarðinn. Við þessa vinnu var m.a. 

stuðst við leiðbeiningar IUCN um gerð verndaráætlana fyrir þjóðgarða og önnur friðlýst 

svæði. Gerð verndaráætlunar af þessum toga, sem jafnframt náði yfir jafn stórt og fjölbreytt 

svæði sem raun bar vitni, hafði ekki áður verið reynd hér á landi. Slík áætlun er eitt 

meginstjórntæki þjóðgarðsins og spannar vítt svið sem tekur á fjölmörgum verkefnum við 

stjórnun hans, öðrum en náttúruvernd. Af þeim sökum ákvað stjórn þjóðgarðsins, í samráði 

við umhverfisráðuneytið, að kalla hana „Stjórnunar- og verndaráætlun“ og verður hér 

framvegis vísað í það heiti. 

Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins var lögð fram haustið 2010 og staðfest af 

umhverfisráðherra í febrúar 2011, eftir að hafa farið í gegnum lögbundið umsagnarferli 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). Í áætluninni er sett fram stefna um Vatnajökulsþjóðgarð, 



3 
 

náttúruvernd, útivist og byggðaþróun. Hlutverk þjóðgarðsins er skilgreint, meginmarkmið 

hans og framtíðarsýn. Áætlunin tilgreinir hvaða svæði skuli vernda, verndargildi þeirra og 

hvernig tryggja eigi vernd þeirra til framtíðar. Hún tekur auk þess á uppbyggingu innviða, 

samgöngum, þjónustu, rannsóknum og vöktun. Stjórnunar- og verndaráætlunin tekur einnig 

til hagsmunahópa þjóðgarðsins, það er sveitarfélaga og annarra aðila sem hafa hagsmuni af 

tilvist þjóðgarðsins (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

Um þjóðgarðinn gilda lög og reglugerðir og náttúruverndarlög gilda þar sem ekki eru 

tilgreind sérákvæði í lögum um þjóðgarðinn. Það sama gildir um skipulags- og byggingarlög, 

en sveitarstjórnir eru bundnar af efni Stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs 

við gerð skipulagsáætlana svæða sem eru innan þjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

SAMGÖNGUR Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI 

Í Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins segir (bls. 72) að stefnt sé að því að umfang 

vegakerfisins í þjóðgarðinum aukist ekki. Fram kemur að það eigi þó ekki að útiloka bætt 

aðgengi sem miði að því að dreifa álagi, auka fjölbreytni eða bæta öryggi. Í áætluninni kemur 

fram hvaða vegir eru opnir fyrir umferð og að þar með eru aðrar leiðir sem áður hafa verið 

farnar, koma fram á kortum eða í uppdráttum, lokaðar fyrir umferð. Einnig kemur fram að 

öllum vegum skuli haldið við í samræmi við álag á veginn. Stefnt er að því að allir vegir verði 

merktir með stikum og viðeigandi upplýsingaskilti (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

Eftir að tillaga að Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs var lögð fram 

átti sér stað mikil umræða um samgöngur í þjóðgarðinum. Nokkur gagnrýni kom fram á 

áætlunina, einkum vegna lokunar akstursleiða og takmörkunar á veiði, og fannst nokkrum 

hagsmunahópum að sér vegið. Af þeim sökum óskaði umhverfisráðherra, Svandís 

Svavarsdóttir eftir því við stjórn þjóðgarðsins að frekara samráð yrði haft um samgöngumál 

og var stofnaður starfshópur um samgöngur þar sem hagsmunaaðilar og forsvarsmenn 

þjóðgarðsins áttu fulltrúa. Í 1. töflu má sjá fulltrúa hvers hagsmunahóps fyrir sig. 

Náttúrufræðistofnun kom að starfi hópsins að því leyti að hún fékk að vita um gang mála og 

fékk afrit af gögnum. Tengiliður Náttúrufræðistofnunar var Trausti Baldursson líffræðingur.  
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1. tafla Fulltrúar starfshóps um samgöngur í Vatnajökulsþjóðgarði 

Hagsmunahópur Fulltrúi 

Félög vélknúinnar umferðar  Elín Björg Ragnarsdóttir  

Frjáls félagasamtök á sviði 
náttúru– og umhverfisverndar  

Elín Erlingsdóttir  

Samband íslenskra sveitarfélaga  Eydís Indriðadóttir  

Samtök útivistarfélaga (Samút)  Guðrún Inga Bjarnadóttir  

Samtök ferðaþjónustunnar  Gunnar Valur Sveinsson  

Vatnajökulsþjóðgarður Kári Kristjánsson  

Landssamband hestamanna  Ragnhildur Sigurðardóttir  

Göngu og hjólreiðamenn 
(Ferðafélag Íslands)  

Þórður Höskuldsson  

 

Starfshópurinn skilaði niðurstöðum sínum 2. desember 2011, hann hafði þá náð samstöðu 

um allar leiðir nema Vikrafellsleið og Vonarskarð og óskaði eftir að frekari úttekt væri gerð á 

þeim (sjá nánar í kafla 3.2) (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011a).  

MYNDUN RANNSÓKNARHÓPS 

Þegar niðurstöður starfshópsins lágu fyrir ákvað stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs að gerðar yrðu 

vísindalegar rannsóknir á báðum ofangreindum leiðum til að leggja mat á þolmörk, 

náttúruverndargildi og útivistargildi hvors svæðis fyrir sig. Jafnframt var tekið fram að leita 

ætti eftir áliti hagsmunaaðila og sérfræðinga. Hvað Vikrafellsleið snertir var enn fremur 

tilgreint að horfa ætti á samgöngukerfi svæðisins í heildstæðu samhengi 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2012). 

Leitað var eftir samstarfi við Háskóla Íslands um framkvæmd rannsóknanna og var í 

framhaldinu myndað rannsóknateymi um þær undir forystu Dr. Rögnvalds Ólafssonar, 

forstöðumanns Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands. Aðrir meðlimir teymisins voru Dr. 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor, Dr. Þorvarður Árnason, forstöðumaður og sérfræðingur, 

og Gyða Þórhallsdóttir, MS í umhverfis- og auðlindafræðum, sem var starfsmaður teymisins, 

auk þess að annast framkvæmd viðhorfskannanna sem gerðar voru í tengslum við 

rannsóknirnar. 

Notuð voru vísindaleg gögn til að leggja mat á röksemdir um hvort leiðirnar sem hér 

um ræðir eigi að vera opnar eða lokaðar vélvæddri umferð. Í þeim tilgangi var bæði horft til 

fjölþætts verndargildis svæðanna og gildi þeirra fyrir útivist af ólíkum toga. Þar sem 

fyrirliggjandi gögn um útivistargildi voru talsvert rýrari en gögn um náttúrufar og verndargildi 
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voru tekin viðtöl við helstu hópa hagsmunaaðila til að leiða fram sjónarmið þeirra um gildi 

svæðanna til útivistar. Ákveðið var að fjalla um leiðirnar tvær í aðskildum skýrslum þar sem 

um tvö ólík svæði er að ræða, þó svo að matsaðferðirnar væru að stofni til þær sömu í 

báðum tilvikum. Í þessari skýrslu verður fjallað um Vikrafellsleið. 

1.1 Uppbygging skýrslunnar 

Til rannsóknarinnar var aflað margvíslegra gagna og er uppbygging skýrslunnar eftirfarandi. 

Fyrst er fjallað um undirbúning rannsóknarinnar (kafli 1.2).  

Kafli 2 fjallar almennt um erlend náttúrusvæði og skilgreiningar á náttúrusvæðum og 

víðernum. Einnig er fjallað um ágreining á milli ólíkra hópa sem nýta náttúrusvæði sér til 

afþreyingar og útivistar. 

Í kafla 3.1 er fjallað um ferðaleiðina Vikrafellsleið, hvenær hún var farin fyrst og hve 

mikið hún hefur verið farin í gegnum tíðina. Ályktanir starfshóps um samgöngur í 

þjóðgarðinum eru settar fram í kafla 3.2 um hvort leiðin eigi að vera opin eða lokuð 

vélvæddri umferð. Í kafla 3.3 er Öskjuvegur skilgreindur. Einnig voru skoðaðar niðurstöður 

náttúrufarsrannsókna sem greina einkenni og verndargildi svæðisins (kafli 3.4). 

Í kafla 4 er fjallað um umferð ökutækja á norðurhálendinu, talningu umferðar og 

niðurstöður bílatalninga á norðurhálendinu.  

Kafli 5 fjallar um niðurstöður úr viðtölum við hagsmunaaðila um lokun Vikrafellsleiðar. 

Einnig er fjallað um nærliggjandi leiðir sem geta haft áhrif á Vikrafellsleið.  

Kafli 6 er samantekt á efninu. 

Í 7. kafla eru lokaorð þar sem kemur fram tillaga hópsins um vélknúna umferð á 

Vikrafellsleið. 

1.2 Undirbúningur rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í júlí 2012 með öflun gagna. Gögnum um Vikrafellsleið 

og áhrifasvæði hennar var safnað, þ.m.t. leiðarlýsingar, hvenær hún var farin fyrst og um 

þann ágreining sem hefur átt sér stað eftir þá ákvörðun sem tekin var í Stjórnunar- og 

verndaráætlun að loka leiðinni fyrir umferð vélknúinna farartækja. Í kjölfar þeirrar 

undirbúningsvinnu fór rannsóknarteymið í vettvangsferð á svæðið um miðjan ágúst 2012. Til 

aðstoðar var Kári Kristjánsson, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á vestursvæði 
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Vatnajökulsþjóðgarðs. Teymið skoðaði og kynnti sér svæðið í kringum Vikrafellsleiðina 

austanverða og gekk inná leiðina þeim megin frá. Vegna þess að Vikrafellsleið er lokuð höfðu 

rannsakendur ekki tækifæri til að aka leiðina. 

Í kjölfar þeirrar vinnu voru tekin viðtöl við hagsmunaaðila (5. kafli). Gögn úr 

bílatalningum voru nýtt til að draga upp mynd af umferðamynstri og þunga á svæðinu. 

Teymið nýtti sér einnig fjölmargar skýrslur og greinar sem hafa verið skrifaðar um 

rannsóknarsvæðið sem og um hliðstæð náttúru- og þjóðgarðasvæði erlendis. 
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2 Verndun náttúrulegra svæða 

2.1 Verndarflokkar Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) 

Í 2. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 60/2007) segir: „Verndarstig einstakra svæða eða 

landslagsheilda innan Vatnajökulsþjóðgarðs skal taka mið af verndarmarkmiðum þjóðgarðsins og annarri 

landnýtingu á viðkomandi svæði í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir um þjóðgarða og friðlýst svæði“. 

Vatnajökulsþjóðgarður notast við viðmiðanir IUCN til að ljóst sé hvaða sess þjóðgarðurinn 

hafi á alþjóðlegum vettvangi (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). Sambandið skilgreinir sex 

flokka friðlýstra svæða og er fyrsti flokkurinn tvískiptur, í a og b flokk. Tafla 2 sýnir 

skilgreiningar IUCN á vernduðum svæðum, verndunin er mest í flokki 1a en minnkar eftir því 

sem ofar dregur í kerfinu. Því gilda mismunandi reglur fyrir hvern flokk eftir markmiði 

friðlýsingarinnar, eðli svæðis og samkomulagi við hagsmunaaðila (Dudley, 2008).  

Landssvæði Vatnajökulsþjóðgarðs falla að mestu leyti í flokk 2 (þjóðgarður) samkvæmt 

IUCN (2. tafla). Samkvæmt skilgreiningu IUCN eru þjóðgarðar náttúruleg eða lítið snortin 

svæði sem eru afmörkuð til verndar vistfræðilegum ferlum. Þjóðgarðar eru að auki afmörkuð 

svæði fyrir fólk til að stunda afþreyingu og útivist í samræmi við umhverfissjónarmið (2. 

tafla). Esjufjöll og svæðin í kringum þau tilheyra þó flokki 1a (svæði undir strangri vernd) og 

Hoffellssvæðið og Heinabergssvæðið tilheyra flokki sex (verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu 

náttúruauðlinda) (2. tafla). Gert er ráð fyrir að seinna meir geti fleiri undirsvæði þjóðgarðsins 

fallið undir aðra verndarflokkun IUCN, ef slíkar breytingar myndu betur betur þjóna 

sértækum verndarviðmiðum á viðkomandi svæðum (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

Á Íslandi er ekkert landssvæði verndað samkvæmt flokki 1b (víðerni) skv. skilgreiningu 

IUCN. Þrátt fyrir það eru svæði hér á landi sem uppfylla þau skilyrði sem þar eru sett. Í 

Vatnajökulsþjóðgarði eru t.a.m. nokkur heillegustu víðerni Íslands; Ódáðahraun, Dyngjufjöll, 

Trölladyngja, Tungnaáröræfi sem og jökulhvelið sjálft sem nú tilheyra, sem fyrr segir, flokki 2 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). 
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2. tafla. Flokkar friðlýstra svæða samkvæmt IUCN (Umhverfisráðuneytið, 2011b). 

 Verndarflokkar Verndarskilyrði 

1a Svæði undir 
strangri vernd 

Svæði í flokki Ia eru svæði sem sett eru undir stranga vernd í þeim 
tilgangi að varðveita líffræðilega fjölbreytni og mögulega einnig 
jarðminjar/jarðmyndanir. Umferð manna, nýting og inngrip sem 
geta haft áhrif á svæðin eru háð ströngum skilyrðum og 
takmörkunum í því skyni að varðveita verndargildi svæðisins. Þessi 
svæði geta haft ómetanlegt gildi sem viðmiðunarsvæði fyrir 
vísindarannsóknir og vöktun. 

1b Víðerni Svæði í flokki Ib eru venjulega stór land- eða hafsvæði sem eru lítt 
eða ekki mótuð af manninum og haldið hafa sínum náttúrulegu 
eiginleikum og áhrifum. Þar er ekki varanleg eða umtalsverð 
búseta. Verndun og stjórnun svæðanna miðar að því að varðveita 
náttúrulegt ástand þeirra. 

2 Þjóðgarðar Verndarsvæði sem falla í flokk II eru stór náttúruleg eða lítt snortin 
svæði sem afmörkuð eru til verndar heildstæðum vistfræðilegum 
ferlum og þeim tegundum og vistkerfum sem einkenna svæðið. 
Jafnframt skapa svæðin margvíslega möguleika til andlegrar 
upplifunar, vísindaiðkunar, fræðslu, útivistar og afþreyingar fyrir 
ferðamenn af því tagi sem samrýmist menningu og 
umhverfissjónarmiðum. 

3 Náttúruvætti Svæði í þessum flokki eru afmörkuð til að vernda sérstakar 
náttúruminjar sem geta verið landslagsfyrirbæri, neðansjávarfjöll, 
neðansjávarhellisskútar, jarðminjar, svo sem hellar, eða jafnvel 
lifandi fyrirbæri eins og gamall skógarlundur. Þetta eru jafnan 
einkar lítil verndarsvæði og hafa oft mikið aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn. 

4 Vistgerðir  
og búsvæði 

Markmiðið með vernd svæða í flokki 4 er að vernda tilteknar 
tegundir eða búsvæði og stjórnun svæðanna endurspeglar þá 
forgangsröðun. Mörg svæði í þessum flokki þarfnast 
reglubundinnar íhlutunar til að mæta þörfum tiltekinnar tegundar 
eða til að viðhalda búsvæðum, en þetta er þó ekki skilyrði 
verndarflokksins. 

5 Verndað  
landslag 

Hér er um að ræða verndarsvæði þar sem samspil manns og 
náttúru í gegnum tíðina hefur skapað svæðinu sérstöðu sem byggir 
á vistfræðilegu, líffræðilegu, menningarlegu og sjónrænu gildi þess. 
Jafnframt er varðveisla þessa samspils nauðsynleg til verndunar og 
viðhalds svæðisins og þeirra náttúrufarslegu gilda og annarra gilda 
sem svæðið hefur. 

6 Verndarsvæði 
með sjálfbærri 
nýtingu 
náttúruauðlinda 

Svæði í flokki 6 miða að verndun vistkerfa og búsvæða ásamt þeim 
menningarlegu gildum sem tengjast þeim og hefðbundnum nytjum 
náttúruauðlinda. Þau eru yfirleitt stór og að mestu leyti náttúruleg 
en hluti þeirra nýttur á sjálfbæran hátt. Jafnframt er litið svo á að 
hófsöm nýting náttúruauðlinda, sem ekki er iðnvædd og samrýmist 
náttúruvernd, sé eitt aðalmarkmiðið með vernd svæðisins. 
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2.2 Víðerni 

Svæði sem hafa viðhaldist í því sem næst upprunalegu, náttúrulegu ástandi njóta í mörgum 

löndum sérstakrar verndar og þykja verðmæt. Hér á landi hafa slík svæði verið kölluð 

„ósnortin víðerni“ (oft stytt í víðerni) sem er tiltölulega nýleg þýðing á enska orðinu 

wilderness. Wilderness-hugtakið hefur verið skilgreint á talsvert marga og ólíka vegu. 

