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1

INNGANGUR

Ferðaþjónusta er orðin ein af mikilvægustu atvinnugreinum þjóðarinnar og aflar meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegur og álframleiðsla (Ferðamálastofa, 2016). Heildarfjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi var 1.289.140 árið 2015 (Ferðamálastofa, 2015) og1.792.201 árið 2016 (Ferðamálastofa, 2017b). Greiningardeild Arion banka (2016) gerir ráð fyrir að heildarfjöldi ferðamanna
verði um 2,2 milljónir árið 2017 og um 2,5 milljónir árið 2018 en nýjustu tölur Greiningardeildar
(2017) gera ráð fyrir hægari og jafnframt eðlilegri vexti í fjölda ferðamanna. Árið 2018 er gert ráð
fyrir um 2,4 milljónum ferðamanna og um 2,5 milljónum árið 2019 (Greiningardeild Arion banka,
2017).
Ferðamannatíminn er jafnframt að lengjast en árið 2016 komu 37,6% ferðamanna yfir sumarmánuðina þ.e. júní til ágúst samanborið við 49,5% árið 2010 (Ferðamálastofa, 2017a). Mikill fjöldi
ferðamanna sækir Suðurland heim en hlutdeild Suðurlands í heildarfjölda gistinátta árið 2015 var
13,3% yfir vetrarmánuðina, 17,3% vor og haust en 21,7% yfir sumarmánuðina (Ferðamálastofa,
2016).
Samhliða mikilli fjölgun ferðamanna hefur störfum í greininni einnig fjölgað til muna en rekja má
ríflega eitt af hverjum þremur störfum sem skapast hafa í hagkerfinu frá 2010 til 2015 til ferðaþjónustu (Greiningardeild Íslandsbanka, 2016).
Í Rangárþingi Ytra hefur fjöldi ferðamanna aukist mikið á síðustu árum
eins og annars staðar á landinu. Að
sama skapi hefur þjónusta við ferðamenn aukist mikið í sveitarfélaginu.
Víða er rekin fjölbreytt ferðaþjónusta
og má þar nefna veitingasölu, gistiaðstöðu, hestaleigur, tjaldsvæði, golfvöll, söfn, handverkssölu og fleira. Þá
eru sundlaugar bæði á Hellu og Laugalandi. Fjölsóttir ferðamannastaðir
eru í sveitarfélaginu svo sem Landmannalaugar, Landmannahellir og
Hekla.
Mynd 1. Rangárþing ytra.
Framboð á gistingu í sveitarfélaginu er fjölbreytt allt frá fjögurra stjörnu hótelum yfir í fjallaskála.
Fjölmargir gististaðir eru í byggðinni og tjaldsvæði eru á nokkrum stöðum. Sumarhús eru víðs
vegar. Á hálendinu eru fjölsóttir gististaðir og tjaldsvæði og einnig er gistingu víða að fá í skálum.
Í þessari skýrslu er horft á málaflokkinn ferðamál út frá ýmsum hliðum, bæði út frá umhverfi og
ýmsum innviðum sveitarfélagsins. Gerð er grein fyrir stöðu mála í dag og bent á hugsanlega möguleika í uppbyggingu ferðaþjónustu.
Hér á eftir er fjallað um fyrirliggjandi stefnumörkun sem taka þarf tillit til við skipulag vegna ferðaþjónustu (kafli 2), fjallað um ýmis gögn og rannsóknir er varða ferðaþjónustu í Rangárþingi ytra
(kafli 3). Fjallað er um náttúrufar og landslagsheildir (kafli 4), innviði og þjónustu við ferðamenn
(kafli 5), ferðamannasvæði (kafli 6) og tillögur og umræður (kafli 7).
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1.1

Kortagrunnar og uppdrættir

Uppdrættir eru unnir á stafræna kortagrunna frá Landmælingum Íslands (IS50v) í mælikvarða
1:50.000 og loftmyndir frá Loftmyndum ehf. Uppdrættir eru í hnitakerfinu ISN93.
Uppdrættir eru í Viðauka 2. Uppdrættir fyrir byggðina eru í mælikvarðanum 1:150.000 og fyrir
afréttina í mælikvarðanum 1:210.000. Uppdrættir eru eftirtaldir:
1. Náttúrufarsgildi í byggð. Flokkun svæða eftir náttúrufarsgildi byggt á landslagi, jarðmyndunum,
gróðri og lífríki.
2. Náttúrufarsgildi á afréttum. Flokkun svæða eftir náttúrufarsgildi byggt á landslagi, jarðmyndunum,
gróðri og lífríki.
3. Gististaðir í byggð. Hótel, aðrir gististaðir og tjaldsvæði.
4. Umferð í byggð. Ársdagsumferð og sumardagsumferð um helstu vegi árið 2015.
5. Umferð á afréttum. Ársdagsumferð og sumardagsumferð um helstu vegi árið 2015.
6. Útivist í byggð. Göngu-, reið- og reiðhjólaleiðir.
7. Útivist á afréttum. Göngu-, reið- og reiðhjólaleiðir, fjallaskálar.
8. Áhugaverðir staðir í byggð. Landslag og náttúra sem er sérstakt, fossar, hellar, skógar, útsýnisstaðir,
söfn, rústir og minjar.
9. Áhugaverðir staðir á afréttum. Landslag og náttúra sem er sérstakt, fossar, útsýnisstaðir og minjar.
10. Framtíðarvirði svæða í byggð. Byggir á upplifun, afþreyingarmöguleikum, innviðum og framtíðarvirði.
11. Framtíðarvirði svæða á afréttum. Byggir á upplifun, afþreyingarmöguleikum, innviðum og framtíðarvirði.