Flestum skilgreiningum er þó sammerkt að leggja áherslu á upprunaleika svæðanna og síðan 

annars vegar þess náttúruverndargildis sem af því hlýst og hins vegar þess upplifunar- og 

útivistargildis sem svæði af þessum toga bjóða uppá. Þessir þættir koma skýrt fram í elstu 

löggjöfinni um svæði af þessum toga, The Wilderness Act, sem sett var í Bandaríkjunum árið 

1964 (e. Wilderness Act). Þar segir að víðerni séu land sem er fyrst og fremst mótað af 

náttúrulegum öflum og þar sem athafnir mannsins eru lítið sem ekkert sýnilegar. Víðerni 

innihalda ekki varanleg mannvirki og þar er hægt að njóta kyrrðar og útivistar án truflunar 

(Umhverfisráðuneytið, 2011d).  

Alþjóðanáttúruverndarsambandið (IUCN) hefur skilgreint víðerni sem vernduð svæði 

sem falla í flokk 1b (2. tafla) verndaðra svæða. Í IUCN skilgreiningunni er lögð áhersla á að 

svæðin séu stór, óbreytt eða lítt breytt svæði, þar sem náttúruleg einkenni hafa verið 

varðveitt og áhrif mannsins eru óveruleg. Svæðunum skal stjórnað á þann hátt að 

náttúrulegt ástand þeirra sé varðveitt og þar á að vera hægt að njóta kyrrðar og einveru (2. 

tafla). Munurinn á milli flokks 1b (víðerni) og 2 (þjóðgarðar) liggur helst í því að gert er ráð 

fyrir að ferðamenn heimsæki þjóðgarða og því er gert ráð fyrir ákveðnum innviðum í flokki 2. 

Í víðernum er aftur á móti síður gert ráð fyrir ferðamönnum og meira ætlast til að þeir sem 

heimsækja þau svæði bjargi sér sjálfir (Dudley, 2008). 

Í íslenskum lögum var fyrst fjallað um náttúrleg svæði af ofangreindum toga í 

Náttúruverndarlögum 1999. Í 6. lið, 3. gr. laganna eru „ósnortin víðerni“ skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 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 ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af 

mannlegum umsvifum (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999). 
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Í Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er annars vegar fjallað um 

ósnortin víðerni, eins og þau eru skilgreind samkvæmt náttúruverndarlögum frá 1999 og hins 

vegar um víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). Í fundargerð Alta frá 

4. maí, 2010 kemur fram að ákveðið hafi verið að nota hugtakið víðerni 

Vatnajökulsþjóðgarðs til að aðgreina það frá hugtakinu ósnortin víðerni (Alta, 2010) en í 

Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins eru víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs skilgreind 

stærri en ósnortin víðerni (sjá skilgreiningu hér að neðan). Þjóðgarðurinn leggur áherslu á 

verndun víðerna, sem eru svæði þar sem mannvirkjum er haldið í lágmarki. Til að svæði geti 

fallið undir skilgreiningu víðerna Vatnajökulsþjóðgarðs þarf það að vera 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b): 

- a.m.k. 25 km2 að stærð. 

- í 5 km fjarlægð frá stofn- og tengivegum. 

- í 2 km fjarlægð frá öðrum vegum. 

- í 5 km fjarlægð frá skálum, salernum og þjónustuhúsum sem bílvegur liggur að. 

Varðandi skilgreiningu víðerna út frá vegakerfi Íslands, þá segir í vegalögum að stofn- og 

tengivegir tilheyri þjóðvegum landsins. Þjóðvegir eru þeir vegir sem eru ætlaðir almenningi til 

frjálsrar umferðar, er viðhaldið af ríkinu og eru taldir upp í vegaskrá. Hafa ber í huga að stofn- 

og tengivegir eru ekki skilgreindir með afgerandi hætti í vegalögum. Þar segir m.a. að 

stofnvegir séu hluti af grunnkerfi samgangna eins og það er skilgreint í samgönguáætlun 

hverju sinni. Stofnvegir tengja saman byggðir landsins en við það kerfi skal tengja 

þéttbýlisstaði með fleiri en 100 íbúa. Umferðarþyngstu vegir höfuðborgarsvæðisins teljast 

einnig vera stofnvegir. Stofnvegir eru auk þess vegir á hálendinu sem teljast vera mikilvægir 

fyrir flutninga og ferðaþjónustu (Vegalög, nr. 80/2007). Dæmi um stofnvegi á hálendinu er 

Kjalvegur (F35) og Sprengisandsleið (F26) (Vegagerðin, 2012). Til tengivega teljast t.d. vegir 

sem eru utan þéttbýlis og liggja af stofnvegi á stofnveg eða af stofnvegi á tengiveg og eru 

a.m.k. 10 km langir. Tengivegir eru einnig vegir að þjóðgörðum og innan þeirra, sem og vegir 

að fjölsóttum ferðamannastöðum utan þéttbýlis (Vegalög, nr. 80/2007).  

Hugtakið vegur er heldur ekki skilgreint með afgerandi hætti. Samkvæmt 

umferðarlögum er hugtakið vegur skilgreint á eftirfarandi hátt: „Vegur, gata, götuslóði, 

stígur, húsasund, brú, torg, bifreiðastæði eða þess háttar, sem notað er til almennrar 
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umferðar“ (Umferðarlög, nr. 50/1987). Í vegalögum (nr. 80/2007) er hugtakið vegur 

skilgreint sem:  

Akbraut, sem er sá hluti vegar sem er fyrst og fremst ætlaður fyrir 

umferð ökutækja, öll önnur mannvirki og vegsvæði sem að staðaldri 

eru nauðsynleg til þess að vegur sé varanlegur, unnt sé að halda 

honum við og hafa af honum sem fyllst not. 

Samkvæmt Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs geta víðerni þjóðgarðsins 

innihaldið ákveðin mannvirki. Þar geta t.d. verið gönguskálar, gangnamannakofar, 

fjarskiptaloftnet, menningarminjar og vegir með mjög takmarkaðri árstíðarbundinni notkun, 

en sem eru lokaðir almennri umferð. Mannvirkjum og merkingum skal þó haldið í lágmarki á 

víðernasvæði og þau sem þó eru til staðar skulu vera látlaus og falla vel að landslaginu. Á 

víðernum skal öryggisupplýsingum komið til gesta, en fræðsla á að fara fram á jaðarsvæðum 

víðernanna. Stjórn þjóðgarðsins getur ef brýn nauðsyn þykir til takmarkað vetrarakstur á 

ákveðnum víðernum. Annars gilda almennar reglur um vetrarakstur í þjóðgarðinum, nema 

annað sé tekið fram í skilmálum (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  

Náttúruverndarlögin frá 1999 fjalla um „ósnortin víðerni“ í 6. lið, 3. gr. laganna. 

„Ósnortin víðerni“ eru skilgreind á eftirfarandi hátt í náttúruverndarlögunum: 

Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 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 ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af 

mannlegum umsvifum (Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999). 

Munurinn á skilgreiningu þessara tveggja hugtaka liggur í stærðinni. Víðerni 

Vatnajökulsþjóðgarðs þurfa alltaf að vera 25 km2 að stærð (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b) 

en skilgreining ósnortinna víðerna getur einnig farið eftir landslagi, sbr. 1. málsgr., 6. liðar, 3. 

gr. náttúruverndarlaga frá 1999 (sjá skilgreiningu hér að ofan) (Lög um náttúruvernd, nr. 

44/1999). Skilgreining ósnortinna víðerna í náttúruverndarlögunum frá 1999 er niðurstaða 

starfshóps sem var stofnaður í kjölfar þess að Alþingi samþykkti árið 1997 þingsályktun um 

varðveislu þeirra og fól umhverfisráðherra að móta stefnu. Rústir og fornminjar, þar sem lítil 

ummerki eru um mannvist þurfa ekki að koma í veg fyrir að svæði sé skilgreint sem víðerni. 

Slíkt hið sama gildir um gangnamannakofa og sæluhús. Akstur skal þó takmarka eins og hægt 
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er. Starfshópurinn vildi takmarka víðerni við óbyggt land þar sem maðurinn hefur hvorki bein 

áhrif á ásýnd lands eða lífríkis, dreifing lífvera er óháð athöfnum mannsins og mannvirkjum 

og umferð er haldið í lágmarki (Umhverfisráðuneytið, 2011c).  

Anna Dóra Sæþórsdóttir hefur rannsakað hvað fólki finnst mega vera til staðar á 

íslenskum náttúrusvæðum til þess að þau geti talist vera ósnortin víðerni (1. mynd). Skoðanir 

fólks fara að nokkru leiti eftir eðli svæðisins þar sem það svarar rannsókninni, hvort um er að 

ræða svæði sem einkennist af gönguferðum eða hvort um er að ræða svæði sem fólk fer 

mestmegnis um akandi. Á heildina litið gefa niðurstöðurnar til kynna að vegslóðar, lagðir 

göngustígar og fjallaskálar trufli ekki upplifun fólks á ósnortnum víðernum. Önnur mannleg 

ummerki hafa meira truflandi áhrif, t.d. ummerki um utanvegaakstur, rafmagnslínur og 

gestastofur/þjónustumiðstöðvar (1. mynd) (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). 

 

1. mynd. Hvað má vera til staðar af mannlegum ummerkjum án þess að hugtakið ósnortið víðerni glati 
merkingu sinni? (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012). 
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2.2.1 Skilgreining víðerna í nýjum náttúruverndarlögum 

Á haustmánuðum 2011 kom út skýrsla, á vegum umhverfisráðuneytisins svonefnd hvítbók, 

sem fjallar um endurskoðun náttúruverndarlaganna frá árinu 1999. Í þriðja kafla 

hvítbókarinnar er bent á að hugtakið ósnortin víðerni sé skilgreint í náttúruverndarlögum, en 

þar sé ekki að finna nein ákvæði um verndun þeirra. Hér á landi er ekkert svæði verndað sem 

víðerni, samkvæmt flokki 1b, IUCN (Umhverfisráðuneytið, 2011d). Í hvítbókinni er einnig 

bent á að hugtakið „ósnortin víðerni“ sé óheppilegt og feli í sér mun strangari skilgreiningu á 

fyrirbærinu víðerni en í öðrum löndum. Þar er gerð sú krafa að umsvif mannsins séu ekki 

sýnileg, en flest eða öll svæði er erfitt að skilgreina sem ósnortin af umsvifum mannsins 

miðað við þá þekkingu sem er til staðar í dag. Því er lagt til að hugtakið óbyggð víðerni sé 

notað í stað fyrrgreinds hugtaks (Umhverfisráðuneytið, 2011d). 

Nefndin sem stendur að baki Hvítbókinni leggur til að íslensku friðlýsingaflokkarnir 

verði aðlagaðir betur að kerfi IUCN til að auðveldara sé að leggja mat á árangur og til að 

auðvelda samanburð á erlendum vettvangi (Umhverfisráðuneytið, 2011b). Það er einmitt eitt 

af markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs með notkun IUCN kerfisins um flokkun friðlýstra 

svæða, að auðvelda samanburð á erlendum vettvangi. IUCN leggur ríka áherslu á að 

markmið um verndun svæðis séu sett skýrt fram og að stjórn þeirra miði fyrst og fremst að 

því að takmarka nýtingu og aðgerðir sem ganga gegn verndarmarkmiðum þess 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). 

Sérstaða íslenskra víðerna er fyrst og fremst fjölbreytt og óvenjulegt landslag og víðsýni 

á miðhálendinu. Undanfarið eru það helst virkjanaframkvæmdir sem hafa gert skörð í íslensk 

víðerni en fleira kemur til. Akstur ferðamanna utan vega hefur skilið eftir sig fjölda slóða víða 

á hálendinu. Sjónræn áhrif slóðanna eru mismikil og fara eftir legu þeirra í landinu, undirlagi 

og hversu oft þeir hafa verið eknir. Ákvæði við akstri utan vega hefur verið í 

náttúruverndarlögunum í 40 ár og hafa margar stofnanir og samtök reynt að vekja athygli á 

afleiðingum slíks aksturs (Umhverfisráðuneytið, 2011d). Í 17. gr. náttúruverndarlaganna er 

áréttað að bannað sé að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. „Þó er heimilt að aka slíkum 

tækjum á jöklum, svo og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð er snævi þakin og 

frosin“. Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu samkvæmt, 76. gr. sömu laga. Það er að 

viðkomandi getur fengið sekt eða fangelsisdóm, allt að tveimur árum (Lög um náttúruvernd, 

nr. 44/1999).  
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Í kjölfar þess að Hvítbókin kom út, var í september 2012 lagt fram frumvarp að nýjum 

náttúruverndarlögum. Í frumvarpinu er hugtakið „óbyggð víðerni“ notað eins og ráðlagt var í 

Hvítbókinni í staðinn fyrir hugtakið „ósnortið víðerni“. Þar kemur fram eins og í Hvítbókinni 

að ekki sé hægt með þeirri þekkingu sem er til staðar í dag að flokka hálendi Íslands sem 

„ósnortið víðerni“ af umsvifum mannsins. Í 46. gr. frumvarps að náttúruverndarlögum er 

hugtakið „óbyggð víðerni“ skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Friðlýsa má sem óbyggð víðerni stór landsvæði þar sem ummerkja 

mannsins gætir lítið sem ekkert og náttúran fær að þróast án álags af 

mannlegum umsvifum. Óbyggð víðerni skulu vera a.m.k. 25 km2
 að 

stærð og að jafnaði vera í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og 

öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, 

miðlunarlónum og uppbyggðum vegum. 

Friðlýsingin skal miða að því að varðveita einkenni svæðisins, t.d. að 

viðhalda fjölbreyttu og óvenjulegu landslagi, víðsýni og/eða vernda 

heildstæð stór vistkerfi, og tryggja að núlifandi og komandi kynslóðir 

geti notið þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum 

eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu. 

Landsvæði óbyggðra víðerna skulu vera í ríkiseign nema sérstakar 

ástæður mæli með öðru og um það náist samkomulag milli ráðherra 

og landeigenda (Frumvarp til laga um náttúruvernd, 2012). 

Í frumvarpinu er hugtakið „óbyggðir“ skilgreint sem: „Landsvæði þar sem fólk hefur ekki fasta búsetu og 

þar sem mannvirki eru ekki til staðar eða eru lítt áberandi“. Undir hugtakið fellur mestallt landssvæði 

sem er í yfir 200 m hæð, þ.m.t. miðhálendið og fjalllendi utan þess (Frumvarp til laga um 

náttúruvernd, 2012). Samkvæmt frumvarpinu eru óbyggð víðerni skilgreind sem sérstakur 

friðlýsingarflokkur og samsvarar flokki 1b, IUCN (2. tafla) (Frumvarp til laga um náttúruvernd, 

2012). 

Hér á undan hafa verið settar fram helstu skilgreiningar á hugtakinu víðerni, þær eru 

þó mun fleiri. Inntakið er svipað, verndun náttúrulegs landssvæðis og að tryggja fólki 

öræfafrið. Á víðernum mega vera ákveðin mannvirki, t.d. fjallaskálar. Þetta mætti þó 

skilgreina betur og taka þá mið af upplifun ferðafólks af víðernum og hvað þeim finnst mega 

vera af innviðum á þeim, líkt og Anna Dóra Sæþórsdóttir (2012) hefur gert í sínum 

rannsóknum.  
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Það er mikilvægt að ekki sé hægt að túlka skilgreiningu víðerna á marga vegu eða óljóst 

sé, við hvað er átt. Í frumvarpi til náttúruverndarlaga (2012) er sú breyting á skilgreiningu 

innviða á víðernum að þar mega þau innihalda vegi sem ekki eru uppbyggðir og er það 

breyting frá núgildandi lögum. Í frumvarpinu er skilgreining víðerna skýrari en í fyrri 

náttúruverndarlögum frá 1999. Það er vel, en þó mætti bæta skilgreininguna þannig að 

enginn vafi sé á því við hvað er átt þegar fjallað er um víðerni. 