2

FYRIRLIGGJANDI STEFNUMÖRKUN

Ýmis lög og stefnumarkanir ríkis og sveitarfélaga varða rekstur og uppbyggingu ferðaþjónustu á
einn eða annan hátt. Hér er vísað til nokkra þeirra helstu er hafa áhrif á aðalskipulag Rangárþings
ytra.
Skipulagslög nr. 123/2010 (Alþingi Íslands, 2010). Markmið laganna er að:
 Þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir þar sem
efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi
er haft að leiðarljósi.
 Stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags,
náttúru- og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
 Tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði
ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi.
 Tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið
tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana.
 Tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla.
Þessi sömu markmið komu fram í eldri skipulagslögum frá 1997 og eru einnig í gildandi skipulagsreglugerð nr. 90/2013 (Alþingi Íslands, 2013).
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Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 (Alþingi Íslands, 2015). Markmið laga um náttúruvernd er skv.
1. gr. að „vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags.“ Jafnframt miða lögin að vernd og sjálfbærri nýtingu
auðlinda og annarra náttúrugæða og eiga að:
 Stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig að hvorki spillist líf eða land, loft eða lögur.
 Auðvelda umgengni og kynni almennings af náttúrulandsins og menningarminjum sem henni
tengjast og efla þekkingu og fræðslu um náttúruna.
 Tryggja rétt almennings til að fara um landið og njóta náttúrunnar og stuðla þannig að
almennri útivist í sátt við náttúruna, landsmönnum til heilsubótar og velsældar.
Kafli VI fjallar um almannarétt, útivist og umgengni og kafli V um akstur utan vega. Þá hefur grein
68. um gerð skipulagsáætlana áhrif á gerð aðalskipulagsvinnu sveitarfélaga.
Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 með síðari breytingum nr.
67/2016 (Alþingi Íslands, 2007). Markmið laganna er að tryggja allsherjarreglu í starfsemi veitingaog gististaða og við skemmtanahald og stuðla að stöðugleika í rekstri, sem og að starfsemi falli að
skipulagi viðkomandi sveitarfélags hverju sinni. Í 3. grein laganna er gerð grein fyrir flokkun gististaða.
Landsskipulagsstefna 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2016). Í Landsskipulagsstefnu sem samþykkt
var á Alþingi þann 16. mars 2016 segir í kafla 1.2 „Uppbygging ferðamannaaðstöðu stuðli að góðri
aðstöðu ferðafólks á miðhálendinu, en jafnframt verði gætt að því að óbyggðaupplifun og náttúrugæði skerðist sem minnst vegna mannvirkja og umferðar“. Ennfremur kemur fram í kafla 2.4
„Skipulag landnotkunar stuðli að eflingu ferðaþjónustu í dreifbýli um leið og gætt verði að því að
varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðaþjónustu“. Í landsskipulagsstefnunni er lagt til að við
skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast við að greina sérstöðu og styrkleika viðkomandi svæðis
með tilliti til tækifæra í ferðaþjónustu til að auka gæði uppbyggingar í ferðaþjónustu og að hún efli
atvinnu og samfélag á staðnum. Einnig að sveitarfélög nýti skipulagsgerð til þess að skilgreina
meginleiðir ferðamanna, gangandi, ríðandi og hjólandi. Áhersla er lögð á að álag á ferðamannastaði verði í samræmi við þol landsins og að vanda þurfi til móttöku ferðamanna og gera ráðstafanir
til að draga úr ágangi á viðkvæma náttúru. Þá er áréttað mikilvægi þess að uppbygging ferðamannastaða taki mið af þoli svæða gagnvart uppbyggingu og jafnframt verði gætt að því að óbyggðaupplifun og náttúrugæði skerðist sem minnst vegna mannvirkja og umferðar.
Suðurhálendið – rammaskipulag (Steinsholt sf., 2014b). Sveitarfélögin Rangárþing ytra, Rangárþing eystra og Skaftárhreppur unnu að samræmdri stefnumörkun í skipulags- og byggingarmálum
á suðurhálendinu, sem náði einkum til ferðaþjónustu og samgangna. Rammaskipulagið var samþykkt í janúar 2014 en markmið þess er að marka langtímastefnu í nýtingu lands og auðlinda í sátt
við náttúruna. Leiðarljós rammaskipulagsins er að bæta þjónustu við ferðamenn en einnig að
tryggja að viðkvæm náttúra beri ekki skaða af og að tekjur starfseminnar skili sér á svæðinu.
Rammaskipulagið er ekki skipulag í skilningi skipulagslaga en við gerð þess var gert ráð fyrir að það
sé lagt til grundvallar við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélaganna.
Í rammaskipulagi fyrir Suðurhálendið voru þrír möguleikar taldir koma til greina: Takmörkun
aðgengis, uppbygging í jaðri hálendisins eða uppbygging miðlægt á hálendinu. Niðurstaðan var að
uppbygging í jaðri væri heppilegust.
Takmörkun aðgengis
Ljóst má vera að óbreytt staða varðandi ferðaleiðir og uppbyggingu á þjónustu kallar á að dregið
verði úr umferð inn á Suðurhálendið, a.mk. ákveðin svæði sem þola illa þann fjölda ferðamanna
sem nú þegar sækja þau heim. Halda þarf áfram góðri umgengni og viðhaldi núverandi mannvirkja,
Steinsholt ehf.
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með lágmarksuppbyggingu. Viðhaldi vega verði haldið í lágmarki þannig að áfram verði torleiði um
svæðið, niðurgrafnir vegir sem opnist fremur snemma í góðu árferði en síðar, ef snjóalög hafa verið
mikil. Takmarka umferð um svæðið t.d. með gjaldtöku inn á vinsæl svæði og/eða umferð verði
takmörkuð inn á Fjallabak.
Uppbygging í jaðri
Í rammaskipulagi Suðurhálendis er gert ráð fyrir að megin þjónustan verði byggð upp í jaðri hálendisins og áhersla á öflugar þjónustumiðstöðvar, t.d. í Hrauneyjum, Áfangagili og við Hafrafell Í
þjónustumiðstöðvum verði miðlað fræðslu og upplýsingum til ferðamanna, samhliða því að eftirlit
verði eflt. Gert verði ráð fyrir halda úti góðri þjónustu á núverandi þjónustusvæðum og þar sem
nýjum er bætt við sé sérstaklega horft til minni áningarstaða sem miðli upplýsingum, sinni eftirliti
og lágmarksþjónustu s.s. salerni. Meginleiðir verði skilgreindar og þær gerðar greiðfærar, opni fyrr
á vorin og verði opnar lengur fram á haust. Opni á svipuðum tíma frá ári til árs og að auðvelt sé að
fara dagsferðir úr byggð inn á helstu staði Suðurhálendis.
Miðlægt
Byggja upp þjónustu miðlægt, t.d. í Landmannalaugum og Hvanngili. Markmið að efla þar upplýsingagjöf, öryggismál og veita fjölbreytta þjónustu inn á hálendinu m.a. til að mæta aukinni
eftirspurn. Mikil umferð er um Veiðivötn, Landmannahelli, Landmannalaugar, Álftavatn/Hvanngil
og Heklu. Auk þess að fjallasel bjóði upp á góða gisti- og jafnvel veitingaþjónustu fyrir þá hópa sem
þangað leita. Byggja meginleiðir/vegi upp inn að þessum meginþjónustukjörnum þannig að hægt
sé að opna þá á svipuðum tíma frá ári til árs og skilgreindar meginleiðir verði greiðfærar flestum
bílum. Stofnvegir verði bættir/uppbyggðir og ár brúaðar.
Friðlýsing Friðlands að Fjallabaki. Auglýsing nr. 354/1979 um Friðland að Fjallabaki (Alþingi
Íslands, 1979). Reglur um friðlandið kveða á um hvar almenningi er heimil för og hvernig skuli
staðið að uppbyggingu innan friðlandsins. Unnið er að gerð verndaráætlunar fyrir friðlandið.
Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi til 2020. Þar kemur fram að taka skal
tillit til útivistargildis svæða við skipulag og ákvarðanir um landnýtingu. Vöxtur verði í ferðaþjónustu á Íslandi og honum mætt með aðgerðum sem komi í veg fyrir skaða á náttúrunni vegna
aukinnar umferðar.
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GÖGN OG RANNSÓKNIR

Ferðaþjónusta hefur vaxið mikið undanfarna áratugi og kröfur til hennar jafnframt aukist til muna.
Fjölmargar rannsóknir á ferðamennsku á Íslandi eru nú fyrirliggjandi þar sem m.a. er fjallað um
fjölda ferðamanna og dreifingu þeirra um landið. Í skýrslunni Markaðsgreining og markaðsleg
stefnumótun fyrir áfangastaðinn Suðurland sem unnin var fyrir Markaðsstofu Suðurlands kemur
fram að flestir ferðamenn sem koma til Íslands ferðast um Suðurland en helsta markmiðið fyrir
ferðaþjónustu á Suðurlandi er að fá ferðamenn til að fara víðar, dvelja lengur á Suðurlandi og skilja
meira eftir sig. Þau einkenni svæðisins sem eru höfuðástæða þess að ferðamenn sækja Suðurland
heim eru ósnortin náttúra, sterkir náttúruseglar ásamt þeirri menningu og sögu sem ferðamenn
hafa áhuga á að upplifa. Aðgerðir ættu því að miðast að því að þessi einkenni nái að halda sér
(Manhattan Marketing, 2016).
Ferðamáti erlendra ferðamanna hefur breyst mikið á síðustu árum. Sumarið 1996 skiptust ferðamenn nánast í tvo jafn stóra hópa, annars vegar í skipulögðum hópferðum og hins vegar á eigin
vegum. Sumarið 2014 var hlutfall þeirra sem ferðast í skipulagðri hópferð 10%, 74% voru alfarið á
eigin vegum en 16% í svokölluðum „self drive“ þar sem gisting er bókuð fyrirfram af ferðaskipuleggjendum/ferðaskrifstofum en ferðamennirnir keyra sjálfir milli staða (Rögnvaldur Guðmundsson, 2015).
Steinsholt ehf.
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Ferðamenn á Suðurlandi eru mjög fjölbreyttur hópur sem leitar eftir mismunandi þjónustu og
upplifun en þeir hafa verið flokkaðir í markhópa eftir þjóðerni, atferli og lífsstíl. Þeim er skipt upp
í þrjá hópa:
 Borgarferðamenn og safnara, þ.e. fólk sem „safnar“ áfangastöðum en þessi hópur vill njóta
og slappa af og sækir því á staði með auðveldu aðgengi og góðri þjónustu.
 Náttúruunnendur og ferðamenn frá nýmarkaðslöndum en þessi hópur leitar eftir upplifun frá
náttúru og menningu.
 Virkt útivistarfólk sem vill virka upplifun og ævintýramennsku.
(Manhattan Marketing, 2016).
Ætla má að þessir fyrrgreindu markhópar dreifist misjafnlega um ferðamannastaði í Rangárþingi
ytra eftir því hvers konar upplifun þeir sækjast eftir. Í skýrslu Rögnvaldar Guðmundssonar (2015)
um ferðamenn í Rangárþingi ytra 2008-2014 má finna ýmsar áhugaverðar upplýsingar um áætlaðan fjölda þeirra sem sækja sveitarfélagið heim en þær upplýsingar byggja á ýmsum könnunum
meðal ferðamanna sem RRF hefur látið vinna. Áætlað er að 584 þúsund erlendir ferðamenn hafi
komið á láglendi Rangárvallasýslu árið 2014 sem er 154% fjölgun frá árinu 2008. Þetta þýðir að
59% erlendra ferðamanna sem komu til Íslands árið 2014 hafi komið í Rangárvallasýslu sem er 13%
fjölgun frá 2008. Á árabilinu 2008-2014 er áætlað að erlendum gestum sem heimsóttu sýsluna yfir
sumarmánuðina hafi fjölgað um 98% en fjöldi þeirra hafi fjórfaldast yfir vetrarmánuðina, sem sýnir
að ferðamannatíminn hefur lengst og að ferðaþjónusta er orðin heilsársatvinnugrein (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2015).
Á Mynd 2 má sjá áætlaðan fjölda erlendra ferðamanna sem fóru um láglendi Rangárvallasýslu árin
2008, 2013 og 2014 og breytingar á fjölda eftir mánuðum.

Mynd 2. Áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna sem fóru um láglendi Rangárvallasýslu eftir mánuðum
2008, 2013 og 2014 (Heimild: Rögnvaldur Guðmundsson, 2015).
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Áætlað er að alls hafi um 769 þúsund ferðamenn heimsótt Rangárvallasýslu árið 2014 og af þeim
er áætlað að 335 þúsund manns hafi haft viðkomu á Hellu, 141 þúsund manns komið í Landmannalaugar, 53 þúsund haft viðkomu í Hrauneyjum og um 13 þúsund í Veiðivötnum en hlutfallsskiptingu
milli erlendra og innlendra ferðamanna má sjá á Mynd 3 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2015).

Mynd 3. Áætlaður fjöldi og hlutfall allra ferðamanna í Rangárvallasýslu og á staði í Rangárþingi ytra árið
2014 (Heimild: Rögnvaldur Guðmundsson, 2015).

Þar sem upplýsingar um fjölda ferðamanna byggja að mestu á spurningakönnunum má finna
nokkuð misræmi í tölum. Dæmi um það er að samkvæmt niðurstöðum kannana sem gerðar voru
sumarið 2011 á ferðalögum Íslendinga og erlendra ferðamanna um landið þá fóru um 5% þeirra
Íslendinga sem voru á faraldsfæti á árinu í Landmannalaugar eða 14.000 manns og 23,4% erlendra
ferðamanna eða rúmlega 130.000 manns (Markaðs- og miðlarannsóknir, 2012; Oddný Þóra
Óladóttir, 2012). Samkvæmt þessum rannsóknum heimsóttu um 144 þúsund manns Landmannalaugar árið 2011 en um 141 þúsund árið 2014. Þessar tölur eru í nokkru samræmi við að gistinóttum hefur lítið fjölgað í Landmannalaugum síðasta áratuginn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2015)
en hins vegar eru þær ekki í samræmi við mikla aukningu í fjölda ferðamanna til landsins.
Skálar á hálendinu sem upphaflega voru byggðir fyrir gangnamenn hafa í seinni tíð þjónað ferðaþjónustuhlutverki en staðsetning flestra þeirra tekur hins vegar enn mið af gömlum áningarsvæðum gagnamanna (Steinsholt sf., 2014b). Stærstu gististaðirnir á hálendi sveitarfélagsins eru
Hálendismiðstöðin Hrauneyjar, Landmannahellir og Landmannalaugar, en sá síðarnefndi er með
fjölsóttari ferðamannastöðum hálendisins.
Hluta ársins 2016 stóð Vatnajökulsþjóðgarður fyrir talningu á fjölda gesta sem komu í Hálendismiðstöðina Hrauneyjar (mynd 4). Einnig var talinn fjöldi bíla við Þóristind á Veiðivatnaleið (mynd
5) (Gyða Þórhallsdóttir o.fl. 2017).
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Mynd 4. Fjöldi gesta í Hálendismiðstöðinni Hrauneyjum.

Mynd 5. Fjöldi bíla við Þóristind á Veiðivatnaleið.

Samkvæmt Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2016) er gert ráð fyrir því að víðerni séu kortlögð og verndun þeirra verði, eftir því sem við á, útfærð með hverfisvernd í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Þar er miðað við að víðerni séu hlutlæg fyrirbæri sem hægt er að skilgreina t.d. með lögum og mæla og meta með hliðsjón af þeim. Anna Dóra Sæþórsdóttir hefur hins
vegar bent á það í rannsóknum sínum að víðerni er einnig hægt að skilgreina út frá huglægum
viðmiðum eins og því hvort ferðamenn upplifa viðkomandi svæði sem víðerni. Samkvæmt
rannsóknum í Landmannalaugum (2009), Landmannahelli (2011) og Hrafntinnuskeri (2011) upplifðu á bilinu 92,1-96,3% ferðamanna þessi svæði sem víðerni (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012).
Í rammaskipulagi fyrir Suðurhálendið (Steinsholt sf., 2014b) er gerð grein fyrir ýmsum rannsóknum
sem varða hálendissvæði í Rangárþingi ytra og upplifun ferðamanna af þeim svæðum.
Í skýrslu Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Þorkels Stefánssonar 2012, kemur fram að yfir 90% svarenda
sem staddir voru í Landmannalaugum, Landmannahelli eða Hrafntinnuskeri lögðu mikið upp úr því
að upplifa óraskaða náttúru. Flestir voru sammála um að vegir inn á svæðið ættu að vera grófir
malarvegir líkt og þeir eru nú. Ferðamenn í Hrafntinnuskeri og Landmannahelli eru mjög andvígir
því að þar sé starfrækt hótel eða gistiheimili. Skiptar skoðanir voru hins vegar meðal ferðamanna
í Landmannalaugum. Í Landmannalaugum voru 32% ferðamanna (árið 2009) sem finnst að ferðamenn þar séu of margir. Þetta hlutfall hefur hækkað um 10% frá árinu 2000. Í Hrafntinnuskeri
finnst um þriðjungi að göngumenn séu of margir og í Landmannahelli þykir tæplega fjórðungi að
hestamenn séu of margir (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2012).
Í rannsókn Bergþóru Aradóttur o.fl. (2003) „Þolmörk ferðamennsku í Landmannalaugum“ kemur
fram að flestir ferðamenn í Landmannalaugum voru ánægðir með ferð sína þangað. Þeir voru
flestir þeirrar skoðunar að uppbygging og þjónusta ætti að vera fremur einföld. Óánægja ferðamanna snerist fremur að þjónustunni en umhverfinu (Bergþóra Aradóttir ritstjóri, o.fl. 2003).
Þolmörk staða er: „...sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að
gæta, hvort heldur sem er á náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna“
Í MS ritgerðinni Uppbygging og skipulag ferðamennsku í Landmannalaugum (Anna Mjöll Guðmundsdóttir, 2011) voru skoðuð þolmörk og skipulag í Landmannalaugum. Niðurstaðan leiddi í ljós
að hluti ferðamanna vill hafa svæðið eins náttúrulegt og hægt er. Annar hópur ferðamanna vill
hafa ákveðna grunngerð. Ferðamenn álíta að gamli skálinn og byggingarstíll hans sé dæmi um
mannvirki sem þeir eiga von á að sjá. Margir nefndu að ef um frekari uppbyggingu yrði að ræða þá
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vildu þeir sjá þau mannvirki í svipuðum stíl. Ferðamenn voru mótfallnir meiriháttar uppbyggingu á
svæðinu og fannst t.d. hótel og veitingastaðir ekki æskileg mannvirki. Rannsóknin leiddi í ljós að
ferðamenn í Landmannalaugum vilja minni uppbyggingu og þjónustu heldur en ferðamenn á
láglendi og eru sáttari við frumstæðari skilyrði.
Rögnvaldur Guðmundsson (2000) gerði könnun meðal ferðamanna „Vegir og ferðaþjónusta 19962003“. Niðurstaða þeirrar könnunar var að meirihluti ferðamanna sem fara um hálendið er
andvígur vegum með bundnu slitlagi á Fjallabakssvæðinu. Margir vildu að vegirnir yrðu
endurbættir sem malarvegir en fleiri voru þó þeirrar skoðunar að óuppbyggðir malarvegir og
óbrúaðar ár fengju að halda sér. Meirihluti ferðamanna vill sjá fræðsluskilti, merktar gönguleiðir,
göngubrýr og áningarstaði með bekkjum og borðum á hálendinu. Þjónusta á hálendinu á samt sem
áður að vera einföld í sniðum (Rögnvaldur Guðmundsson, 2000). Í annarri könnun Rögnvaldar
Guðmundssonar (2004) kemur fram að flestir vilja hafa Fjallabaksleið nyrðri óbreytta eða lagfæra
sem malarveg og brúa stærstu vatnsföll (Rögnvaldur Guðmundsson, 2004).
Í rannsóknaverkefni unnu af VSÓ ráðgjöf (2010) fyrir Vegagerðina „Ferðamannavegir á hálendi
Íslands“, kemur fram að á Fjallabakssvæðinu er fjöldi leiða sem bjóða upp á mikla möguleika.
Vegirnir eru mis krefjandi og akstursupplifun áhrifamikil. Vegirnir bjóða einnig upp á fjölbreytt
landslag og gott útsýni. Einnig er kostur að á skipulagssvæðinu er fjöldi áningarstaða. Á svæðinu
þarf að bæta fræðslu og merkingar og einnig þarf sumstaðar að draga úr álagi af völdum ferðamanna (VSÓ Ráðgjöf, 2010).
Ferðamálastofa hefur kortlagt „Auðlindir íslenskrar ferðaþjónustu“. Í verkefninu var með aðstoð
heimafólks kortlagðir staðir þar sem upplifa má staðbundna og einstaka eiginleika í náttúrufari eða
menningu. Skráningin gefur vísbendingar um sérkenni svæða sem hugsanlega má nýta (Ferðamálastofa, 2015b).
Unnið er að gerð áfangastaðaáætlunar fyrir Suðurland. Þar er horft til skipulags og samhæfingar í
þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi
svæði/áfangastað, þar með talið þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. Með áfangastaðaáætluninni verður til heildræn stefna sem lýtur að ferðaþjónustunni sem atvinnugrein, sveitarfélögum, íbúum, umhverfi og samfélaginu í heild (Markaðsstofa Suðurlands, 2017).
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4