2.3 Almannaréttur og útivist 

Vatnajökulsþjóðgarður er að mestu leyti verndaður sem þjóðgarður (verndarflokkur 2) 

samkvæmt skilgreiningum IUCN um friðlýst svæði. Slík svæði eru einkum ætluð til verndar 

vistkerfum en einnig til útivistar (2. tafla). Eitt af hlutverkum forsvarsmanna þjóðgarðsins er 

að gera gestum hans kleift að njóta fjölbreyttrar útivistar en þó ávallt með sjálfbærni að 

leiðarljósi (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). Hugtakið útivist er notað í lögum um 

náttúruvernd nr. 44/1999 en þó er ekki skilgreint sérstaklega hvað í því felst. Í Stjórnunar- og 

verndaráætlun þjóðgarðsins er hugtakið útivist notað um ýmsar athafnir fólks í 

þjóðgarðinum, en þó er þar ekki heldur skilgreint sérstaklega hvað í því felst 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b). Í hvítbókinni og í framhaldi af henni í frumvarpi að 

náttúruverndarlögum er eftirfarandi viðhaft um hugtakið útivist: „Hugtakið útivist á við um för og 

dvöl úti undir beru lofti þar sem ferðamaðurinn er í náinni snertingu við landið sem farið er um“. 

Í Noregi hafa verið sett sérstök útivistarlög (n. friluftsliv lov), þar sem sérstaklega er 

skilgreint hvaða athafnir teljast til útivistar. Í lögunum eru svæði skilgreind sem byggð svæði 

(n. innmark) eða óbyggð svæði (n. utmark) (Lov om friluftslivet, nr. 16/1957). Byggt svæði á 

til dæmis við um húsagarða og ræktuð lönd, en óbyggt svæði á við óræktuð lönd. Samkvæmt 

norsku útivistarlögunum er fólki heimilt að fara um að vild á óbyggðu svæði; gangandi, 

hjólandi, á skíðum, hestum, sleða eða á álíka farartækjum, á stígum eða vegum og um allt á 

fjöllum (Lov om friluftslivet, nr. 16/1957). Vélknúin ökutæki eru þó almennt bönnuð í 

óbyggðum í Noregi, hvort heldur sem jörð er frosin eða ekki og þarf að sækja sérstaklega um 

undantekningu frá banninu (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, nr. 82/1977). 

Útivistarlögin í Noregi byggja á almannaréttinum, það er leyfi fólks að fara gangandi um 

óræktað land allt árið um kring (Umhverfisráðuneytið, 2011a). Í Noregi eins og á Íslandi á 
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almannarétturinn sér langa sögu. Í honum felst að náttúra Íslands er sameign allra 

landsmanna og öllum er frjálst að njóta gæða hennar (Umhverfisráðuneytið, 2011a). 

Almannarétturinn hefur í gegnum tíðina falist í þeim ferðamáta sem tíðkast hefur frá 

fornu fari og á því við um ferðir gangandi og ríðandi og ferðir sem farnar eru á skíðum, 

sleðum eða bátum. Áður fólst almannarétturinn í því að greiða för fólks á milli landshluta, en 

á seinni tímum hefur rétturinn meira falist í rétti fólks til að stunda útivist í náttúrunni og 

leita þangað kyrrðar og næðis (Umhverfisráðuneytið, 2011a). Vélknúin ökutæki og 

veglagning gerði það að verkum að almenningi opnaðist aðgangur að stórum svæðum 

landsins sem áður voru flestum ókunn. Almannarétturinn jókst þó ekki og nær ekki til 

vélknúinna ökutækja hér á landi né á hinum Norðurlöndunum. Þó er oft erfitt að greina 

hvaða heimildir eru fyrir til dæmis vélsleða að fara um frosna og snævi þakta jörð. 

Hvítbókarnefndin mælti þó með að sama formi verði haldið í núgildandi lögum um 

almannarétt, það er að ákvæði verði flokkuð eftir ferðamáta (Umhverfisráðuneytið, 2011a) 

og hélt sú skilgreining sér inní frumvarp að nýjum náttúruverndarlögum (Frumvarp til laga 

um náttúruvernd, 2012). 

2.4 Reglur í þjóðgörðum erlendis 

Stýring umferðar á náttúrusvæðum og í þjóðgörðum virðist vera að aukast í heiminum. Hér á 

undan var rætt um stýringu umferðar á norskum náttúrusvæðum og þær reglur sem þar 

gilda. Í Svíþjóð eru 29 þjóðgarðar, um þá gilda misjafnlega strangar reglur en allar ganga þær 

út á að vernda verðmæta náttúru (Naturvårdsverket, 2012) og er vélvæddri umferð takmörk 

sett, allt eftir hverjum og einum þjóðgarði (sjá t.d. 6/1987 og 17/1987). 

Fulufjället þjóðgarðurinn í Svíþjóð var stofnaður í ágúst 2002. Markmið með stofnun 

hans var að vernda óspillt fjallahérað með sérstætt náttúrulegt gildi og að gera gestum 

þjóðgarðsins kleift að upplifa kyrrð, einveru og hreina náttúru. Fulufjället þjóðgarðurinn er 

380 km2 að stærð og er honum skipt upp í fjögur svæði (Raadik, Cottrell, Fredman, Ritter og 

Newman, 2010). Verndaráætlun þjóðgarðsins grundvallast á fjórskiptingunni og inniheldur 

undirsvæði með mismunandi verndunarstig og reglur, bæði hvað varðar ferðamennsku og 

nýtingu heimafólks. Til að gefa gestum þjóðgarðsins tækifæri til að stunda fjölbreytta útivist 

en á sama tíma að vernda náttúruna var svæðaskiptingin byggð á svokölluðu afþreyingarrófi 

(e. Recreation Opportunity Spectrum, ROS) (Raadik o.fl., 2010). Anna Dóra Sæþórsdóttir 
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hefur fjallað um afþreyingarrófið í verkum sínum, sjá t.d. (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2003, 

2006) 

2.4.1 Nýja Sjáland 

Nýja Sjáland setti árið 1980 lög um þjóðgarða en þau tóku gildi árið 1981 (National Parks Act, 

no. 66/1980). Í fyrsta hluta laganna kemur fram að þjóðgörðum landsins eigi að viðhalda í 

eins upprunalegu ástandi og mögulegt er og að almenningur hafi rétt á því að heimsækja þá. 

Þessi svæði eru einstök og með stórbrotið landslag og vistkerfi. Um þau gilda meðal annars 

reglur um umgengni, farartæki, gistimöguleika og verndun (National Park Act, 1980).  

Í þjóðgarðalögum Nýja Sjálands (e. National Park Act) er gert ráð fyrir almennri 

stefnuskrá (e. General Policy) um þjóðgarða landsins. Ný stefnuskrá var sett fram árið 2005 

sem tók við af annarri eldri frá 1983. Stefnuskráin setur fram hvernig verndaráætlanir og 

stjórnunaráætlanir þjóðgarða eigi að vera byggðar upp og þróast. Stjórnendur hvers svæðis 

skilgreina þá verndun sem er viðeigandi á hverju svæði fyrir sig og hvernig þeir ætla að ná 

markmiðum sínum. Almenna stefnuskráin setur það ekki fram því hvert þjóðgarðasvæði er 

mismunandi og það þarf að beita mismunandi verndun eftir svæðinu og tækni hvers tíma 

(Department of Conservation, 2005).  

Í almennu stefnuskránni fyrir þjóðgarða Nýja Sjálands kemur fram að hver og ein 

stjórnunaráætlun fyrir þjóðgarða eigi að taka sérstaklega fram hvernig samgöngum og 

notkun vélknúinna ökutækja skuli háttað í þjóðgarðinum. Vélknúin ökutæki eiga ekki að vera 

í þjóðgarðinum nema á þar til gerðum vegum og á slóðum sem eru samþykktir í 

stjórnunaráætlun hvers þjóðgarðs og þeim viðhaldið fyrir notkun vélknúinna farartækja 

(Department of Conservation, 2005). Sem dæmi má nefna að í stjórnunaráætlun Whanganui 

þjóðgarðsins kemur fram að ekki sé leyfilegt að byggja nýja vegi í þjóðgarðinum, nema það 

hjálpi til við stjórnun hans og verndun (þar á meðal að viðhalda kyrrð). Einnig kemur fram í 

stjórnunaráætluninni að löglegum vegum gæti verið lokað ef það er mögulegt án þess að 

hefta för þeirra sem búa í nágrenninu (Department of Conservation, 2012). Í 

stjórnunaráætlun Westland Tai Poutini þjóðgarðsins er akstur vélknúinna ökutækja 

takmarkaður við vegi og einungis er leyfilegt að keyra torfærutæki á skilgreindum vegum. 

Akstur utan vega stríðir gegn stefnu þjóðgarðsins og getur skemmt náttúru- og 

menningarminjar og að auki getur slíkur akstur truflað aðra gesti (Department of 

Conservation, 2008). 
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2.4.2 Ágreiningur á milli afþreyingarhópa 

Akstur torfærubíla (e. Off-highway vehicle) hefur síðastliðna áratugi notið sífellt aukinna 

vinsælda í Bandaríkjunum. Nokkuð er vitað um afleiðingar slíks aksturs á umhverfið og að 

ágreiningur er á milli ólíkra afþreyingarhópa (Hallo, Manning og Stokowzki, 2009; Kil, Holland 

og Stein, 2012). Gert er ráð fyrir að mismunandi afþreyingarhópar sækist eftir ólíkri upplifun, 

hafi mismunandi viðhorf til náttúrunnar og afstöðu til umhverfismála (Davenport og Borrie, 

2004). Þeir sem ekki stunda vélknúna afþreyingu og þeir sem stunda vélknúna afþreyingu 

sækja í svipaða upplifun. Báðir hópar vilja njóta náttúrunnar, tengjast hópnum sem þeir 

ferðast með og flýja amstur dagsins. Þó er munur á milli hópanna og t.d. sækjast þeir sem 

stunda vélvædda afþreyingu frekar eftir að nota sértækan búnað og vinna eitthvað afrek en 

þeir sem stunda ekki vélvædda afþreyingu (Kil o.fl., 2012). 

Sífellt fleiri sækja í náttúrusvæði til að stunda afþreyingu (Erdogan og Tosun, 2009; Kil 

o.fl., 2012) sem getur orsakað enn meiri samkeppni á milli ólíkra afþreyingarhópa, 

sérstaklega þeirra sem stunda vélvædda afþreyingu og þeirra sem gera það ekki (Kil o.fl., 

2012). Til að ferðamennska sé stunduð í sátt við náttúruna og hagsmunaaðila er mikilvægt að 

rannsaka áhrif hennar, bæði á náttúruna og samfélagið (Hammer, 2007; Raadik o.fl., 2010). 

Ferðamenn eru ólíkir og sækjast eftir mismunandi afþreyingu og upplifun (Raadik o.fl., 2010).  

Í Bandaríkjunum er vélvædd afþreying orðin vinsæl og er mikið til stunduð á landi í 

almenningseign, m.a. í ríkisskógunum (e. national forests). Því telja sérfræðingar að það geti 

hjálpað mikið að rannsaka hvað einkennir skynjanir, viðhorf og háttalag hjá mismunandi 

afþreyingarhópum, það er hjá þeim sem stunda vélvædda afþreyingu og þeim sem stunda 

ekki vélvædda afþreyingu. Með þá vitneskju væri hægt að stýra hópunum á mismunandi 

svæði sem hæfir þeirra afþreyingu (Kil o.fl., 2012). 

Árið 1980 settu Jacob & Schreyer fram kenningu um ágreining. Kenningin gengur út á 

að þegar einn hópur skynjar gjörðir annars hóps á þann hátt að þær hafi hamlandi áhrif á 

markmið þeirrar afþreyingar sem þeir stunda, þá sé líklegra að upp komi ágreiningur á milli 

hópanna. Sem dæmi má nefna; göngumaður sem sækist eftir kyrrð og náttúruupplifun rekst 

á hóp á vélhjólum á sama slóða. Honum finnst vélhjólamennirnir með því að rjúfa kyrrðina, 

hindra sig í að fá þá upplifun sem hann sækist eftir. Það er þó ekki aðeins mismunandi 

ferðamáti sem getur skapað ágreining á milli einstaklinga eða hópa því fólk sem sækist eftir 

því sama getur upplifað ágreining sín í milli, t.d. er sá sem ferðast um einn og vill upplifa 
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einveru ekki ánægður með að hitta annan einstakling í sama tilgangi. Þessir tveir 

einstaklingar hafa því hamlandi áhrif hvor á annan. Einnig geta ummerki um annan ferðahóp 

truflað upplifun annarra, þrátt fyrir að sá hópur sé ekki lengur á staðnum, t.d. geta för í 

landinu eftir vélhjól truflað upplifun göngumannsins að hann sé að ferðast í náttúrulegu 

umhverfi (Jacob og Schreyer, 1980). 

Moore (1994) telur að ágreiningur á milli afþreyingarhópa sé ofmetinn, því flestir séu 

ánægðir með þá upplifun sem þeir fá út úr afþreyingunni sem þeir stunda. Hann viðurkennir 

þó að ágreiningur eigi sér stað á þeim svæðum og slóðum þar sem afþreyingarhópar sem 

stunda ólíka afþreyingu koma saman. Slíkur ágreiningur á oft rætur að rekja til vélarhljóða 

farartækjanna og sýnilegs skaða á umhverfinu (Moore, 1994). 

Þeir sem stunda vélvædda afþreyingu í Bandaríkjunum hafa gagnrýnt lokun margra 

slóða í skógum landsins. Mörg skógarsvæði í Bandaríkjunum hafa verið endurskipulögð og er 

nú litið svo á að svæði séu lokuð fyrir vélvæddri umferð nema sérstaklega sé tekið fram að 

þar megi aka. Áður var þessu farið á hinn veginn, að það þurfti að loka slóðum sérstaklega til 

að bannað væri að aka þær. Eftir áralanga notkun án stýringar finnst mörgum þeirra sem 

stunda vélvædda afþreyingu að sér þrengt með þessum nýju reglum (Yankoviak, 2005). 
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3 Ferðaleiðir á norðurhálendinu 

 

2. mynd. Umhverfi rannsóknarsvæðis. 
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3.1 Vikrafellsleið 

Vikrafellsleið var fyrst ekin nokkuð fyrir 1960, Jón Sigurgeirsson frá Helluvaði var þar 

forgöngumaður eins og um fleiri leiðir á Ódáðahraunssvæðinu. Nokkru síðar, eða árið 1974 

fór Ferðafélag Akureyrar ásamt Jóni Sigurgeirssyni í skemmti- og könnunarferð á þessar 

slóðir. Í Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1981 kemur fram að telja megi að leiðin hafi ekki 

verið almennt þekkt, né farin á þessu tímabili (Guðmundur Gunnarsson og Guðmundur 

Sigvaldason, 1981). Leiðinni er fyrst lýst í í Ferðum, tímariti Ferðafélags Akureyrar árið 1977, 

lega hennar og helstu kennileiti (Guðmundur Gunnarsson, 1977).  

Jón Gauti Jónsson lýsir síðan leiðinni í stuttu máli í skýrslu sem gefin var út af 

Náttúruverndarráði og bar nafnið Ódáðahraun, tilhögun útivistar (Jón Gauti Jónsson, 1980). 

Þar segir hann að slóðin sé um 35 km löng, norðan Dyngjufjalla. Um leiðina segir hann 

eftirfarandi: „Skammt frá Vikrafelli hefur myndast slóð af leiðinni inn í Öskju. Liggur hún um 

ógróna sanda norður fyrir Dyngjufjöll og á fyrrnefnda slóð ... á Dyngjufjalladal“. Jón Gauti sá 

á þeim tíma ekki ástæðu til að merkja slóðina inn á kort en taldi æskilegt að stika leiðina því 

auðvelt væri að villast af henni sem myndi hafa í för með sér mikið slóðakraðak. 

Vikrafellsleið (2. mynd) var lokað þegar Stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðgarðs var samþykkt í febrúar, árið 2011. Ein af forsendum fyrir lokun 

leiðarinnar fyrir vélvæddri umferð var að vernda víðerni samkvæmt alþjóðlegum 

skilgreiningum, það er samkvæmt skilgreiningum Alþjóðanáttúruverndarsambandsins 

(Vatnajökulsþjóðgarður, 2011a).  

Lokun Vikrafellsleiðar fyrir vélvæddri umferð hefur áhrif á tvo afþreyingarhópa 

sérstaklega, þ.e. þá sem stunda vélvædda afþreyingu og ferðamennsku en einnig á umferð 

hestamanna. Samkvæmt Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins er hestaumferð leyfileg 

á reiðstígum sem þar eru tilgreindar og sem koma fram á kortum útgefnum af þjóðgarðinum. 

Auk þess er hestaumferð leyfð á þeim vegum sem tilgreindir eru í kafla 9.3 í Stjórnunar- og 

verndaráætlun enda ekki um aðrar reiðleiðir að ræða (sjá nánar umfjöllun um reiðleiðir og 

hestaumferð í Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs) (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2011b). Lokunin hefur hefur aftur á móti ekki áhrif á umferð hjólreiðamanna því samkvæmt 

Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins er hjólreiðamönnum leyfilegt að notfæra sér 

göngustígakerfi þjóðgarðsins, nema annað sé tekið fram (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011b).  
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3.2 Ályktanir starfshóps um samgöngur í Vatnajökulsþjóðgarði 

Á vormánuðum 2011 var skipaður starfshópur um samgöngur í þjóðgarðinum. Hópurinn 

samanstóð af hagsmunaaðilum og forsvarsmönnum þjóðgarðsins og skilaði af sér ályktun 

síðla árs 2011. Ályktunin um Vikrafellsleið var þrískipt, því hópurinn klofnaði í þrennt í áliti 

sínu. Hér á eftir verður fjallað um hverja og eina ályktun fyrir sig (Vatnajökulsþjóðgarður, 

2011a). 