NÁTTÚRUFAR OG LANDSLAGSHEILDIR

Sú aðferð að leggja mat á landslag og náttúru til að meta gildi lands út frá mismunandi þáttum
hefur í auknum mæli verið notuð í ýmis konar skipulagsvinnu hérlendis. Með því móti sést hvaða
svæði eru verðmætust til framtíðar litið hvað varðar jarðmyndanir, landslag, gróður og lífríki,
menningarminjar og gildi til ferðamennsku og útivistar.
Í þessum kafla er sett fram slíkt mat fyrir Rangárþing ytra þar sem sveitarfélaginu er skipt upp í
minni svæði út frá ýmsum einkennum í náttúrufari og landslagi. Þetta byggir á aðferð sem notuð
var í Svæðisskipulagi miðhálendisins þar sem svæðum var skipt upp í landslagsheildir með því að
afmarka þær eftir einsleitni svæða og út frá sameiginlegum einkennum, einkum út frá jarðfræðilegum þáttum, landslagi, berggrunni, landmótun og gróðurfari. Í Rammaskipulagi Suðurhálendisins
var þessum landslagsheildum skipt upp í minni deilisvæði, byggt aðallega á landslagi, gróðurfari og
jarðmyndunum. Sú vinna var byggð á aðferðafræði Svæðisskipulags miðhálendisins en var aðlöguð
og uppfærð að nákvæmari kortagrunnum og nýlegum gögnum um náttúrufar á svæðinu (Steinsholt sf., 2014b). Þar sem rammaskipulagið nær einungis yfir megnið af hálendishluta sveitarfélagsins þá var unnin sambærileg greining á deilisvæðum fyrir láglendið og Veiðivatnasvæðið. Þessar
upplýsingar eru svo nýttar til að útbúa þemakort yfir allt sveitarfélagið.
Helstu gögn sem notuð eru við flokkun svæðisins í deilisvæði eru m.a. gervitunglagögn og önnur
myndgögn, vistgerðarkort, Corine-flokkun, kortlagning jarðvegsrofs á Íslandi, jarðfræðikort, gróðurkort, auk staðþekkingar sem nýtt er eftir því sem kostur er.
Markmiðið er að vega og meta möguleikana á svæðinu m.t.t. ferðaþjónustu. Mörk landslagsheilda
og deilisvæða þeirra (Tafla 1) gefa til kynna breytileika í eftirtöldum náttúrufarsþáttum:
 Landslag. Byggir á berggrunni og jarðgrunni. Dalir og fjöll mótast af samspili upphleðslu og
rofs. Fjalllendi og jöklar takmarka aðgengi og mannvirkjagerð en hafa hins vegar aðdráttarafl
vegna ferðamennsku.
 Yfirborðsáferð lands. Þéttleiki og gerð berggrunns, sem m.a. segir til um vatnsleiðni vegna
öflunar neysluvatns. Á gosbeltinu eru möguleikar á nýtingu jarðhita, hættusvæði vegna mannvirkjagerðar o.fl.
 Veðurfar og snjóalög. Einkum sumarhiti og úrkoma. Hefur áhrif á skilyrði fyrir gróður, vatnsbúskap, mannvirkjagerð o.fl.
 Vatnafar. Fallvötn, stöðuvötn og grunnvatn.
 Gróðurfar og jarðvegur. Gróðurþekja, gróðurlendi, jarðvegsgerð og ástand jarðvegs.
Með þessari aðferðafræði er borið saman náttúrufar af mismunandi gerðum innan einstakra
svæða þar sem vegnir eru saman möguleikar og takmarkanir til nýtingar og verndar.
Tafla 1. Svæðaskipting á skipulagssvæðinu og lýsing á afmörkun deilisvæða.
Deilisvæði

Svæði

Afmörkun deilisvæðis

6.5b

Veiðivatnasvæðið

Afmarkast af Snjóöldufjallgarði að austan, Tungnaá að sunnan og nær vestur
og norður yfir Veiðivatnasvæðið.

6.5c

Vatnaöldur
/Klofnafell

Tekur yfir svæðið vestan Veiðivatna, frá Tungnaá í suðri og norður fyrir
Klofnafell.

6.5d

Frostastaðavatn

Afmarkast af Tungnaá að austan og norðan, Eskihlíðarvatni, Suðurnámum,
Bláhnúk og Litla-Kýling.

6.5e

Snjóalda

Afmarkast af Tungnaá að austan og sunnan og nær vestur fyrir Snjóöldufjallgarð.

6.6b

Þóristindur

Tekur yfir svæðið vestan við Vatnaöldur og Klofnafell og yfir að Þórisvatni.
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7.2b

Tindfjöll

Tekur til Tindfjalla og þar vestur af, fjalllendið ofan Fljótshlíðar, Dalöldur og
allt norður að Fjallabaksleið syðri.

7.3a

Sáta

Frá Hólmsárlóni vestur að Laufafelli og Skyggnishlíðum, Hungurfit og Lifrarfjöll.

7.3b

EmstrurMælifellssandur

Tekur yfir Emstrur að Markarfljóti og svæðið frá jökuljaðri Mýrdalsjökuls
norður fyrir Hattfell og Mælifellssand, allt austur undir Eldgjá.

7.4a

Torfajökull

Torfajökull, Kaldaklofsfjöll, Kirkjufell, Suðurnámur, Mógilshöfðar og Laufafell.

7.4b

Rauðufossafjöll

Nær yfir Rauðufossafjöll og næsta nágrenni þeirra.

7.5a

Hekla

Tekur til Heklu og hraunanna norður fyrir Skjólkvíar, vestur undir Sauðafellsvatn, um Bjalla og Selsundsfjall suður undir Gunnarsholt, austur um Hraunin
að Vatnafjöllum.

7.5b

Vatnafjöll

Tekur yfir fjöllin, suður fyrir Vatnafjallarana, austur fyrir Grasleysufjöll að
Laufafelli. Norður undir Rauðufossafjöll vestur að Sléttafelli.

7.5c

Hafrafell

Hekluhraun frá Gunnarsholti/Keldum, um Eystri-Rangá austur fyrir Hafrafell
og Hellufjall, vestur undir Vatnafjöll.

7.5d

Þorleifsstaðafjall

Nær yfir Rauðnefsstaðafjall vestur að Eystri-Rangá, að Þríhyrningi og Þorleifsstaðafjalli.

7.6a

Sölvahraun

Nær milli Tungnaár/Þjórsár og Ytri-Rangár allt suður fyrir Merkurhraun. Nær
einnig yfir hraunasvæðið norðan við Valafell og Dyngjur austur að Eskihlíðarhnaus.

7.6b

Valafell

Valafell og Næfurholtsfjöll.

7.6c

Löðmundur

Nær frá Lambafitjahrauni norður fyrir Dyngjur, austur að Eskihlíðarvatni, suður fyrir Mógilshöfða og Sauðleysur.

10.1

Þykkvabæjarfjara

Nær frá Hólsá vestur yfir fjörusandana og áreyrasvæði að Þjórsá.

10.2

Þykkvibær –
Holtin

Tekur til Holtanna, suður að fjörusvæðum sunnan Þykkvabæjar og austur
með Þverá.

10.3

Geitasandur

Tekur yfir svæði sunnan Hekluhrauna, frá Ytri-Rangá í vestri, suður undir
Lambhagavatn og austur undir Eystri-Rangá.

10.4

Landsveit

Landsveit sunnan Merkurhrauns, frá Þjórsá og austur að Rangá.
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Mynd 4. Deilisvæði landslagsheilda í sveitarfélaginu. Rauð lína er Rangárþing ytra og blá lína afmarkar
þjóðlendumörk.

Þau atriði sem byggja á svæðaskiptingunni í fyrrgreindri töflu (Tafla 1) eru sett fram á skýringaruppdráttum í Viðauka 2.
Svæðaskiptingin gefur möguleika á að bera saman ýmsa eiginleika landslagsheilda og deilisvæða.
Deilisvæðum eru gefnar einkunnir eftir útbreiðslu eða fjölbreytni tiltekinna einkenna. Þessum
einkennum er lýst í hverjum kafla fyrir sig. Hver þáttur er flokkaður í fjögur stig A, B, C og D, eftir
vægi einkennis. Efsti og mikilvægasti flokkurinn er A og neðsti er D flokkur þar sem lítið eða ekkert
af einkennum þess flokks finnst á viðkomandi svæði (Tafla 2). Einkunnir deilisvæða á hálendi sveitarfélagsins eru byggðar á einkunnum úr rammaskipulagi Suðurhálendisins og Svæðisskipulagi
miðhálendisins, en einkunnum fyrir láglendissvæði hefur verið bætt við í þessari vinnu. Þessi
aðferð var notuð til að bera saman náttúrufarsþætti í sveitarfélaginu og meta hugsanleg áhrif
þeirra m.t.t. ferðaþjónustu og áhrifa hennar á umhverfið.
Tafla 2. Útskýring á einkunnagjöf og vægi einkenna við mat á deilisvæðum.
Vægi einkennis

Lýsing

A

Mjög mikið af einkennum þessa flokks er á viðkomandi svæði.

B

Mikið af einkennum þessa flokks er á viðkomandi svæði.

C

Talsvert af einkennum þessa flokks er á viðkomandi svæði.

D

Lítið eða ekkert af einkennum þessa flokks er á viðkomandi svæði.

*

Einstæðni sem lyftir mati svæðis í A flokk.
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4.1

Jarðmyndanir

Til jarðmyndana teljast allar jarðfræðimyndanir en sérstaklega er horft til jökulminja, gosminja og
jarðhitasvæða (Tafla 3). Gosbeltið er ríkast af gosminjum og hverasvæðum en stærsti hluti jökulminjanna er í námunda við jöklana. Samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) njóta
eldvörp, gervigígar og eldhraun sérstakrar verndar og skal forðast að raska þeim eins og kostur er.
Ekki hafa verið kortlagðar eða gerð úttekt á jarðmyndunum og vistkerfum á svæðinu sem ákvæði
61. gr. laga um náttúruvernd taka til. Er athugunin því sett fram með þeim annmörkum.
Tafla 3. Gildi sem liggja til grundvallar á mati og flokkun jarðmyndana.
Einkunn

Jökulminjar

Gosminjar

Jarðhitasvæði

A

Útbreiddar eða einstakar
jökulminjar, mörg jökulstig.

Fjölbreyttar og sérstæðar eldstöðvar, megineldstöðvar, dyngjur, sprunguvirkni, útbreidd hraun.

Mikil hveravirkni og fjölbreytileiki, vatnshverir og litríkar
útfellingar.

B

Stök jökulstig, stakar jökulminjar.

Margar eldstöðvar, mikil hraun.

Hveravirkni, vatnshverir og
útfellingar.

C

Strjál jökulminjaform.

Fáar eldstöðvar, lítil hraun
sjáanleg.

Einstaka laugar.

D

Engar eða ósjálegar jökulminjar.

Eldstöðvar / hraun ekki áberandi.

Köld svæði.

4.2

Gróður og lífríki

Mat á fjölbreytni gróðurs og lífríkis (Tafla 4) tekur til gróðurþekju, tegundafjölbreytni, sjaldgæfra
tegunda og sérstæðra gróðurfélaga og er þá stuðst við vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar. Hvað
lífríkið varðar þá er horft til lífríkis í og við vötn, örvera á hverasvæðum og villtra tegunda.
Tafla 4. Gildi sem liggja til grundvallar á mati og flokkun gróðurs og lífríkis.
Einkunn

Gróður

Lífríki

A

Mikil tegundafjölbreytni, sjaldgæfar tegundir eða
sérstæð gróðurfélög.

Mikið og fjölbreytt dýralíf, sérstæð samfélög eða
sjaldgæfar tegundir.

B

Nokkur tegundafjölbreytni, sjaldgæfar tegundir
eða sérstæð gróðurfélög.

Nokkur fjöldi dýrategunda.

C

Lítil tegundafjölbreytni, fáar sjaldgæfar tegundir
eða sérstæð gróðurfélög.

Fáar dýrategundir og lítill þéttleiki.

D

Fáar tegundir og fábreytt svæði.

Lítið/fábreytt dýralíf.

4.3

Landslag

Gert er ráð fyrir að áhrif landslags byggi á fjölbreytni í formum, litum og landgerðum. Gosbelti
landsins fær hátt mat þar sem landslag er margbreytilegt, víða litskrúðugt og þar er að finna há
fjöll og jökla.
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Tafla 5. Gildi sem liggja til grundvallar mati og flokkun á landslagi.
Einkunn

Víðerni

Fjölbreytni; mynstur,
litbrigði, form, og
áferð

Gróður / vistgerðir

Vatnafar

A

Lítt eða óraskað
land.

Fjölbreytt mynstur,
litir, form og hrjúf
áferð. Fágætar landslagsgerðir.

Fjölbreytt gróðurlendi
og/ eða talsverður
gróður. Vistgerðir með
hátt verndargildi.

Talsverð þekja vatns í
landinu, fjölbreyttur
straumhraði og birtingarform vatns.

B

Lítt raskað land, fáir
slóðar og mannvirki.

Nokkuð fjölbreyttir
litir, mynstur, form og
áferð.

Nokkur gróður og
fjölbreytni.

Nokkuð um vatn og ýmis
konar birtingarform vatns.