Ályktun A: Að henni standa fulltrúar frjálsra félagasamtaka á sviði náttúru- og 

umhverfisverndar, fulltrúi Vatnajökulsþjóðgarðs, fulltrúi Landssambands hestamanna og 

tengiliður náttúrufræðistofnana. Þessi hluti starfshópsins vill að ákvæði í Stjórnunar- og 

verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs um bann við vélvæddri umferð standi í tilfelli 

Vikrafellsleiðar. Eftirfarandi kom fram í áliti hópsins: 

1. Mikilvægt að leiðin sé lokuð vegna skilgreiningar á víðernum á alþjóðlegum 

grundvelli. 

2. Vikrafellsleið er ekki í aðalskipulagi Skútustaðahrepps sem gildir til 2022. 

3. Ekki á svæðisskipulagi miðhálendis Íslands. 

4. Sterk hefð fyrir göngum á svæðinu og mikilvægt að skapa því fólki rými og frið. 

5. Ófullnægjandi heimildir um ferðir norðan Dyngjufjalla og hvar hafi nákvæmlega 

verið ekið í þeim ferðum sem hafa farið þar um. 

6. Slóðin er fáfarin og markar lítið fyrir henni í umhverfinu og líklegt að hún hverfi á 

fáeinum árum. 

7. Ekki hefur borist ályktun þess efnis frá Landssambandi hestamanna að Vikrafellsleið 

sé mikilvæg eða hentug reiðleið (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011a). 

Ályktun B: Annar hluti starfshópsins, það er fulltrúi félaga vélknúinnar umferðar, 

fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, fulltrúi Samtaka útivistarfélaga (SAMÚT) og fulltrúi 

göngu- og hjólreiðamanna (frá Ferðafélagi Íslands). Þau telja að Vikrafellsleið eigi að vera 

opin fyrir vélknúinni umferð og hestaumferð. Í ályktun hópsins kemur eftirfarandi fram: 

1. Skútustaðahreppur hefur gert athugasemd við að leiðinni hafi verið lokað, eins og 

gert er ráð fyrir í Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. 

2. Það er hefð síðan fyrir 1960 að aka Vikrafellsleið. 

3. Hægt að aka leiðina án þess að skemma náttúruperlur og njóta í leiðinni stórbrotins 

útsýnis. 
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4. Erfitt gönguland vegna vatnsskorts. 

5. Ekkert hefur komið fram sem réttlætir lokun leiðarinnar og bent er á í 2. gr. laga um 

Vatnajökulsþjóðgarð: “Auðvelda skal almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir því 

sem unnt er án þess að náttúra hans spillist og veita fræðslu um náttúru, sögu og 

mannlíf svæðisins”. 

6. Leiðin norðan Dyngjufjalla er eina flóttaleiðin frá Dreka- og Öskjusvæði sem myndi 

ekki lokast við stórt flóð í Jökulsá á Fjöllum. Það séu því almannahagsmunir og 

öryggissjónarmið að leiðin sé þekkt og opin. 

7. Ferðaklúbburinn 4x4 er tilbúinn að stika leiðina á sinn kostnað. 

8. Lagt til að vegurinn fari í lögbundið skipulagsferli. 

Ályktun C: Þriðji hluti starfshópsins, það er fulltrúi ferðaþjónustunnar, tók ekki afstöðu 

til þess hvort Vikrafellsleið eigi að vera opin eða lokuð fyrir umferð. Sá hluti hópsins bendir á 

þörfina á því að gerð verði þolmarkarannsókn á umferð um svæðið, líkt og lagt er til að verði 

gert í tilfelli Vonarskarðs (Vatnajökulsþjóðgarður, 2011a). 

3.3 Öskjuvegur 

Fyrir norðan Dyngjufjöll liggur gönguleið sem var þróuð af Ferðafélagi Akureyrar og kallast 

Öskjuvegur. Leiðin liggur úr Herðubreiðarlindum og endar í Svartárkoti í Bárðardal. Frá 

Herðubreiðarlindum er gengið í Bræðrafell. Úr Bræðrafelli liggur leiðin í Drekagil, yfir Öskju 

og Jónsskarð. Þaðan er gengið í Dyngjufell (skála FFA), í Dyngjufjalladal og svo í Botna við 

Suðurárbotna. Að lokum er gengið í Svartárkot í Bárðardal (Ingvar Teitsson, tölvupóstur, 26. 

nóvember, 2012). Umfjöllun um leiðina er einnig að finna í bókinni Gönguleiðir eftir Pál 

Ásgeir Ásgeirsson. Í umfjöllun Páls Ásgeirs kemur m.a. fram að víðsýni sé mikil á svæðinu og 

þar sé margar fallegar jarðmyndanir að sjá. Hann bendir einnig á að svæðið sé víða 

vatnslaust (sjá nánari umfjöllun Páls Ásgeirs í bókinni Gönguleiðir) (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 

1994). Margir ganga einnig frá Öskju, sömu leið í Svartárkot en sleppa Herðubreiðarlindum 

og Bræðrafelli og gengur sú leið einnig undir nafninu Öskjuvegur. 
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3.4 Náttúrufar 

3.4.1 Hálendið norðan Vatnajökuls 

Árið 1999 kom út skýrsla um svæðisskipulag miðhálendis Íslands til ársins 2015. Í skýrslunni 

eru skilgreindar átta landslagsheildir á miðhálendinu og 57 deilisvæði. Við skiptingu landsins í 

landslagsheildir var helst stuðst við jarðfræðilega þætti, þ.e. berggrunn, landmótun og 

samfellda gróðurþekju. Skipting í deilisvæði var aftur á móti byggð á landslagi, gróðurfari, 

eldstöðvum og hraunum og í einstaka tilfellum, stórum vatnsföllum. Það hvernig mörk 

landslagsheilda og deilisvæða þeirra eru skilgreind gefur til kynna breytileika í 

náttúrfarsþáttum, þ.e. í landslagi, landsáferð, veðurfari og snjóalögum, vatnafari og svo 

gróðurfari og jarðvegsþekju. Vikrafellsleið tilheyrir landslagsheild sem er kölluð suðurhluti 

norðausturhálendisins. Leiðin liggur að mestu leyti á mörkum deilisvæða 3.2 (Ódáðahraun) 

og 3.3 (Askja-Dyngjufjöll) en upphaf leiðarinnar er á deilisvæði 3.4 (Herðubreið) (3. mynd) 

(Einar E. Sæmundsen, Gísli Gíslason og Yngvi Þór Loftsson, 1999).  

 

3. mynd. Skipting norðurhálendisins í deilisvæði (Snorri Baldursson, Helgi Torfason og Hörður Kristinsson, 
2003). 

Að beiðni umhverfisráðuneytisins tók Náttúrufræðistofnun Íslands saman árið 2003 

yfirlitsskýrslu um náttúrufar og verndargildi svæða norðan Vatnajökuls fyrir nefnd sem vann 
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að stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls. Í yfirlitsskýrslunni var notuð sama skipting í 

landslagsheildir og deilisvæði og í miðhálendisskýrslunni. Lagt var mat á verndargildi helstu 

náttúruminja (landslag, gróðurþekja, vistgerðir, sjaldgæfar og mikilvægar tegundir) eftir því 

sem efni var til. Við matið var notuð aðferðafræði sem Náttúrufræðistofnun Íslands þróaði í 

tengslum við Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og í tengslum við 

náttúruverndaráætlun fyrir landið (Snorri Baldursson o.fl., 2003).  

 

4. mynd. Ferðasvæði á miðhálendinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2010). 

Þegar áhrif virkjana á ferðamennsku og útivist voru metin í Rammaáætlun um vernd og 

nýtingu náttúrusvæða voru 57 ferðasvæði á miðhálendinu skilgreind og metin. Við 

skilgreiningu á ferðasvæði var tekið tillit til þess sem hefur mikil áhrif á ferðamynstur og gerð 

ferðamennsku svo sem ferðaleiða og innviða eins og vegakerfis og fjallaskála. Að auki var 

tekið tillit til náttúrueinkenna svæða svo sem fjallshlíða og áa og að sú ferðamennska sem 

væri stunduð á hverju svæði væri einsleit. Dæmi um ferðasvæði er Askja (4. mynd), þar sem 

fjöldaferðamennska er mikið stunduð. Ferðamenn koma í rútum til að skoða sig um og á 

áfangastöðum eru fjallaskálar og salernishús. Ferðasvæði Öskju er skilgreint kringum Öskju 

og meðfram aðkomuleiðum að henni, þ.e. meðfram F88 og F910 og niður á láglendi. Að 

þessu ferðasvæði liggur ferðasvæðið Ódáðahraun, þar eru engir innviðir og ferðamenn fara 

um gangandi eða á vel útbúnum fjórhjóladrifsbílum (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur 

Ólafsson, 2010). 
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3.4.2 Samanburður á verndargildi svæða 3.2, 3.3 og 3.4 

Eins og sést í 4. töflu er náttúrufar deilisvæðanna misjafnlega mikið rannsakað. Þeir 

náttúrufarsþættir sem fá eða engin gögn voru til um voru metnir af sérfræðingum 

Náttúrufræðistofnunar Íslands. Landslag og jarðminjar þessara deilisvæða er metið hátt. 

Gróðurþekja er metin lágt á svæði 3.3 og 3.2 en hátt á svæði 3.4, en það er vegna gróðurs í 

Grafarlöndum og Herðubreiðarlindum (4. tafla). Vikrafellsleið liggur ekki um þessi 

gróðursvæði (2. mynd). Nokkrar sjaldgæfar plöntutegundir er að finna á svæði 3.3 

(verndargildi miðlungs) en engar mjög sjaldgæfar plöntutegundir er að finna á svæði 3.4 og 

engar á svæði 3.2 (4. tafla). Á svæði 3.4 er að finna 8 tegundir fugla sem eru á válista og 

svæðið með hátt verndargildi á því sviði. Á hinum svæðunum eru takmarkaðar rannsóknir til, 

en þau eru þó metin hafa hafa lágt verndargildi (4. tafla) (Snorri Baldursson o.fl., 2003). 

Vikrafellsleið liggur á mörkum þriggja deilisvæða og sker ekki í sundur náttúrufarslegar 

heildir (3. mynd). Það sama á við um ferðasvæði (4. mynd), leiðin liggur á mörkum 

ferðasvæðis Öskju og Ódáðahrauns og breytir því lítið skilgreindum ferðasvæðum. Í 4. töflu 

kemur fram að í öllum tilfellum eru jarðminjar taldar hafa hátt verndargildi á þessum 

deilisvæðum og því þarf að taka til greina hvernig slóðin liggur, þ.e. fer hún í gegnum 

jarðminjar eða framhjá þeim. Vikrafellsleið þræðir sig að mestu leyti í gegnum hraun og 

sanda en á einum stað fer hún yfir gígaröð og að auki liggur hún nálægt dyngjuhvirfli (5. 

mynd). Varðandi gróðurþekju og sjaldgæfar plöntur á deilisvæðunum þá liggur Vikrafellsleið 

ekki um slík svæði og truflun á fuglalífi er ekki til staðar á áhrifasvæði leiðarinnar. 
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5. mynd. Náttúruminjar á norðurhálendinu (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2010). 
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3.4.3 Verndargildi norðurhálendis Vatnajökulsþjóðgarðs 

Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands kom út árið 2003 (Snorri Baldursson o.fl., 2003) en 

árið 2010 kom út skýrsla á vegum Náttúrufræðistofu Norðausturlands; Norðursvæði 

Vatnajökulsþjóðgarðs - Tillaga að verndaráætlun eftir Sigþrúði Stellu Jóhannsdóttur. Sú 

skýrsla var gerð í tengslum við vinnu við verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð í heild. 

Skýrslan tekur m.a. á verndargildi náttúrufyrirbrigða norðurhálendisins í 

Vatnajökulsþjóðgarði (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2010).  

Tafla 3 sýnir verndargildi náttúruminja á norðurhálendinu, taflan er unnin upp úr töflu 

3.2 í skýrslu Náttúrufræðistofu Norðausturlands (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2010). Í 3. 

töflu sést að verndargildi náttúruminja á norðurhálendinu er á heildina litið metið hátt. Þar 

er mikil jarðfræðileg fjölbreytni og fjölbreytt vatnafar, t.d. vötn og lindir í jaðri Ódáðahrauns, 

Öskjuvatn og Svartá. Rannsóknir á plöntum, smádýralífi og fuglum er óbótavant en þó er 

vitað um nokkrar sjaldgæfar plöntutegundir og að Herðubreiðarfriðland (utan 

þjóðgarðsmarka) er mikilvægt varpsvæði fyrir heiðargæs. Landslag og víðerni er metið hátt, 

þarna eru miklar víðáttur og opið eldfjallalandslag. Menningarminjar eru nokkrar á 

norðurhálendinu, þar er að finna gamlar ferðaleiðir og til eru útilegumannasögur um svæðið. 

Norðurhálendið inniheldur miklar náttúruminjar, þar er t.d. að finna stórbrotið 

eldfjallalandslag, fossa, stöðuvötn og hveri. 

Sé þessi greining tengd við Vikrafellsleið þá þarf að taka til greina að fáar af þeim 

náttúruminjum sem gera það að verkum að norðurhálendið er metið hátt, er að finna á 

Vikrafellsleið. Sú leið einkennist af hrauni og söndum, en eins og sést á 5. mynd þá fer hún á 

einum stað yfir gígaröð og liggur nálægt dyngjuhvirfli. Vikrafellsleið er vatnslaus og þar 

þrífast fáar dýra- eða plöntutegundir. Þó er landslagið og víðsýni mikið til norðurs frá leiðinni 

og margar stórbrotnar náttúruminjar sýnilegar frá leiðinni. Leiðin hefur lítið menningar- og 

sögulegt gildi miðað við önnur svæði í kring (t.d. Vatnajökulsvegur og Bárðargata).  

Ef mat á verndargildi náttúruminja er borið saman á milli rannsókna, sést að 

niðurstaðan er áþekk. Í báðum skýrslum, þ.e. skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands (Snorri 

Baldursson o.fl., 2003) og skýrslu Náttúrufræðistofu Norðausturlands (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2010) er þó bent á mikilvægi þess að rannsaka svæðið betur til að auka 

vitneskju um það.  
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3. tafla. Mat á verndargildi á náttúruminjum á norðurhálendinu  

    Hátt Miðlungs Lágt Lítið kannað 

Jarðfræðileg 
fjölbreytni  

x 
   

Vatnafar 
 

x 

 
 

 Líffræðileg 
fjölbreytni 

Plöntur 
   

x 

 
Fuglar 

 
 

 
x 

 
Smádýr 

 
 

 
x 

Landslag 
 

x 

 
 

 Víðerni 
 

x 

 
 

 Menningar- og 
söguminjar   

x 
  

Náttúruminjar   x 

 
 

 
3.4.4 Landsskipulagsstefna 2013-2024 

Í september 2012 kom út skýrsla á vegum Skipulagsstofnunar; Landsskipulagsstefna 2013-

2024 – Tillaga til auglýsingar. Miðhálendið, búsetumynstur og skipulag haf- og strandsvæða. 

Landsskipulagsstefnan mun taka við hlutverki fyrra svæðisskipulags sem gildir til ársins 2015 

fyrir miðhálendið og var staðfest árið 1999 af umhverfisráðherra.  

Í landsskipulagsstefnunni kemur m.a. fram að uppbygging samgangna og þjónustu á 

miðhálendinu eigi að gera fólki auðvelt að fara um óháð ferðamáta, en þó þurfi að gæta að 

verndun náttúrunnar. Aðgengi þeirra sem ferðast um á vélknúnum ökutækjum verður tryggt 

að áhugaverðum svæðum, en einnig verða skilgreind kyrrlát svæði þar sem vélknúin umferð 

er bönnuð. Uppbygging vegakerfisins á miðhálendinu á að taka mið af sumarumferð og 

vegaframkvæmdum skal haldið í lágmarki. Við skipulag vega á miðhálendinu á að taka tillit til 

náttúruvár. Aðgangur að svæði skal ekki takmarkaður nema brýn nauðsyn sé til, t.d. vegna 

náttúruvár eða verndar náttúrunnar. Uppbygging samgöngunets getur dregið úr og jafnað 

álag á viðkvæm svæði með dreifingu og stýringu umferðar ferðamanna. Stefnan gerir ráð 

fyrir að stofnvegir á miðhálendinu séu fyrst og fremst ferðamannavegir og séu ekki til þess 

gerðir að stytta vegalengdir eða ferðatíma á milli landshluta.  