C

Eitthvað af mannvirkjum s.s. vegum,
stíflum og byggingum.

Lítil fjölbreytni í
mynstri, formum og
áferð.

Lítt gróið eða fábreyttur
gróður.

Lítið um vatn og fábreytt
birtingarform vatns.

D

Manngert landslag.

Einsleitt land þar sem
yfirborðið er svipað
ásýndar.

Einsleitt lítt gróið svæði.

Nánast þurrt svæði og
einsleitt birtingarform
vatns.

4.4

Náttúrufarsgildi

Mat á fjölbreytni og sérstæðni náttúrufars byggir á greiningu landslags, jarðmyndana, gróðurs og
lífríkis (Tafla 6).
Tafla 6. Gildi sem liggja til grundvallar mati og flokkun á náttúrufarsgildi.
Einkunn

Landslag

Jarðmyndanir

Gróður og lífríki

A

Sérstætt eða
óvenju fjölbreytt,
litríkt eða sérstæð
form.

Merkar jarðmyndanir,
mikil fjölbreytni og einstæðar minjar.

Mikil tegundafjölbreytni í gróðri, sjaldgæfar tegundir
eða sérstæð gróðurfélög. Mikið og fjölbreytt dýralíf,
sérstæð samfélög eða sjaldgæfar tegundir.

B

Sérstætt og/eða
fjölbreytt.

Margar jarðmyndanir
og mikil fjölbreytni.

Nokkur tegundafjölbreytni gróðurs, sjaldgæfar tegundir
eða sérstæð gróðurfélög. Nokkur fjöldi dýrategunda.

C

Fábreytt og
fremur einsleitt.

Strjálar og/eða fábreyttar jarðmyndanir.

Lítil tegundafjölbreytni, fáar sjaldgæfar tegundir eða
sérstæð gróðurfélög. Fáar dýrategundir og lítill þéttleiki.

D

Einsleitt.

Litlar og/eða nær
engar jarðmyndanir.

Fáar gróðurtegundir og fábreytt svæði. Lítið dýralíf.
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4.5

Niðurstaða fyrir flokkun svæða

Eftir því sem við á er unnin tafla fyrir hvern flokk (sjá viðauka I). Heildareinkunn hvers flokks er
tekin saman og hér að neðan er samantekt eftir náttúrufarsgildi sem byggir á landslagi, jarðmyndunum, gróðri og lífríki og er birt í Tafla 7 og sýnt á uppdráttum í Viðauka II.
Tafla 7. Flokkun svæða eftir náttúrufarsgildi, byggt á landslagi, jarðmyndunum, gróðri og lífríki.
Náttúrufarsgildi
Deilisvæði

Svæði

Landslag

Jarðmyndanir

Gróður og lífríki

Heildareinkunn

6.5b

Veiðivatnasvæðið

A

A*

A

A

6.5c

Vatnaöldur/Klofnafell

B

C

C

C

6.5d

Frostastaðavatn

A*

A*

B

A

6.5e

Snjóalda

B

B

C

B

6.6b

Þóristindur

C

C

C

C

7.2b

Tindfjöll

B

A

C

B

7.3a

Sáta

B

B

C

B

7.3b

Mælifellssandur

B

B

D

C

7.4a

Torfajökull

A*

A*

C

A

7.4b

Rauðufossafjöll

B

B

C

B

7.5a

Hekla

A

A*

C

A

7.5b

Vatnafjöll

B

B

C

B

7.5c

Hafrafell

C

C

D

C

7.5d

Þorleifsstaðafjall

C

C

C

C

7.6a

Sölvahraun

B

C

D

C

7.6b

Valafell

C

C

C

C

7.6c

Löðmundur

B

B

C

B

10.1

Þykkvabæjarfjara

B

D

C

C

10.2

Þykkvibær – Holtin

B

C

B

B

10.3

Geitasandur

C

D

C

C

10.4

Landsveit

B

C

B

B
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Mynd 5. Flokkun svæða eftir náttúrufarsgildi á láglendi í Rangárþingi ytra.

Mynd 6. Flokkun svæða eftir náttúrufarsgildi á hálendi í Rangárþingi ytra.
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5

STAÐAN – INNVIÐIR OG FERÐAÞJÓNUSTA

Í Rammaskipulagi Suðurhálendisins sem sveitarfélögin Rangárþing ytra, Rangárþing eystra og
Skaftárhreppur undirrituðu 2014 er m.a. gerð úttekt á helstu ferðamannasvæðum á hálendishluta
Rangárþings ytra, að Veiðivötnum undanskildum. Þau gögn eru nýtt með öðrum upplýsingum í
þessari umfjöllun um innviði og ferðaþjónustu í Rangárþingi ytra.
5.1

Gisti- og þjónustusvæði ferðamanna

Samkvæmt lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 m.s.br. (Alþingi
Íslands, 2007) eru gististaðir flokkaðir í eftirfarandi 4 flokka sem tekur mið af því hvort og hvernig
veitingar eru í boði:
 Flokkur I:
Heimagisting
 Flokkur II:
Gististaður án veitinga
 Flokkur III:
Gististaður með veitingum en þó ekki áfengisveitingum
 Flokkur IV:
Gististaður með áfengisveitingum
Samkvæmt 6. gr. reglugerðar um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 1277/2016 þá
skiptast gististaðir í eftirfarandi tegundir eftir búnaði og aðstöðu sem bjóða skal gestum:
„Hótel: Gististaður þar sem gestamóttaka er aðgengileg allan sólarhringinn og veitingar að einhverju tagi framleiddar á staðnum. Fullbúin baðaðstaða skal vera með hverju herbergi.
Stærra gistiheimili: Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 6 herbergi eða fleiri
eða rými fyrir fleiri en 10 einstaklinga. Handlaug skal vera í hverju herbergi og salerni nærliggjandi.
Jafnframt skulu gestir eiga aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Minna gistiheimili: Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi
eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa
um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.
Gistiskáli: Gisting í herbergjum eða svefnskálum. Hér undir falla farfuglaheimili (hostel).
Fjallaskálar: Gisting í herbergjum eða í svefnskálum staðsett utan alfaraleiðar og almenningur
hefur aðgang að, svo sem skálar fyrir ferðamenn, veiðiskálar og sæluhús.
Heimagisting: Gisting á lögheimili einstaklings eða einni annarri fasteign í hans eigu sem hann
hefur persónuleg not af.
Íbúðir: Íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta til skamms tíma, sbr. 2. gr. reglugerðar
þessarar og fellur ekki undir húsaleigulög. Hér undir falla starfsmannabústaðir og starfsmannabúðir þegar slíkar byggingar eru ekki leigðar út í tengslum við vinnusamning. Íbúðir félagasamtaka
eru undanskildar.
Frístundahús: Hús utan þéttbýlis sem er nýtt til tímabundinnar dvalar. Orlofshús félagasamtaka,
svo sem stéttarfélaga og starfsgreinafélaga, eru undanskilin“.
Árið 2016 voru 53 staðir innan skipulagssvæðisins sem buðu upp á gistingu skv. fyrrgreindum
flokkum. Í flokki III og IV, sem eru þeir staðir sem veita mesta þjónustu voru 9 staðir með samtals
um 390 gistirými, fyrir 995 gesti. Þar er meðtalin hálendismiðstöð í Hrauneyjum og þar eru 75
gistirými, 164 gistipláss enda er þar rekin gisti- og veitingaþjónusta allt árið.
Í flokkum I og II, heimagisting, gistiheimili, skálar o.fl. eru skráðir 48 staðir sem bjóða upp á fjölbreytta gistingu, allt frá svefnpokaplássi upp í uppbúin rúm í einstaklingsherbergjum eða stökum
húsum.
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Allmargir staðir á hálendinu bjóða upp á gistingu yfir sumarmánuðina en samkvæmt Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2016) eru ferðaþjónustustaðir á hálendinu skilgreindir í hálendismiðstöðvar, jaðarmiðstöðvar, skálasvæði og fjallasel. Samkvæmt Aðalskipulagi
Rangárþings ytra 2010-2022 er jaðarmiðstöð við Hrauneyjar (164 pláss). Þá eru skálasvæði í
Landmannahelli (100 pláss), Landmannalaugum (78), Veiðivötnum (150), Álftavatn (72), Hvanngili
(60) og við Foss (36), samtals tæplega 500 gistipláss á skálasvæðum. Fjallasel eru við Áfangagil (38
pláss), Austurbotn (12), Hrafntinnusker (52), Strút (26), Krók (7), Hungurfit (50) og Dalakofa (36).
Samtals eru alls rúmlega 210 gistirými. Á sumum þessara þjónustustaða er eitt hús en á öðrum
nokkur saman. Sum þessara húsa voru upphaflega byggð sem gangnamannahús eða veiðihús en
hafa á seinni árum verið endurbætt og eru nú notuð fyrir ferðamenn. Misjafnt er hvaða þjónusta
er veitt og hvort skálavörður/umsjónarmaður sé á staðnum. Það má því áætla að í heildina séu um
870 gistipláss í húsum á hálendishluta sveitarfélagsins.
Hagstofa Íslands skráir heildarfjölda gistinátta í sveitarfélaginu, flokkaðar eftir þjónustu, sjá 8.
mynd. Öll innigisting, utan hálendisskála, er tekin saman þ.e. á hótelum, gistihúsum, orlofshúsum,
farfuglaheimilum og í heimahúsum. Gisting í flokkum III og IV er tekin sérstaklega saman, þ.e.
hótelgisting/gisting með veitingum. Þá er öll gisting á tjaldsvæðum og í hálendisskálum tekin saman, þær gistitölur taka bara til sumarmánaða, þ.e. júní og út september.
Gistinóttum á tjaldsvæðum/skálum á hálendinu fjölgar stöðugt, sbr. 9. mynd, ef undan er skilið
árið 2009 en þá aukningu má rekja til aukinnar gistingar á tjaldsvæðum á Suðurlandi í júlímánuði.
Það kann að stafa af auknum ferðum Íslendinga um eigið land í kjölfar hrunsins 2008 eða mistökum
við skráningu gagna. Árið 2006 eru um 40.000 gistinætur skráðar en eru komnar yfir 60.000 árið
2016 en hafa má í huga að aukin áhersla hefur verið lögð á bætta skráningu upplýsinga síðustu ár.
Skil á gistinóttum á tjaldsvæðum og í skálum í óbyggðum eru almennt lakari en fyrir innigistingu
og því ber að taka þeim með fyrirvara skv. upplýsingum frá Hagstofunni.
Fjölgun gistinátta í byggð er veruleg, sérstaklega innanhúss, á þessu 11 ára tímabili, úr rétt tæplega
40.000 gistinóttum árið 2006 í 115.618 gistinætur árið 2016. Hlutfall gistinátta á hótelum og gistiheimilum af allri innigistingu hefur haldist nokkuð svipað eða um 85% þó munur hafi heldur aukist
síðustu ár. Í heild eru skráð 531 gistirými fyrir 1.199 gesti skv. skráningu sveitarfélagsins í lok árs
2016.
Gistinætur í Rangárþingi ytra 2006 - 2016
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Mynd 7. Gistinætur í Rangárþingi ytra 2006 – 2016 (Hagstofa Íslands, 2016).