Við næstu endurskoðun landsskipulagsstefnunnar þarf að útfæra og afmarka nánar 

verndarheildir og skilgreina verndargildi tiltekinna svæða. Einnig þarf að koma á stefnu um 

endurheimt víðerna á grundvelli ítarlegra gagna (Skipulagsstofnun, 2012). 
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4. tafla. Samanburður á verndargildi deilisvæða 3.2, 3.3 og 3.4 (Snorri Baldursson o.fl., 2003). 

Flokkur Fyrirbæri 
Verndar- 
gildi 3.3 

Verndar- 
gildi 3.2 

Verndar- 
gildi 3.4 

Forsenda Dyngjufjalla og Öskju 
(3.3) Forsenda Ódáðahrauns (3.2) 

Forsenda Herðubreiðar og 
Herðubreiðarlinda (3.4) 

Ásýnd lands Landslag Hátt Hátt Hátt 

Stórbrotið og magnþrungið 
landslag, víðerni og litadýrð þar 
sem skiptast á ljósir vikrar, svört 
hraun og eldbrunnin fjöll 

Ósnortin víðerni, miklar 
hraunbreiður, eyðimörk 

Fjallið Herðubreið - formfagur 
stapi - oft nefnd „Drottning 
öræfanna‟, svipmikið 
eldfjallalandslag 

  
Gróður- 
þekja 

Lágt Lágt Hátt 
 

Lítill samfelldur gróður 

Óvenju gróskumiklar 
hálendisvinjar í Herðubreiðar- 
lindum og Grafarlöndum setja 
mikinn svip á landið 

Jarðminjar   Hátt Hátt Hátt 

Eldstöðin Askja, sprengigígurinn 
Víti, sigketillinn Öskjuvatn, ung 
eldvörp, hraun, 
jarðhitaummerki, mjög greinilegt 
öskjusig 

Víðáttumiklar hraunbreiður, 
dyngjur (kollóttadyngja, 
Ketildyngja, Kerlingardyngja 
o.fl.), háhitasvæði 

Herðubreið, ungir gígar og 
hraun, vikurbreiður og 
foksandar 

Vistgerðir   
Ekki 
metið 

Ekki 
metið 

Ekki 
metið 

Rannsóknir vantar - einkum á 
jarðhitagróðri í hlíðum við 
Öskjuvatn  

Rannsóknir vantar 

Sjaldgæfar 
tegundir 

Plöntur Miðlungs Lágt Lágt 

Þrjár afar sjaldgæfar 
mosategundir, þar af ein sem 
ekki hefur fundist annars staðar 
á landinu 

Engar sjaldgæfar tegundir 
Engar mjög sjaldgæfar 
tegundir 

 
Fuglar 

Sennilega 
lágt 

Líklega 
lágt 

Hátt Takmarkaðar rannsóknir Takmarkaðar rannsóknir Átta válistategundir 

  Smádýr 
Ekki 
metið 

Ekki 
metið 

Ekki 
metið 

Rannsóknir vantar Rannsóknir vantar Rannsóknir vantar 

Mikilvægar 
tegundir og 
stofnar 

Engar 
þekktar 

Líklega 
lágt 

Líklega 
lágt 

Miðlungs Takmarkaðar rannsóknir Takmarkaðar rannsóknir 
Talsvert heiðagæsavarp er í 
Grafarlöndum 
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4 Umferð ökutækja á norðurhálendinu 

4.1 Vegir í nágrenni Vikrafellsleiðar 

Til þess að meta hvort leið eigi að vera opin eða lokuð er nauðsynlegt að skoða leiðir í 

nágrenni hennar og umferð á þeim. Frá því má leiða líkum að hvaða áhrif lokun eða opnun 

viðkomandi leiðar muni hafa. Stærð svæðisins ræðst m.a. af því að ef Vikrafellsleið verður 

opnuð þá tengist hún og hefur áhrif á vegakerfið og umferð frá Skjálfandafljóti í vestri til 

Möðrudals (F905) í austri og frá Mývatni í norðri til norðanverðs Vatnajökuls í suðri (2. 

mynd). Hugtakið norðurhálendi á hér við um rannsóknarsvæðið. 

4.2 Talning umferðar 

Til að fá hugmynd um umferð á hálendinu norðan Vatnajökuls var sumarið 2012 talin umferð 

á öllum helstu leiðum á svæðinu. Notaðir voru sjálfvirkir teljarar sem telja bifreiðar með því 

að skynja segulsvið þeirra og skrá niður fjölda bifreiða á hverri klukkustund. Ekki er gerður 

munur eftir akstursstefnu og eru báðar stefnur taldar. Til að fá hve margir aka á ákveðinn 

stað, t.d. upp að Öskju, er umferðin helminguð, þ.e. gert ráð fyrir að þeir sem koma fari 

aftur.  

Til að finna út hve margir ækju að Öskju var talið á F894, slóðanum frá Dreka að Öskju. 

Þar var einnig talið hluta sumars 2011. Talið var frá því vegir opnuðust um vorið 2012, frá 15. 

júní þangað til að þeir lokuðust um haustið, 8. september. Á öðrum talningarstöðum var talið 

frá u.þ.b. 17. júlí, 2012 þangað til að vegir lokuðu vegna snjóa í byrjun september. Vegir 

lokuðust óvenju snemma haustið 2012, vegna mikils óveðurs 8. september.  

Fimm leiðir liggja inn á svæðið:  

1. F910 við Kreppu að austan 

2. F88 gegnum Herðubreiðarlindir að norðan 

3. F910 Dyngjufjallaleið frá Sprengisandsleið að sunnan 

4. Gæsavatnaleið að sunnan 

5. Dyngjufjalladalsleið frá Svartárbotnum 

Á öllum þessum aðkomuleiðum var talið (7. mynd) en ekki náðist í gögn af teljaranum á 

Dyngjufjalladalsleið um haustið (2012) vegna ófærðar eftir fyrrnefnt óveður. 
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Auk þessa var talið á tveimur stöðum á leiðum til Kverkfjalla til að fá hugmynd um 

umferð þangað: 

1. F902 milli Kverkhnjúkaskarðs og Sigurðarskála 

2. F903 milli Hvannalinda og Kverkhnjúkaskarðs 

4.3 Niðurstöður talningar 

Umferðin breytist mjög yfir sumarið, byrjar hægt þegar opnar, vex jafnt og þétt fram í miðjan 

júlí, helst nokkuð stöðug fram í miðjan ágúst en fellur þá hratt. Bifreiðar sem komu til Öskju 

voru taldar allt sumarið 2012, frá 15. júní, þegar vegir opnuðust, til 8. september, þegar vegir 

lokuðust (6. mynd). Athuga að hér er talað um bifreiðar til Öskju, aðra akstursstefnu, en 

annars staðar er talað um umferð, þá í báðar akstursstefnur. Hér er fjögurra vikna tímabilið 

frá og með viku 29 (frá 16. júlí, 2012) til og með viku 32 (til 12. ágúst, 2012) nefnt háönn.  

Á yfirlitsmynd (7. mynd) er sýnd meðalumferð á dag á háönn og áætluð heildarumferð 

sumarið 2012. Þar sem aðeins var talið við Öskju (F894) allt sumarið, en talning hófst ekki á 

hinum stöðunum fyrr en upp úr miðjum júlí, er umferð á þeim talningarstöðum fyrir vikur 24 

til 28 áætluð út frá talningunni við Öskju. Þá er gert ráð fyrir að umferð á öllum 

talningarstöðum breytist á sama hátt og við Öskju. Þetta er aðferð sem Vegagerðin notar við 

skynditalningar og höfundur hefur notað við talningar að Fjallabaki og á ágætlega við hér því 

umferðin á svæðinu fer nánast öll, eða öll til Öskju. 

Askja er greinilega aðal áfangastaðurinn á svæðinu. Þangað koma að meðaltali um 75 

farartæki á dag á háönn og alls um 4.500 farartæki yfir sumarið. Ekki hefur verið talið hve 

margir eru að meðaltali í hverju farartæki þarna, en gera má ráð fyrir að þeir séu milli 3 

(meðaltal í einkabílum á ferðamannatíma víða á landinu) og 6 sem er meðaltal sem fékkst í 

Eldgjá sumarið 2011. Í Eldgjá kemur talsvert af rútubifreiðum eins og gera má ráð fyrir í 

Öskju. Segjum að 4,5 séu að meðaltali í bifreið og er þá ekki er fjarri lagi að álykta að til Öskju 

komi um 350 manns á dag á háönn og um 20 þúsund manns yfir sumarið. Niðurstöður 

rannsókna Rögnvalds Guðmundssonar (2008) meðal innlendra ferðamanna árið 2005 sýndi 

að um 8000 þeirra fóru í Öskju. Einnig að árið 2007 komu um 20.000 erlendir ferðamenn í 

Öskju (Rögnvaldur Guðmundsson, 2008). 
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6. mynd. Bifreiðar til Öskju sumarið 2012. 

Kverkfjöll eru annar áfangastaður á svæðinu. Þangað koma um 22 farartæki á dag á háönn og 

alls um 5.500 farartæki yfir sumarið. Með sömu nálgunum og við Öskju má gera ráð fyrir að 

þar komi um 100 manns á dag á háönn og um 5.500 yfir sumarið. Þar sem fjöldi fólks í hverju 

farartæki hefur ekki verið kvarðaður á þessu svæði þarf að taka þessum tölum um fjölda 

fólks með fyrirvara. 

Umferð á helstu leiðum á svæðinu er um 100 bifreiðar á dag á háönn, þetta á við aðal 

aðkomuleiðirnar að Öskju, leiðirnar gegnum Herðubreiðarlindir og Möðrudal (Kreppu). Mun 

minni umferð er til Kverkfjalla og á aðkomuleiðum þangað. Á aðkomuleiðum að svæðinu frá 

suðri, Dyngjufjallaleið og Gæsavatnaleið, er umferð lítil og aðeins um tíundi hluti af því sem 

hún er á leiðunum að norðan. Aðeins náðust talningar dagana 1. til 6. ágúst á 

Dyngjufjalladalsleið og var meðaltal umferðar þá daga 8 bílar á dag. Verslunarmannahelgin 

var þessa daga og talan því ekki áreiðanleg. 
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7. mynd. Umferð kringum Öskju, sumarið 2012 
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5 Greining viðtalsgagna 

5.1 Viðtöl 

Lokun Vikrafellsleiðar hefur áhrif á ákveðna hópa sem hafa nýtt leiðina sem ferðaleið og til 

að skoða sig um fyrir norðan Dyngjufjöll. Einnig hefur lokunin áhrif á ferðaþjónustuaðila sem 

hugsanlega myndu vilja nýta leiðina sem akstursleið með ferðamenn. Því var lögð áhersla á 

að taka viðtöl við einstaklinga úr fyrrnefndum hópum og kanna viðhorf þeirra til lokunar 

leiðarinnar.  

Vandasamt getur verið að skilgreina hagsmunaaðila þannig að hægt sé að herma 

úrtakið uppá þýðið. Í þessari rannsókn voru viðmælendur ellefu en viðtölin tíu sem þýðir að í 

einu viðtalanna voru viðmælendur tveir. Viðmælendum má skipta í fjóra hagsmunahópa, 

ferðaþjónustuaðila, sveitarstjórnaraðila, ferðamenn sem nýta sér vélknúin ökutæki í sinni 

ferðamennsku og gönguferðamenn. Í sumum tilfellum eru óljós skil á milli gönguferðamanna 

og þeirra sem nota vélknúin ökutæki til ferðamennsku því margir nýta sér ökutækin til að 

koma sér á milli svæða en ganga síðan. Viðmælendur voru spurðir um þekkingu á 

Vikrafellsleið, ferðamáta, hvað það væri sem að heillaði þá við leiðina og hvað þeim fyndist 

um lokun hennar. Einnig voru þeir spurðir út í aðrar leiðir á svæðinu og utanvegaakstur (sjá 

spurningalista í viðauka A). 

Viðtölin fóru fram á bilinu 3. október til 1. nóvember, 2012. Eitt viðtal fór fram í 

Reykjavík, 3. október, en hin í vinnuferð á Norðurlandi dagana 29. október til 1. nóvember. 

Viðtölin eru skilgreind sem hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews). Í slíkum 

viðtölum styðst rannsakandi við fyrirfram ákveðnar spurningar sem hann vill fá svör við, en 

spyr ekki endilega spurninganna í réttri röð eða orðrétt af spurningablaði. Viðtölin geta því 

farið vítt og breitt og jafnvel út fyrir efnið. Oft þarf rannsakandi ekki að spyrja allra 

spurninganna því viðmælandi hefur þegar komið inn á efnið. Viðmælandi hefur tækifæri til 

að útskýra mál sitt og rökstyðja skoðun sína og því gefa viðtalsrannsóknir betri sýn á hvað býr 

að baki skoðunum fólks en spurningakannanir með stöðluðum spurningum. Öll viðtölin voru 

hljóðrituð og svo afrituð og að lokum greind í þemu og kóðuð. 
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5.2 Viðmælendur 

Viðmælendur hafa ferðast misjafnlega mikið um miðhálendi Íslands. Öll hafa ferðast nokkuð 

um norðanvert hálendið og notað vélknúin ökutæki sem ferðamáta eða til að komast á milli 

staða. Nokkur þeirra höfðu auk þess stundað göngur á Ódáðahraunssvæðinu, bæði styttri 

göngur sem og lengri göngur á milli áningarstaða. Sumir viðmælendur höfðu farið um svæðið 

bæði á sumrin og á veturna, á jeppum en einnig á snjósleðum og á mótorhjóli. 

Flestir hafa farið Vikrafellsleið a.m.k einu sinni eða oftar, en aðrir höfðu aðra vitneskju 

fram að færa varðandi ferðamennsku og ferðamáta á svæðinu. Þar má nefna 

sveitarstjórnaraðila, ferðamann með góða þekkingu á Öskjusvæðinu og Herðubreiðarlindum, 

gönguferðamann sem hefur gengið Öskjuveginn og ferðaþjónustuaðila (1. tafla). Í 5. töflu 

kemur fram kyn viðmælenda, hvaða hagsmunahóp viðmælandi tilheyrir, hvort þeir hafi farið 

Vikrafellsleið og búseta viðmælenda. Viðmælandi níu hefur ekki ekið Vikrafellsleið, en hefur 

farið á vélsleða um svæðið fyrir norðan Dyngjufjöll. 

5. tafla.Viðmælendur. 

  

Kyn Hagsmunahópur 
Farið 

Vikrafellsleið 
Búseta 

1 KK Talsmaður vélknúinnar 
ferðamennsku 

Já Reykjavík 

2 KK Ferðaþjónustuaðili  Já Norðurland 

3 KK 
Talsmaður vélknúinnar 
ferðamennsku 

Já Norðurland 

4 KK Gönguferðamaður Já Norðurland 

5 KK 
Talsmaður vélknúinnar 
ferðamennsku 

Já Norðurland 

6 KVK Ferðaþjónustuaðili  Já Norðurland 
7 KK Gönguferðamaður Nei Norðurland 
8 KK Ferðaþjónustuaðili  Já Norðurland 
9 KK Ferðaþjónustuaðili  Nei Norðurland 

10 KVK Sveitarstjórnaraðili Nei Norðurland 
11 KK Ferðamaður Nei Norðurland 

 

5.2.1 Hvað hefur Vikrafellsleiðin uppá að bjóða? 

Viðmælendur voru spurðir hvað væri sérstakt við Vikrafellsleið, hvers konar upplifun þeir 

fengju og hvað það væri við leiðina sem að heillaði þá. Margir nefndu að leiðin væri falleg 
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útsýnisleið, þaðan sæist vel til norðurs og til Dyngjufjalla. Margir töluðu um að þá langaði að 

sjá fjöllin frá öðru sjónarhorni og Vikrafellsleið gæfi góða möguleika á því. 

Viðmælendum fannst umhverfið og landslagið heillandi, margir nefndu að þar væri að 

finna merkileg jarðfræðifyrirbrigði, til dæmis hraunmyndanir og gíga. Það var þó misjafnt 

hvort þátttakendur teldu sig geta fengið svipaða upplifun annars staðar. Sumir sögðu 

upplifunina á Vikrafellsleið vera svipaða og á Dyngjufjalladalsleiðinni, en aðrir sögðu 

Vikrafellsleið eiga enga sér líka. Þegar einn af talsmönnum vélknúinnar ferðamennsku var 

spurður, hvað það væri sem að heillaði hann við svæðið, svaraði hann því til að það væri: 

„...fjölbreytileikinn í landslaginu og það er þarna alls konar,... myndanir, svona... vatnssprungumyndanir, til 

dæmis svona litlir gígar og eitt og annað og þetta bara sér maður eiginlega hvergi annars staðar…“. Einn af 

ferðaþjónustuaðilunum sagði aftur á móti að það sem að heillaði sig væri: 

...þessi náttúrulega hérna... brjálaða auðn, eins og er í rauninni líka 

sunnan við. Þetta er bara, þetta er bara hinum megin og, og,... þetta 

er náttúrulega soldið,... Þarna ertu auðvitað, þú ert náttúrulega bara 

að horfa á önnur fjöll, þú ert að horfa, öðru megin heldur en eins og 

sunnan megin. Ég meina, þetta er náttúrulega bara þessi, þessi, auðn 

og þetta ... ótrúlega, í miðjunni á hvergi sko. 

Talsmaður vélknúinnar ferðamennsku sem er búsettur í Reykjavík, sagði Vikrafellsleið vera 

skemmtilega mótorhjólaleið, en hann lýsti Vikrafellsleiðinni á eftirfarandi hátt: 

Mér fannst sú leið alveg... sérlega falleg, alla veganna, eða við skulum 

segja skemmtileg. Þú verður að athuga að ég er náttúrulega... þá 

fyrst og fremst að lýsa... upplifun minni að keyra þetta sko á 

mótorhjóli. Þetta er rosalega skemmtileg leið, mátulega erfið og 

svona soldið challenge í sandinum... 

5.3 Aðgengi 

Viðmælendum fannst svæðið eftirsóknarvert, en fram kom að svæðið fyrir norðan 

Dyngjufjöll væri mjög óaðgengilegt fyrir gangandi fólk. Til þess að geta upplifað og notið 

þess, væri nauðsynlegt að geta farið þar um á ökutækjum. 

Helstu ástæður sem viðmælendur nefndu fyrir nauðsyn bílaumferðar voru að svæðið 

er að mestu leyti vatnslaust og á köflum er útsýnið tilbreytingarlítið fyrir göngufólk. Vanur 

göngumaður í Ódáðahrauni sagði eftirfarandi um svæðið: „...það er afskaplega óaðgengilegt, emm og 

sem gönguland emm, afar lítið aðgengilegt. Út af vatnsleysi, út af vegalengdum‟. Annar göngumaður var 
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spurður hvort honum fyndist svæðið vera gönguland án þess að boðið sé uppá trúss, hann 

svaraði: „Eiginlega ekki,... sko það er spurning hversu gott göngusvæði þetta er‟. Það var vegna þess að 

svæðið er víða vatnslaust. Fram kom hjá sveitarstjórnaraðilanum að það væri heillandi að 

geta valið ákveðna búta af Öskjuveginum en geta sleppt öðrum sem ekki væru eins 

spennandi eða maður hefur farið áður. Hann vildi ekki upphækkaðan veg eða miklar 

framkvæmdir, en fannst ágætt að geta aukið aðgengi fólks aðeins. Einn af 

ferðaþjónustuaðilunum talaði um að hann vildi geta boðið upp á eins konar: „... aktu, gakktu 

ferðir...‟. Til þess að fleiri gætu notið þess að skoða svæðið gangandi væri ákjósanlegt að geta 

keyrt þar um líka. Bæði vegna þess að það væru ekki allir sem gætu gengið í marga daga án 

hvíldar og einnig gæfi það möguleika á fleiri útúrdúrum á leiðinni. Hann sagði: „Það er miklu 

skemmtilegra að fara og labba meðfram fjöllunum og uppí fjöllin og yfir fjöllin heldur en að, taka bara þú veist,... 

bílleiðir uppeftir,...‟. Annar göngumaðurinn sagði að Ferðafélag Akureyrar hefði boðið upp á 

gönguferðir um hinn svokallaða Öskjuveg í nokkur ár en hefði hætt því vegna þess að 

ferðirnar þóttu langar og tiltölulega lítið væri að sjá á leiðinni. Einn af ferðaþjónustuaðilunum 

hafði svipaða sögu að segja, þeir hafa boðið uppá gönguferðir frá Öskju um Suðurárbotna 

sem enda í Bárðardal, en þær ferðir hafa selst mjög illa. 

5.3.1 Lokun leiða 

Margir minntust á að svæði verði að vera aðgengilegt til að hægt sé að njóta þess. Þar kemur 

til aðgengi vélknúinna ökutækja og að mati margra viðmælenda á það við svæðið norðan 

Dyngjufjalla. Nokkrir töluðu um að ef fólk kæmist ekki, eða hefði ekki aðgang að svæði, þá 

hefði það minna gildi því fáir eða enginn gæti notið þess. Þetta svæði væri þess eðlis að 

bílaumferð væri nauðsynleg til að geta upplifað það. Sveitarstjórnaraðilinn kom inná 

umræðuna um víðerni og sagði: „...gildi þess að hafa víðerni og .... og með sko alveg fullri virðingu fyrir því 

sjónarmiði að þá höfum við ekki aðgang að víðerni nema að komast þangað með einhverju móti...“. Hann 

talaði um að vegsslóði sem liggur vel í landinu ætti ekki að þurfa að spilla víðernum, lega 

slóðans skipti þó máli.  

Svæðið er heillandi að mati viðmælenda en ef bannað er að aka Vikrafellsleið þá er 

búið að loka svæðinu fyrir mörgum sem gætu annars notið þess að fara þangað. Sumum 

fannst frekar að önnur svæði ættu að vera lokuð fyrir vélvæddri umferð, en öðrum fannst 

óþarfi að loka leiðum. Eins og einn ferðaþjónustuaðili komst að orði: 
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...mér finnst pínu svona... leiðinleg þessi hugsun með að... loka til þess 

að, að hérna,... göngumenn geti bara notið þess, vegna þess að það 

eru svo margir sem að ekki ganga, og eiga þeir þá ekki að fá að sjá, af 

því að þeir ganga ekki... 

Sveitarstjórnaraðilinn talaði um að það væru ekki allir sem gætu gengið þessar leiðir eins og 

þær í Ódáðahrauninu, því þyrfti að rökstyðja vel ef loka ætti leiðum. „Og ef það er einhver leið sem 

að er þannig að við skemmum ekki, þá finnst mér ætti frekar að hafa hana opna en beina frekar augum þar sem 

að hugsanlega skemmdir verða og á gróðri eða einhverju öðru“. Vanur göngumaður í Ódáðahrauni sagði 

eftirfarandi þegar hann var spurður hvort honum þætti að önnur svæði á Íslandi ættu frekar 

að vera lokuð fyrir vélvæddri umferð: 

Það gæti ég alveg hugsað mér, þar sem er meira af göngufólki, þar 

sem er meiri göngumannaparadís. Þar kæmi það miklu frekar til 

greina að loka svæðinu, þannig að menn væru ekki að böðlast á 

bílum, eee skemma gróður þar sem það er um að ræða og þess 

háttar... 

Hinn göngumaðurinn svaraði sömu spurningu á eftirfarandi hátt: „Nei, ég verð bara að viðurkenna 

það, þetta [bílaumferð] truflar mig sko eiginlega ekki...‟. Fleiri sem hafa verið að ganga tóku í sama 

streng, en hægt væri að skipuleggja leiðirnar á þann hátt að umferð gangandi og þeirra sem 

færu um á vélknúnum ökutækjum væru ekki á sama slóða, því svæðið væri það stórt. 

Varðandi aðgengi að hinum ýmsu náttúruperlum eða svæðum, sagðist einn 

ferðaþjónustuaðilinn vera hlynntur því að ekki sé ekið inná ákveðin svæði og nefndi sem 

dæmi Hljóðakletta. Hann vill ekki að það sé ekið þangað inn, en finnst lausnin góð eins og 

hún er í dag, fólk kemst að Hljóðaklettum en gengur síðan restina. Það geri fleirum mögulegt 

að njóta þeirra, einnig þeim sem treysta sér ekki til að ganga í marga klukkutíma. Svipað kom 

fram hjá öðrum ferðaþjónustuaðila, hann sagði að það væru ekki allir sem gætu gengið í 

marga daga án hvíldar, því væri ákjósanlegt að hægt væri að keyra líka þannig að fólk gæti 

valið sér styttri gönguleiðir á móti lengri túrum. 

5.3.2 Ódáðahraun sem gönguland 

Þegar talið barst að truflun af vélknúinni umferð á svæðinu norðan Öskju nefndu margir að 

svæðið væri stórt og fáfarið. Það hefði ekki verið mikil umferð ökutækja á Vikrafellsleið en 

gönguleiðin úr Öskju í Bræðrafell sker leiðina á einum stað. Því væri ekki mjög líklegt að 

rekast á annað ferðafólk á leiðinni. Vegna stærðar svæðisins þyrftu göngumenn ekki að 
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ganga veginn og það væri í raun skipulagsmál að aðskilja þessa tvo hópa. Ferðaþjónustuaðili 

nefndi að hann hefði heyrt að ein rök fyrir að loka Vikrafellsleiðinni sé að halda svæðinu sem 

göngusvæði. Hann áttaði sig þó ekki alveg á þeim rökum því þeir sem ganga úr: 

...Öskju og niður í Suðurárbotna, eða úr Dyngjufjalladal og niður í 

Suðurárbotna, það faktískt auðvitað gengur niður í Dyngjufjalladal og 

fylgir svo jeppaslóðinni sem að er í gegnum dalinn og áfram niður í 

Botna, og svo áfram niður í, niður í,... Stóruflesju, eða niður í 

Bárðardal, þannig að í raun og veru er það að nýta sér jeppaslóðina 

sem að er þar... 

Göngumaður sagði í þessu sambandi að þegar hann gekk frá Bræðrafelli í Öskju þá hefði 

hópurinn hans nýtt sér hluta af Vikrafellsleiðinni til að ganga í Öskju. Hann sagði:  

[Við] vorum kannski fegin að komast á hann, af því að það er sumt af 

þessu þarna,... af því þetta er nú lítið gengið svo, þá verða ekkert 

svona almennilegar slóðir og sums staðar er þarna,... sko, sums 

staðar er þetta dáldið úfið. 

Annar göngumaður sem hefur gengið mikið um Ódáðahraunssvæðið í gegnum tíðina, sagði 

að göngumenn hefðu tvo kosti á svæðinu: 

Annað hvort að bera með sér allt vatnið, sem kostar 3,5 lítra á dag 

ca., eða, að þá fá vatnið trússað inná svæðið... Svona nokkurn veginn 

í veg fyrir hópanna... Þannig að bílaumferð getur verið, eeem 

nauðsynleg, til þess, að maður fái, að upplifa af svæðinu, að maður 

komist um svæðið, gangandi. Bílaumferð inn á svæðið getur verið 

forsenda fyrir því, að það sé eitthvað, hægt að ferðast um svæðið. 

Hann benti á að það gæti reynst erfitt að leggja uppí gönguferð með tíu til tólf lítra af vatni á 

bakinu, auk annars búnaðar. Það gæti því verið nauðsynlegt að hægt sé að keyra inná svæðið 

á einum eða tveimur stöðum með vatnsbirgðir og það gæti breytt aðstæðum til 

gönguferðalaga mikið. Hann sagði í framhaldi: 

...málið er ekki alveg svo einfalt að segja, okei, enga bíla hér, punktur. 

[...] að átta sig á þessu, kostar það sko að menn,... kynni sér hlutina 

og, og kynni sér aðstæðurnar og ef menn gera það, þá skilja menn 

oft, að emmm þetta með bílaumferðina, það er ekki alveg svart og 

hvítt. Sums staðar er nánast nauðsynlegt að bílaumferð sé, til að 

hægt sé að komast gangandi um svæðið,... og sum svæði eru þannig, 

svo óaðgengileg fyrir göngufólk að það eru mjög litlar líkur til þess og 

að það verði nein teljandi umferð gangandi fólks í fyrirsjáanlegri 
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framtíð, hvað þá að það sé í dag. Út af vatnsleysi og fjarlægðum frá, 

öllu því sem mætti telja viðunandi áningarstaðir. 

5.4 Aðrir vegamöguleikar á norðurhálendinu 

Þeir viðmælendur sem eru með ferðaþjónustu leitast eftir að fara hring með ferðamennina 

til þess að fara ekki sömu leið fram og til baka. Núna fara flestir þeirra hringinn frá 

Hrossaborgum gegnum Herðubreiðarlindir í Öskju, og síðan til baka um Möðrudal. Eins og 

staðan er í dag tekur of langan tíma í dagsferðum að fara til baka suður fyrir Öskju og um 

Dyngjufjalladal. 

Hingað til hefur Vikrafellsleið ekki skipt sköpum fyrir ferðaþjónustu í Mývatnssveit en 

tveir ferðaþjónustuaðilar bentu á að hún gæti verið álitlegur kostur í framtíðinni til að hafa 

annan kost fyrir hringakstur. Ferðaþjónustuaðilarnir töldu ákjósanlegt að Vikrafellsleiðin væri 

opin, því með lagfæringu á Vikrafellsleið og leiðinni í Dyngjufjalladal gæti það orðið mjög 

álitlegur kostur sem annars konar hringleið. Annar ferðaþjónustuaðili benti á að það væri 

góður kostur að geta farið Vikrafellsleiðina til baka úr dagsferðum og svo Dyngjufjalladalinn, 

yrði Vikrafellsleiðin löguð. „... þá gætum við farið hérna, sem sagt upp í gegnum Herðubreiðarlindir og í 

Öskjuna og farið þessa leið heim [Dyngjufjalladalsleið]. [...] það sparar okkur hérna alveg sko 150 km“. Hann 

vill þó ekki að vegur F88, inn að Herðubreiðarlindum verði lokaður fyrir vélknúinni umferð. 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með að fá aukaleið meðfram Sellandafjallinu til að 

auka fjölbreytnina á hringleiðum, þeir vildu þó halda vegi númer F88, framhjá 

Herðubreiðarlindum áfram. Vegurinn fram hjá Sellandafjallinu væri í raun viðbót. 

5.4.1 Vikrafellsleið sem öryggisleið 

Í viðtölunum kom fram ábending um að Vikrafellsleið hefði gildi sem öryggisleið. Ef gos 

hæfist í Vatnajökli sem leiddi til jökulhlaups þá væri Vikrafellsleiðin eina flóttaleiðin úr Öskju. 

Farvegir Jökulsár á Fjöllum og Kreppu gætu fyllst og þá væri bæði leiðin fram hjá 

Herðubreiðarlindum og Möðrudal lokaðar. Vikrafellsleið væri því öryggisleið vegna 

náttúruhamfara í Vatnajökli. Einn talsmaður vélknúinnar ferðamennsku benti á kostinn við 

að geta farið norður fyrir Dyngjufjöll í stað þess að fara suður fyrir því: 

...ef það verður, kemur flóð úr, úr hérna jöklinum af því að það geta 

náttúrulega orðið eldsumbrot hérna [í Vatnajökli] að þá, þá er þessi 
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leið bara orðin ófær sem að er sunnan við, það er bara það sem ég sé 

fram á. 

5.4.2 Lokun vegar númer F88 

Það voru ekki margir hrifnir af því að loka vegi númer F88, frá Hrossaborgum að 

Herðubreiðarlindum. Ferðaþjónustuaðili var ekki hrifinn af að loka þeim vegi því þá myndi 

hluti af þeim áningarstöðum sem þeir bjóða viðskiptavinum sínum uppá detta út. Hann 

sagði: „Ég er ekki til í að loka þessari leið. Það verður bara til þess að, að þá kemst maður ekki, getur maður 

ekki labbað hérna niðrí Grafarlöndin og, og, og skoðað það allt...“. 

Annar ferðaþjónustuaðili taldi það ekki álitlegan kost að loka vegi F88. Það var aðallega 

vegna þess að viðskiptavinir fyrirtækisins vilja fara dagsferð í Öskju og því þurfi að nýta 

tímann vel. Bent var á af ferðaþjónustuaðila að ef veginum yrði lokað, þá tæki of langan tíma 

að fara af vegi F910 inn botnlangann að Herðubreiðarlindum (F88), þeir ættu nú þegar í 

vandræðum með að halda tímaáætlun. Einn ferðaþjónustuaðili sagði eftirfarandi um lokun 

leiðarinnar frá Hrossaborgum að Herðubreiðarlindum (vegur F88): 

...ég tel að það væri sko mikill mínus á conseptinu, Öskju-dagsferð, að 

taka Lindarleiðina út, eee,... vegna þess að, að, þó að í öllum, allir séu 

að selja Öskju, þá er upplifunin líka að fara í gegnum 

Herðubreiðarlindir, hjá mjög mörgum. Hún er til dæmis eee, 

talsverður þáttur í okkar ferð, þar sem að við erum að segja söguna, 

við bregðum okkur í, í hérna Fjalla-Eyvindar-dæmið og, og, svo af því 

að við höfum kannski verið að leggja áherslu á eee, á að fara þessar 

ferðir á jeppum eða sem sagt trukkum og það er ákveðin upplifun að 

fara, yfir ár... 