Gististaðir og tjaldsvæði eru sýnd á uppdrætti í Viðauka 2.
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5.2

Samgöngur og útivist

Greiðar samgöngur eru lykilatriði í ferðaþjónustu en góðar samgöngur og nálægð við höfuðborgarsvæðið og alþjóðaflugvöllinn í Keflavík er eitt af því sem markar sérstöðu Suðurlands gagnvart
öðrum svæðum á Íslandi (Manhattan Marketing, 2016).
Vegir
Vegagerðin er með umferðarteljara víða um sveitarfélagið og birtir á heimasíðu sinni meðalumferð
á dag bæði fyrir sumarið og allt árið. Á uppdráttum í Viðauka 2 er sýnd ársdagsumferð (ÁDU) á
helstu vegum í byggð í Rangárþingi ytra. Ársdagsumferð er meðalumferð á dag yfir allt árið. Einnig
er sýnd sumardagsumferð (SDU) um helstu vegi á afréttum. Sumardagsumferð er meðalumferð á
dag yfir sumartímann (Vegagerðin, 2015).
Tafla 8. Breytingar á umferð um helstu vegi í byggð.
Vegur

ÁDU 2016

ÁDU 2011

ÁDU 2006

ÁDU 2001

Hringvegur við Rauðalæk

3343

2245

2046

1697

Landvegur við Laugaland

634

532

513

402

Tafla 9. Breytingar á umferð um helstu vegi á afréttum.
Vegur

SDU 2016

SDU 2011

SDU 2006

SDU 2001

Fjallabaksleið nyrðri austan Sigöldu (208)
Dómadalsleið (F225)

241
102

163
94

103
36

69
30

Veiðivatnaleið (F228)

59

53

36

30

Fjallabaksleið syðri við Hungurfit (F210)

17

16

35

23

Þá var unnin skýrsla fyrir Vatnajökulsþjóðgarð 2017 (Gyða Þórhallsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson,
2016) sem nefnist „Fjöldi gesta í Vatnajökulsþjóðgarði frá upphafi talninga út árið 2016“. Meðal
annars er þar gerð grein fyrir umferð um Sprengisand, 71 bíll að meðaltali á dag þá daga sem mælt
var á háönn (júní, júlí, ágúst) en að jafnaði opnar leiðin ekki fyrr en um mánaðarmótin júní/júlí.
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Mynd 8. Ársdagsumferð um helstu vegi á láglendi í Rangárþingi ytra og sumardagsumferð um vegi inn á
hálendið, sjá stærra kort í Viðauka 2 (Heimild Vegagerðin 2016).