Hann taldi raunhæfari hringleið að aka meðfram Sellandafjalli gegnum Svartárbotna og síðan 

Vikrafellsleið til Öskju en að fara Dyngjufjalladal og síðan F910 suður fyrir Öskju. Hann benti á 

að til að það gengi upp yrði þó að laga leiðina talsvert mikið í gegnum hraunið austur af 

Suðurárbotnum. Fleiri bentu á að laga þyrfti leiðina til að hún væri raunhæfur kostur. Hann 

álítur æskilegt að þróa fleiri leiðir í þjóðgarðinum til að stytta leiðir á milli staða og til að 

dreifa álagi á hverri og einni leið. Í tveggja daga ferðum væri kostur að fara suður fyrir Öskju 

því þar er margt að sjá og þar er meiri nálægð við jökul. Hins vegar eru tveggja daga ferðir 

ekki vinsælar meðal viðskiptavina fyrirtækisins og í eins dags ferðum kemur sú leið ekki til 

greina tímans vegna. Vikrafellsleiðin hefði hins vegar allmikla kosti því hún myndi stytta 

leiðina til Öskju og þar er hægt að fá nýja upplifun eins og útsýni til norðurs og að fara í 
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Suðurárbotna. Á þeirri leið er þó ekki farið yfir vatnsfall eins og Lindána, sem er eitt af því 

sem ferðamennirnir sækjast eftir. 

Ferðaþjónustuaðili sá þann kost við að Vikrafellsleið og leiðin um Dyngjufjalladal yrði 

gerð almennari að þá væri ekki farið fram hjá gæsavarpinu sem er á leiðinni inní 

Herðubreiðarlindir. Það myndi jafnvel gera það að verkum að leiðin inní Öskju myndi opna 

fyrr á vorin, en hann setti spurningamerki við hvort vandamálið yrði hið sama vegna varps í 

Suðurárbotnum. Einnig þyrfti að kanna snjóalög á því svæði og athuga hvort forsendur væru 

til að opna leiðina fyrr á vorin. Fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu er mikilvægt að geta byrjað 

fyrr á vorin að fara með ferðamenn á svæðið. 

Ekki voru allir neikvæðir gagnvart því að loka leiðinni inn frá Hrossaborgum að 

Herðubreiðarlindum, en flestir bentu á leiðir til að halda henni áfram opinni. Flestir vildu 

færa veginn hærra uppí hraunið til að sleppa við Lindána og koma þá niður við 

Herðubreiðarlindir. 

Sveitarstjórnaraðilinn sagði að ef loka ætti leiðinni inn að Herðubreiðarlindum þá þyrfti 

að rökstyðja það vel, eins og þarf að gera vegna lokunar Vikrafellsleiðar. Munurinn er þó sá á 

þessum tveimur leiðum að: „... þarna ertu líka farin að tala um eitthvað sem að hefur mikil áhrif, það 

hefur mikil áhrif á sem sagt, rótgróna... ferðamennsku... með því að loka...‟. Lokun þarf því að vera gerð 

að vel ígrunduðu máli. 

5.4.3 Gæsavatnaleið eða F910 

Viðmælendum sem höfðu farið þar um þótti Gæsavatnaleið mun skemmtilegri leið en F910, 

Dyngjufjallaleið og meira þar að sjá. Einnig þótti nálægðin við jökulinn mjög eftirsóknarverð. 

Flestir nefndu þó að miðað við hvernig vegirnir á hálendinu og viðhald þeirra væri í dag þá 

væri það ekki álitlegur kostur að breyta áherslunum á þann veg að Gæsavatnaleið yrði 

aðalleiðin en F910 yrði aukaleið (öfugt í dag) og þá einkum vegna viðhaldsins. Það var talið 

gerlegt en dýrt. 

5.5 Akstur utan vega 

Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um hvort utanvegaakstur væri almennt vandamál á 

miðhálendi Íslands. Sumir töluðu um að þar væri að finna utanvegaakstur, en voru ekki 

endilega á að um vandamál væri að ræða. Bent var á að stikur myndu hjálpa mikið til í þeim 



46 
 

efnum. Einn talsmaður vélknúinnar ferðamennsku nefndi í þessu sambandi stikun leiðarinnar 

um Dyngjufjalladal. Á þeirri leið var áður að finna ljót ummerki um utanvegaakstur en eftir 

stikun leiðarinnar hefur það lagast. Hann vildi þó hafa þann fyrirvara á að hafa ekki farið 

sjálfur og séð muninn, en hafði verið sagt það af félögum sínum sem hefðu farið. Hann og 

fleiri nefndu að það væri mikilvægt að stika og merkja leiðir til að fyrirbyggja utanvegaakstur. 

Einn ferðaþjónustuaðili nefndi að það væri nóg að „.. gera eina,... góða slóð og merkja hana, halda sig 

svo bara við það‟. Slíkt hið sama kom fram hjá fleirum. Vanur göngumaður í Ódáðahrauni sagði 

um akstur utan vega: 

Það fer í mann að sjá, víða við slóðir sko sem eru, skipulegar að fólk 

er að keyra sitt á hvað út, utan vega til þess að komast í eitthvað sem 

að er mýkra í bili og þá myndast svona margfaldar slóðir. Það fer líka í 

mann að sjá, þegar fólk er að, leika sér að því að keyra upp á hóla og 

hæðir sem eru þarna með slóðinni, eee, það er bara einhver svona, 

eee grændelluháttur sko. Að þurfa að leika sér að því. Það, það er 

vandamál, en eee, það er soldið annað heldur en að opna hálendið að 

vissu marki, eee fyrir bílaumferð þannig að fólk komist til að sjá, 

eeeemmm ýmsa staði á hálendinu sem að eru þess virði að sjá, 

virkilega og sem enginn kæmi á að öðrum kosti. 

Viðmælandi sem hefur oft farið um Herðubreiðarlindir (F88) og veginn frá Möðrudal, benti á 

að akstur meðfram vegunum hefði verið mikill síðastliðið sumar (2012) enda hefðu báðir 

vegirnir verið mjög vondir. Hann sagði: 

Það var svo þurrt og, og svo rosalega gróft, þá jókst, 

utanvegaaksturinn alveg gríðarlega, eftir því sem leið á sumarið þá 

versnaði þetta [...]. ...það var bara mun sléttara að keyra utan við 

hann, heldur en, heldur en á honum. Í mörgum tilfellum. 

Ferðaþjónustuaðili tók í sama streng varðandi utanvegaakstur og sagði:  

Hann náttúrulega verður vandamál alltaf þegar sko, þegar að vegum 

er ekki haldið við, þá freistast menn alltaf til að fara út fyrir og þó 

menn fari nú bara rétt út fyrir og þá kannski verður það svað og þá 

fer maður aðeins lengra, þannig að,... við höfum því miður bara séð 

það, að fólki hættir til þess og það náttúrulega er ekki skemmtilegt og 

þar,... lausnin á því að mínu mati er bara sú að hérna, að vegir þurfa 

að vera betur gerðir,... það er ekki lausn í dag að hefla alltaf bara 

neðar og neðar og gera stærri og stærri skurð, menn verða að byggja 

veginn aðeins upp... 
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Varðandi utanvegaakstur á Vikrafellsleið þá kom fram að til að fyrirbyggja slíkt þá þyrfti hún 

að vera merkt og stikuð, eins og aðrar leiðir. Fram kom að slóðin sést illa á köflum og það 

fýkur yfir hana á sumum stöðum og því eru stikur mjög mikilvægar. 

5.5.1 Áhrif vélknúinnar umferðar á umhverfi Vikrafellsleiðar 

Fram kom hjá viðmælendum að umferð vélknúinna ökutækja hafi lítil áhrif á landssvæðið 

vegna eiginleika þess, leiðin einkennist af sandi og hrauni og þar sé enginn gróður til að 

skemma. Einn af ferðaþjónustuaðilunum var ekki sáttur við að Vikrafellsleið væri lokað og 

fannst vanta rök fyrir gjörningnum, hann sagði: „ég kaupi ekki einhverjar svona skemmdir og eitthvað, 

því að þetta er,... ég meina, hvað ætti að skemma, hraunið,... sandinn...‟. Talsmaður vélknúinnar 

ferðamennsku búsettur í Reykjavík, hefur farið leiðina þrisvar sinnum, bæði á mótorhjóli og á 

bíl. Hann benti á að leiðin væri mikið til laus sandur sem fyki til í næsta roki, sem gerði það að 

verkum að ummerki um ökutæki hyrfu fljótt. Hann sagði að Vikrafellsleið væri: „...mjög 

skemmtileg mótorhjólaleið‟ sem einkennist af sandi möl og mosa og því ekki hægt að skemma 

neitt þar. Talsmaður vélknúinnar ferðamennsku á Norðurlandi, hefur margoft keyrt 

Vikrafellsleið og hann sagðist ekki skilja hvers vegna leiðinni hafi verið lokað, „...ekki miðað við 

hvernig hefur verið farið, hvernig,... jah, hún hefur verið umgengin‟. 

Hjá einum viðmælanda kom fram að málefni Vikrafellsleiðarinnar og lokun hennar var 

rædd á fundum sveitarstjórnar Skútustaðahrepps. Fram kom að sveitarstjórnin hafi komist 

að samdóma niðurstöðu varðandi Vikrafellsleiðina og fannst rökin fyrir lokun ekki 

nægjanlega sterk. Viðmælandi úr sveitarstjórn sagði að rökin hefðu verið að „...leiðin hefði ekki 

fundist, sem að okkur fannst kannski benda til þess að það væri mjög auðvelt að afmá leiðina...‟. Þeir aðilar 

sem sveitarstjórnin talaði við og höfðu farið Vikrafellsleið sáu ekki hvað væri hægt að 

skemma. Þeim fannst þetta kjörin leið að fara án þess að ökutækin skemmdu landið. Lokun 

Vikrafellsleiðar var ekki hitamál í sveitarstjórninni, en var rædd fram og til baka og komst 

sveitarstjórnin að einróma niðurstöðu, að sögn viðmælanda í sveitarstjórn 

Skútustaðahrepps.
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6 Samantekt niðurstaðna um vegakerfi norðurhálendisins 

6.1 Vegakerfi norðurhálendisins 

Erfitt er að skoða kosti og galla þess að Vikrafellsleið sé opin fyrir vélvædda umferð án þess 

að skoða vegakerfið á norðurhálendinu í heild. Því var í viðtölum könnuð viðhorf til leiða á 

norðurhálendinu og teymið skoðaði einnig hvernig umferð er þar nú. Askja er langstærsti 

áfangastaðurinn á svæðinu og flestir leggja leið sína þangað (2. mynd). Ferðaþjónustan fer 

aðallega F88 til Öskju og svo F905 til baka gegnum Möðrudal. Þeim fannst áhugaverður 

kostur ef hægt væri að fara Vikrafellsleið og síðan Dyngjufjalladalsleið, því það byði uppá 

frekari hringleiðir á svæðinu (2. mynd). Í viðtölunum var fólk spurt um lokun vegar F88, sem 

liggur frá Hrossaborgum í Herðubreiðarlindir. Það var gert vegna þess að Lindáin er orðin 

nokkur farartálmi fyrir marga bíla. Fáum leist vel á þá nálgun, sér í lagi ekki 

ferðaþjónustuaðilum sem vilja geta farið hringleið með viðskiptavini sína. 

Út frá gögnum um umferð á norðurhálendinu er áhugavert að íhuga hve margir væru 

líklegir til að fara Vikrafellsleið væri hún opin. Fram kom hjá viðmælendum í viðtölunum að 

leiðin er svipuð og Dyngjufjalladalsleið og mundi væntanlega takmarka umferð á svipaðan 

hátt nema leiðirnar væru lagfærðar. Því má leiða líkur að því að umferð yrði svipuð á 

Vikrafellsleið og á Dyngjufjalladalsleið eða 4-8 bílar á dag á háönn. Þessum tölum verður að 

taka með gát vegna þess að ekki náðust gögn úr teljara á Dyngjufjalladalsleið um haustið 

2012 vegna ófærðar og eru því gögn um umferð á þeirri leið takmörkuð. Hugmyndir 

teymisins að ferðaleiðum á norðurhálendinu má finna í viðauka B. 

6.2 Áhrif Vikrafellsleiðar á ferðamennsku 

Vikrafellsleið var ekin fyrst nokkuð fyrir árið 1960 (Guðmundur Gunnarsson og Guðmundur 

Sigvaldason, 1981) en hefur alla tíð verið fáfarin. Leiðin liggur um hraun og sanda á svæði 

sem yfirborðsvatn er af skornum skammti. Hún sést illa á köflum og því mikilvægt að leiðin sé 

stikuð til að fyrirbyggja utanvegaakstur. Árið 2011 var Vikrafellsleið lokað fyrir vélknúinni 

umferð. Rökin fyrir að halda Vikrafellsleið opinni eða lokaðri hafa að mestu leyti snúist um 

náttúruvernd eða útivist. Þeir sem vilja halda leiðinni lokaðri benda á mikilvægi 
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náttúruverndunar, verndun víðerna og öræfakyrrð en þeir sem vilja halda leiðinni opinni 

benda á aðgengi að útivist.  

Það hefur ekki verið hefð fyrir því að ganga Vikrafellsleið, en gönguleiðin Öskjuvegur 

(sjá skilgreiningu á Öskjuvegi í kafla 3.3) liggur á einum stað yfir austurenda Vikrafellsleiðar. 

Svæðið norðan við Dyngjufjöll er fáfarið, hvort heldur sem um er að ræða umferð vélknúinna 

ökutækja eða göngufólks. Því er frekar ólíklegt að mismunandi ferðahópar hittist á leiðinni 

og verði fyrir truflun hvor af öðrum, sér í lagi þar sem Vikrafellsleið og Öskjuvegur liggja 

einungis saman á einum stað. Víðsýni á svæðinu norðan Dyngjufjalla er mikið, sérstaklega til 

norðurs, en sem gönguland er svæðið á köflum tilbreytingalítið. Dagleiðirnar eru oft á tíðum 

langar á Öskjuveginum og erfiðar með miklar birgðar á bakinu. Vélknúin umferð á 

Vikrafellsleið gæti því bætt aðgengi göngufólks að svæðinu. Með því að leyfa akstur á 

Vikrafellsleið væri hægt að koma til móts við göngufólk og auðvelda aðgengi þeirra að vatni, 

en einnig gæti það aukið fjölbreytni gönguleiða. Sumir gætu viljað ganga um 

Dyngjufjallasvæðið, en Vikrafellsleið liggur rétt norðan þeirra, á meðan aðrir myndu t.d. fara 

Öskjuveg.  

Leiðin liggur á mörkum þriggja deilisvæða innan landslagsheildar sem er kölluð 

suðurhluti norðurhálendisins (Einar E. Sæmundsen o.fl., 1999). Lega Vikrafellsleiðar klífur því 

ekki í sundur náttúrufarslega einsleit svæði (sjá nánar í kafla 3.4.2). Vikrafellsleið klífur ekki 

heldur í sundur ferðasvæði (4. mynd) því svæðin sunnan og norðan við leiðina eru ólík 

ferðasvæði. Sunnan við er Askja, en þangað koma margir yfir sumartímann og uppbygging á 

svæðinu er þónokkur. Norðan við leiðina er Ódáðahraun, sem er fáfarið og þar er lítil sem 

engin uppbygging.  

Eins og sést á mynd 8, þá klífur Vikrafellsleið víðerni Ódáðahrauns og Dyngjufjalla í 

tvennt. Sú ferðamennska sem er stunduð í Öskju gerir það að verkum að hún getur ekki talist 

vera víðerni, þó hún sé vernduð sérstaklega (8. mynd). Samkvæmt IUCN eru víðerni stór 

svæði sem hafa haldið náttúrulegum eiginleikum sínum og verndun og stjórnun miðar að því 

að varðveita náttúrulegt ástand þeirra. Á víðernum geta verið mannvirki sem þó eru háð 

ströngum takmörkunum, en vélknúin umferð er engin, eða háð mjög ströngum skilyrðum 

(Dudley, 2008). Samkvæmt frumvarpi að nýjum náttúruverndarlögum ætti Vikrafellsleið ekki 

að hafa áhrif á víðerni því samkvæmt skilgreiningu víðerna í frumvarpinu mega þau innihalda 

vegi sem ekki eru uppbyggðir (sjá nánar kafla 2.2.1). Skilgreining víðerna í frumvarpinu byggir 

á skilgreiningu IUCN á víðernum eins og skilgreining Vatnajökulsþjóðgarðs. Það ber þó að 
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hafa í huga að Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs gildir fyrir svæðið þar 

sem ósamræmi er á milli náttúruverndarlaganna og áætlunarinnar.  
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8. mynd. Víðerni á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2010). 
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7 Lokaorð 

7.1 Tillaga rannsóknarteymis um Vikrafellsleið 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur náttúrusvæða að geta sýnt fram á réttmæti ákvarðana 

sem snúa að takmörkunum og reglum á athöfnum innan þjóðgarðanna með vísindalegum 

rannsóknum (Hammer, 2007). Vikrafellsleið tilheyrir þjóðgarðasvæði sem gerir það að 

verkum að gerðar eru meiri kröfur um stýringu ferðamennsku en ella (Dudley, 2008). Í 

erlendum þjóðgörðum er vélknúinni umferð settar takmarkanir og henni stýrt.  

Í þéttbýlum heimi fer víðernum fækkandi, en þau sem eru til staðar verða sífellt 

mikilvægari. Með því að halda Vikrafellsleið lokaðri fyrir vélvæddri umferð stækka víðerni 

Vatnajökulsþjóðgarðs samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum. Á 8. mynd eru sýnd víðerni 

norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, samkvæmt skilgreiningu þjóðgarðsins. Ljósbrúna 

ræman norðan við Öskju er áhrifasvæði Vikrafellsleiðar og myndi það landssvæði ekki vera 

flokkað sem víðerni ef Vikrafellsleið væri opin vélknúinni umferð. Dyngjufjöll myndu því 

mynda nokkurs konar víðerniseyju umhverfis Öskju sem nýtur sérstakrar verndar og er ekki 

skilgreind sem víðerni vegna ferðamennskunnar sem þar er. Verði leiðin lokuð áfram er hægt 

að skilgreina víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs frá sunnanverðum Dyngjufjöllum og norður eftir 

Ódáðahrauni (8. mynd). Hafa verður í huga að skilgreining á víðernum í Vatnajökulsþjóðgarði 

mun fara eftir þeirri skilgreiningu sem sett er fram í Stjórnunar- og verndaráætlun 

þjóðgarðsins hverju sinni, þ.e. ef ósamræmi er á milli hennar og skilgreiningar í 

náttúruverndarlögum. 

Með tilliti til einkenna veganna á norðanverðu hálendinu, má hugsanlega greina þá í 

þrjá flokka: 

1. F910 til Öskju, F88, F902 og F903 

2. Gæsavatnaleið og Dyngjufjallaleið 

3. Dyngjufjalladalsleið og Vikrafellsleið 

Ljóst er að umferð á þeim leiðum sem tilheyra flokki 1 er það mikil að leiðirnar skerða 

ótvírætt víðerni norðurhálendisins nálægt leiðunum. Flokkur 2, það er Dyngjufjallaleið (F910) 

og Gæsavatnaleið eru mun fáfarnari en leiðirnar í flokki 1, meðaltalsumferð á þeim á háönn 

er um 11 bílar á dag. Umhugsunarvert er hvort þessar leiðir séu þess eðlis að þær skerði 

víðerni í kringum sig. Samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum á víðernum má vera mjög 
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takmörkuð umferð á víðernum. Dyngjufjalladalsleið er mun fáfarnari en allar hinar leiðirnar 

og umferð þar hefur væntanlega mun minni áhrif á eiginleika víðernanna og því er 

umhugsunarvert hvort vegsslóði um Dyngjufjalladal og Vikrafellsleið skerði víðerni. Eins og 

staðan er í dag skerðir Dyngjufjalladalsleið víðerni eins og sjá má á mynd 8. Einnig þarf að 

huga að skynjun fólks í tengslum við víðerni og hvaða innviðir megi vera til staðar án þess að 

það valdi truflun á skynjun fólks að það sé statt í víðernum. 

Viðmælendur voru á einu máli um að Vikrafellsleið eigi að vera opin fyrir vélvæddri 

umferð. Teymið getur tekið undir þau rök að lítið sé að skemma á leiðinni vegna 

náttúrufarseiginleika hennar. Leiðin liggur um sanda og hraun, þó er á leiðinni gígaröð 

norðan Kistufells sem tryggja þarf að ekki verði fyrir skemmdum af vélknúinni umferð. 

Svæðið er að miklu leyti vatnslaust sem gerir það að verkum að það er afar fáum fært 

gangandi. Til þess að hægt sé að njóta þess sem svæðið hefur uppá að bjóða, þ.e. útsýnis og 

landslags þá er nauðsynlegt að hafa aðgengi að því. 

Tillaga teymisins er að Vikrafellsleið verði opin fyrir vélvæddri umferð í núverandi 

mynd og ekki verði farið í endurbætur á leiðinni. Forsendur fyrir því eru þó að leiðin verði vel 

stikuð og slóðin greinanleg eftir stikunum. Vegfarendur væru því ekki háðir ferlum úr gps 

tækjum sínum til að fylgja leiðinni. Einnig að á báðum endum leiðarinnar séu upplýsingar 

sem gefa til kynna um hvers konar leið sé að ræða og að hún sé aðeins fær öflugum 

farartækjum. Mikilvægt er að endurtaka rannsóknir á svæðinu og fylgjast vel með þróun 

ferðamennsku þar til að sjá hvort einhverjar breytingar verði þar á og haga ákvörðun um 

ferðamennsku á svæðinu eftir því. Þrátt fyrir að tillaga teymisins sé að leiðin skuli vera opin 

fyrir vélvæddri umferð nú, felst ekki í þeirri tillögu að sú ákvörðun verði ekki endurskoðuð 

síðar ef forsendur breytast. Um það mun framtíðin og ferðamennska svæðisins skera úr um. 
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Viðauki A 

1. Kanna þekkingu viðmælenda á miðhálendi Íslands. 

- Hversu vel þekkir þú miðhálendi Íslands? Hefur þú ferðast mikið þar um? 

2. Kanna hvort viðmælendur hafi komið á rannsóknarsvæðin og ferðamáta sem þar var 

stundaður. Hversu vel þekkja viðmælendur til rannsóknarsvæðanna? Sáu 

viðmælendur einhverjar breytingar á svæðunum, m.v. fyrri ferðir. Hafa ummerki 

um aðra ferðamenn áhrif á viðmælendur? 

- Hefurðu farið Vikrafellsleið? 

- Hversu oft hefur þú farið Vikrafellsleið? 

- Hvenær fórstu fyrst/síðast Vikrafellsleiðina? 

- Hvernig fórstu Vikrafellsleið í þessari/þessum ferðum? 

- Fannst þér þú sjá mikinn mun á svæðinu frá því þú komst fyrst? Hvaða? 

- Var eitthvað sem truflaði þig í ferðinni? (T.d. aðrir ferðamenn/ummerki um aðra 

ferðamenn?) 

3. Hvaða aðdráttarafl og gildi hafa svæðin? Hvers konar orð nota viðmælendur til að 

lýsa svæðunum? Hvaða upplifun eru þeir að leita eftir með því að fara á þessi 

svæði? Eru til önnur svæði ámóta rannsóknarsvæðunum? 

- Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um Vikrafellsleið og 

áhrifasvæði leiðarinnar? 

- Hvað er það við Vikrafellsleiðina sem heillar þig mest? 

- Varst þú að leita eftir einhverri sérstakri upplifun í ferðinni? Hvaða? 

- Finnst þér þú geta fengið samskonar upplifun annars staðar? Hvar? 

- Ef NEI: Hversu mikilvægt finnst þér að eiga kost á þessari upplifun? 

- Í hverju finnst þér gildi Vikrafellsleiðar helst vera fólgið? 

- Er þetta leið sem þú myndir vilja fara aftur? Hvers vegna? 

4. Hvers vegna eiga rannsóknarsvæðin að vera opin/lokuð fyrir vélvæddri umferð? Eru 

önnur svæði betur til þess fallin að vera lokuð umferð vélknúinna ökutækja? Skiptir 

máli að á Íslandi séu svæði sem ekki eru ekin? 

- Hvað finnst þér um að Vikrafellsleið hafi verið lokuð umferð vélknúinna ökutækja? 

Hvers vegna? 
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- Ættu önnur svæði á Íslandi frekar að vera lokuð fyrir vélvæddri umferð? Hvaða 

svæði? Hvers vegna? 

- Skiptir máli að á Íslandi séu svæði sem ekki er ekið um? Hvers vegna? 

- Finnst þér akstur vélknúinna ökutækja rýra gildi náttúrlegra svæða? Hvers vegna? 

- Finnst þér akstur vélknúinna ökutækja trufla aðrar gerðir útivistar? Hvers vegna? 

- Hefur umferð annarra afþreyingarhópa áhrif á upplifun þína á útivistarsvæði? Hvers 

vegna? 

5. Aðrir möguleikar með vegi og hringi í Ódáðahrauni. 

- Hvað finnst þér um að loka veginum meðfram Jökulsá á Fjöllum og Lindá en bæta þá 

frekar veginn um Dyngjufjalladalsleiðina eða um Möðrudal? Hvers vegna? 

- Hvað finnst þér um að fara Dyngjufjalladalsleið og suður fyrir Öskju, frekar en að fara 

Dyngjufjalladalsleið og út á Vikrafellsleið í Öskju? Hefur önnur leiðin kosti fram yfir 

hina? 

- Gætirðu hugsað þér að breyta áherslunum á þann veg að Gæsavatnaleiðin yrði frekar 

að aðalleið heldur en Dyngjufjallaleiðin og yrði sinnt að Vegagerðinni? Hvers vegna? 

6. Hvað liggur að baki skoðunum viðmælenda um akstur utan vega. 

- Telurðu að akstur utan vega sé vandamál á miðhálendi Íslands? Hvers vegna? 

- Telurðu að akstur utan vega geta orðið vandamál á Vikrafellsleið? Hvers vegna? 

Sveitarstjórnarmenn 

7. Skiptir máli fyrir sveitarfélagið að leiðin sé opin/lokuð? Hvers vegna? 

Ferðaþjónustuaðilar 

8. Kanna hvers konar ferðir ferðaþjónustuaðilar bjóða á rannsóknarsvæðin. Hvers 

konar ferðamennska ætti að vera á svæðinu? Hvernig sjá þeir framtíðina fyrir sér í 

ferðamennsku á svæðunum? 

- Eruð þið með ferðir á rannsóknarsvæðunum? Hvers konar ferðir? 

- Telur þú að ferðamennska muni aukast á næstu árum á þessum svæðum? Hvers 

konar ferðamennska? 

- Hvers konar ferðamennsku finnst þér ásættanlegt að stunda þar? Hvers vegna? 

- Hversu vel/illa telurðu að svæðið þoli aukna umferð vegna ferðamennsku? Hvers 

vegna? 

- Skiptir það máli fyrir ykkur að þessi leið sé opin? 
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Viðauki B 

Hugmyndir rannsóknarteymisins um vegakerfið á norðurhálendinu 

Í skýrslunni kom fram að straumurinn liggur í Öskju, það er staðurinn á norðanverðu 

hálendinu sem fólk heimsækir. Á leið sinni þangað koma margir einnig við í 

Herðubreiðarlindum, en fjöldinn fer í Öskju, annaðhvort í gegnum Herðubreiðarlindir (F88) 

eða Möðrudal (F905) (7. mynd). Hér á eftir eru settar fram hugmyndir að ferðaleiðum til 

Öskju frá Norðurlandi og í kringum Öskjusvæðið, um er að ræða eftirfarandi vegi: F88 frá 

Hrossaborgum, F910, sunnan og austan við Öskju, F905 frá Möðrudal, vegur um 

Dyngjufjalladal og Vikrafellsleið. Viðhorf viðmælenda til veganna sem kom fram í 

viðtölunum, bílatalningagögn sem og önnur gögn eru notuð til að meta kosti og galla 

hugmyndanna. Mynd 2 sýnir legu veganna sem um ræðir. 

Hugmynd 1:  

Vegi nr. F88 lokað frá Hrossaborgum. Vikrafellsleið opnuð og bætt þannig að hún væri fær 

minni fjórhóladrifs bílum. Einnig að vegur um Dyngjufjalladal verði endurbættur. Á þann hátt 

er hringleið um Möðrudal (F905) möguleg (2. mynd). 

Kostir: Með lokun F88 stækka víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs til austurs.  

Gallar: Akstur um Dyngjufjalladal og Vikrafellsleið skerðir víðernin á svæðinu. (8. 

mynd). Lokun vegar F88 gerði það að verkum að ekki yrði hægt að stoppa og skoða sig um í 

Grafarlöndum á leið til Öskju, eins og algengt er að ferðaþjónustuaðilar geri nú. 

Herðubreiðarlindir yrðu ekki lengur áfangastaður á ferðaleiðinni inní Öskju heldur yrði 

vegurinn þangað botnlangi útfrá leið F910. Það hefði helst áhrif á ferðatíma 

ferðaþjónustuaðila sem eru í dagsferðum með viðskiptavini sína. Þeir stoppa þar á leið sinni í 

Öskju.  

Hugmynd 2:  

Vegi nr. F88 haldið opnum fyrir öfluga bíla. Veginum yrði ekki haldið við en væri fær öflugum 

bílum (líkt og Gæsavatnaleið er í dag). Lindáin yrði áfram farartálmi. Forsenda fyrir opnuninni 

væru skýrar merkingar við upphaf vegarins við Hrossaborgir. Minni bílum og þeim sem ekki 

treysta sér til að aka yfir ána, væri bent á að fara um Möðrudal (F905). Vikrafellsleið og leið 

um Dyngjufjalladal yrðu bættar og þær gerðar færar fyrir minni fjórhjóladrifs bíla. 
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Kostir: Með því að halda vegi F88 opnum fyrir öfluga bíla komast ferðaþjónustuaðilar 

enn þar um og með bættum vegum um Dyngjufjalladal og Vikrafellsleið kæmi möguleiki á 

annarri hringleið. 

Gallar: Með opnun Vikrafellsleiðar fyrir vélknúinni umferð skerðast víðerni norðan við 

Öskju (8. mynd). 

Hugmynd 3: 

Vegi nr. F88 haldið opnum fyrir öfluga bíla. Veginum yrði ekki haldið við en væri fær öflugum 

bílum. Lindáin yrði áfram farartálmi. Forsenda fyrir opnuninni væru skýrar merkingar við 

upphaf vegarins við Hrossaborgir. Minni bílum og þeim sem ekki treysta sér til að aka yfir 

ána, væri bent á að fara um Möðrudal (F905). Vikrafellsleið og leið um Dyngjufjalladal væru 

ekki lagfærðar en opnar vélvæddri umferð.  

Kostir: Vegur F88 yrði opinn og fær öflugri bílum. Með því að halda vegi F88 opnum 

fyrir öfluga bíla komast ferðaþjónustuaðilar enn þar um og með bættum vegum um 

Dyngjufjalladal og Vikrafellsleið kæmi möguleiki á annarri hringleið. 

Gallar: Fyrir ferðaþjónustuna væri ekki möguleiki á fleiri hringleiðum ef 

Dyngjufjalladalsleið og Vikrafellsleið verður haldið í sama ástandi, þær eru það seinfarnar.  

Hugmynd 4:   

Vegur nr. F88 yrði bættur og gerð lykkja fram hjá Lindánni uppí hraunið. Í viðtölunum komu 

fram slíkar tillögur. Þá væri Lindáin ekki farartálmi lengur og leiðin fær flestum hærri bílum. 

Ekki yrði farið í vegabætur á Vikrafellsleið né á Dyngjufjalladalsleið, en þær opnar vélvæddri 

umferð. 

Kostir: F88 yrði fær flestum ökutækjum því Lindáin væri ekki lengur farartálmi. 

Ferðaþjónustuaðilar kæmust áfram svipaða leið og áður. 

Gallar: Með því að hafa Vikrafellsleið opna vélknúinni umferð skerðast víðernin (8. 

mynd). Einnig kom fram í viðtölunum við ferðaþjónustuaðilanna að ein af þeim upplifunum 

sem ferðamenn sækjast eftir er að aka yfir á. Með því að breyta vegstæðinu á vegi F88 og 

fara fram hjá Lindánni þá missa ferðamennirnir af þeirri upplifun. 

Hugmynd 5: 

Vegbúturinn á Vikrafellsleið austan frá Vikrafelli að gígunum norðan Stórukistu yrði 

lagfærður og gerður fær fyrir þá bíla sem geta ekið til Öskju. Við gígana yrði gert bílastæði og 

ferðafólk myndi geta gengið þaðan í Dyngjufjöllin, að gígunum og í Bræðrafell og 

Kollóttudyngju.  
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Kostir: Þannig væri aðgengi auðveldað að helstu náttúruperlum svæðisins án þess að 

opna alla Vikrafellsleið. 

Gallar: Áhrifasvæði þessa hluta Vikrafellsleiðar myndi skerða víðerni. 