Vegarkerfi sveitarfélagsins býður upp á margar áhugaverðar hringleiðir, bæði inn á hálendinu og í
byggð. Í byggðarhluta sveitarfélags eru flestar hringleiðir opnar árið um kring utan leiða frá
Þykkvabæ, að Sandhólaferju, af Þingskálavegi yfir á Landveg, frá Keldum yfir í Vatnsdal og niður í
Fljótshlíð. Þá eru væntanlegar leiðir, ein af Landvegi, yfir Þjórsá og á Þjórsárdalsveg rétt neðan
Árness og hin af Suðurlandsvegi, niður með Odda og á Landeyjaveg við Vestra-Fróðholt.
Á afréttum eru fjölmargar hringleiðir, mjög misgóðar en báðar Fjallabaksleiðirnar eru nokkuð
fjölfarnar yfir sumarmánuðina. Misjafnt er hvenær þessar leiðir opna á sumrin en oftast um og
uppúr miðjum júní.
Torfæruakstur bíla, vélhjóla og annarra ökutækja skapa oft vandamál vegna utanvegaaksturs.
Þetta á einkum við á hálendishluta sveitarfélagsins og má sérstaklega nefna svæðið norðvestan
Heklu en á byggðasvæðum er vinsælt að fara í Þykkvabæjarfjöru, nágrenni Hellu og víðar.
Gönguleiðir
Gönguferðir hafa átt vaxandi vinsældum að fagna á seinni árum. Í gildandi aðalskipulagi Rangárþings ytra er m.a. sett fram eftirfarandi markmið „Merktar verða fjölbreyttar gönguleiðir sem
nýtast íbúum til útivistar og geti jafnframt verið grundvöllur fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu“
(Rangárþing ytra & Steinsholt sf, 2010).
Nokkrar vinsælar gönguleiðir eru á skipulagssvæðinu. Af stikuðum gönguleiðum eru þær helstu
Hellismannaleið frá Rjúpnavöllum í Landmannalaugar, hluti af Laugaveginum milli Landmannalauga og Þórsmerkur og gönguleiðir um Bolholtsskóg og á Þríhyrning. Á Hellu og í nágrenni þorps-
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ins eru gönguleiðir s.s. að Ægisíðufossi og um Aldamótaskóg austan Hellu. Þá er unnið að uppbyggingu nýrrar leiðar, Dalastígs frá Landmannahelli, um Hungurfit og í Þórsmörk. Möguleikar á
áhugaverðum gönguleiðum eru fjölmargir.
Árið 2014 kom út skýrsla um gönguleiðir í Ásahreppi og Rangárþingi ytra (Steinsholt sf., 2014a) en
það verkefni gekk út á að kortleggja mögulegar gönguleiðir í byggð og hálendisjaðri sveitarfélaganna tveggja.
Í Rammaskipulagi fyrir Þjórsárdal er gert ráð fyrir brú á Þjórsá sunnan við Búrfell. Brúin er ætluð
fyrir göngu-, reið- og reiðhjólafólk. Með tilkomu brúarinnar opnast áhugaverðir möguleikar til útivistar.
Gönguleiðir eru sýndar á uppdráttum í Viðauka 2.
Reiðleiðir
Hestamennska er mikið stunduð í Rangárþingi ytra, bæði sem atvinnugrein og tómstundagaman
og góðar reiðleiðir því mikilvægur hluti innviða sveitarfélagsins. Margar reiðleiðir eru á láglendi
sveitarfélagsins og megin reiðstígar tengja saman byggð og hálendi. Þessar leiðir eru mikið notaðar
og eru mikilvægur liður í ferðaþjónustu á svæðinu.
Reiðleiðir í sveitarfélaginu hafa verið kortlagðar og settar fram á reiðleiðakorti af Rangárvallasýslu
og í Rammaskipulagi Suðurhálendisins. Fjölmargar vinsælar leiðir eru á svæðinu, m.a. Landsveit,
um Dómadalsleið í Landmannalaugar og frá Keldum um Fjallabaksleið syðri, þ.e. í Krók og áfram
niður í Fljótshlíð eða austur Mælifellssand.
Reiðleiðir eru sýndar á uppdráttum í Viðauka 2.
Reiðhjólaleiðir
Hjólreiðar verða sífellt vinsælli bæði sem hluti af daglegri hreyfingu íbúa og sem ferðamáti. Þær
bjóða bæði upp á valkost í ferðamáta og gefa kost á útivist, heilbrigðu líferni og samverustundum.
Að auki gera þær íbúum og gestum kleift að fræðast um náttúru, menningu og sögu á svæðinu.
Talið er að hjólaferðamaður eyði meiru og dvelji lengur á svæði heldur en sá sem ferðast um á bíl
því hann fer hægar yfir og hefur ekki tök á að hafa mat og drykki meðferðis í miklu magni og verslar
því víðar (Eva Dís Þórðardóttir & Gísli Rafn Guðmundsson, 2013). Það getur því verið eftirsóknarvert fyrir sveitarfélög að byggja upp reiðhjólaleiðir og laða þannig fleiri hjólaferðamenn á svæðið.
Suðurland og ekki síst Rangárvallasýsla er áhugavert svæði fyrir hjólafólk með ótal möguleikum á
fjölbreyttum og áhugaverðum leiðum sem aðeins hafa verið nýttar í litlum mæli. Í gildandi Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022 eru markmið um að hjólreiðastígar verði meðfram Suðurlandsvegi og helstu vegum í nágrenni við Hellu. Ekki eru þó neinir afmarkaðir hjólastígar eða hjólareinar í sveitarfélaginu enn sem komið er en talsverð umferð hjólreiðamanna er um almenna vegi
í sveitarfélaginu. Gefin hefur verið út bók um hjólaleiðir í Rangárvallasýslu (Ómar Smári Kristinsson,
2017). Þar eru upplýsingar um fjölbreyttar hjólaleiðir í byggð og á hálendinu.
Unnið er að því að Ísland verði hluti af EuroVelo verkefninu sem er samevrópskt verkefni um net
langra reiðhjólaleiða víðsvegar um Evrópu. Ein reiðhjólaleið á Íslandi er til skoðunar í þessu
verkefni en leiðir í þessu neti þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði s.s. um hámarksumferð. Leiðin
liggur milli Seyðisfjarðar og Keflavíkurflugvallar og hún fylgir Hringveginum frá Hvolsvelli að Hellu
en þar er farið upp með Ytri-Rangá. Ytri-Rangá er fylgt og farið er fram hjá Laugalandi, áður en
komið er inn á Hringveginn aftur við gatnamót Heiðarvegar og Hringvegar og þeim síðarnefnda svo
fylgt yfir Þjórsárbrú (Eva Dís Þórðardóttir & Gísli Rafn Guðmundsson, 2013).
Reiðhjólaleið meðfram Suðurlandsvegi er sýnd á uppdrætti í Viðauka 2.
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5.3

Útivist og afþreying

Náttúra landsins er líklega sá þáttur sem lokkar flesta ferðamenn til landsins. Því fylgir mikið álag
á margar af helstu náttúruperlum landsins. Ein leið til að minnka álag á viðkvæm svæði er að fjölga
áfangastöðum fyrir ferðamenn og auka fjölbreytni þeirra.
Auk náttúrunnar sækja ferðamenn í að kynnast sögu og menningu svæðisins og í Rangárþingi ytra
er fjöldi áhugaverðra staða hvort sem horft er til náttúrufegurðar, jarðmyndana eða minja ýmis
konar. Þessir staðir hafa að nokkru leyti verið kortlagðir m.a. í verkefni sem Ferðamálastofu var
falið að stýra, um kortlagningu auðlinda íslenskrar ferðaþjónustu, þar sem listaðir hafa verið upp
staðir með hugsanlegt aðdráttarafl fyrir ferðaþjónustu (Halldór Arinbjarnarson o.fl. 2015). Í kortlagningu Ferðamálastofu var aðdráttarafl og aðgengi staða metið en tilgangur verkefnisins var m.a.
að nýta mætti niðurstöðurnar til aðalskipulagsgerðar sveitarfélaga. Fleiri áhugaverðir staðir voru
einnig kortlagðir í verkefni sem Steinsholt sf. vann í samráði við Rangárþing ytra og Ásahrepp um
kortlagningu gönguleiða í þessum tveimur sveitarfélögum (Steinsholt sf., 2014a).
Minjar og saga
Fornleifar á Íslandi eru vannýtt auðlind í ferðaþjónustu hér á landi. Fjölda áhugaverðra fornminja
er að finna í Rangárþingi ytra en Fornleifastofnun Íslands hefur unnið að skráningu þeirra og hafa
á fjórða þúsund fornleifa verið skráðar (Kristborg Þórsdóttir ritstjóri, 2014). Sérstaða Rangárþings
ytra í fornfræðilegu tilliti fellst annars vegar í miklum fjölda manngerðra hella og hins vegar í gríðarlegum fjölda eyðibýla sem skráð hafa verið, en vegna uppblásturs eru stórar eyður þar sem engar
heimildir eða minjar um fornleifar hafa varðveist (Kristborg Þórsdóttir, 2013). Árið 2012 fékk Fornleifastofnun Íslands styrk til að vinna að verkefni sem kallast „Ferðamenn og fornleifar við þjóðveg
1“ og varð Rangárþing ytra fyrir valinu. Verkefnið fólst í því að yfirfara skráða fornleifastaði sem
falla innan 1 km breiðs beltis sitthvoru megin við þjóðveg 1 og leggja mat á það hvaða fornleifar
henta til frekari kynningar m.t.t. aðgengis og þjónustu í nágrenninu (Kristborg Þórsdóttir, 2013).
Niðurstöður þess verkefnis voru að af 178 skráðum fornminjum voru valdar 20 minjar á fjórum
svæðum sem talið var að hentuðu vel til kynningar því aðgengi að þeim var gott, þær voru vel
sýnilegar, sjónrænar og áhugaverðar. Þær minjar sem valdar voru til kynningar eru eftirtaldar:
 Fornleifar sem tilheyrðu eyðijörðinni Gaddstöðum, s.s. bæjarhóll, hellir, beitarhús og traðir.
 Manngerðir hellar á Ægissíðu. Nokkrir hellar sem nýttir hafa verið sem fjárhús, fjós og hlaða.
 Manngerðir hellar á Brekkum. Annar nýttur sem fjárhús.
 Markhólahellir á Syðri-Rauðalæk ásamt tóft og garðlagi sem gegndi hlutverki áveitu.
Fjölmargir merkir sögustaðir eru í sveitarfélaginu, má nefna Odda, Keldur, Gunnarsholt, Þingskála,
Hellna, Ægissíðu, Þykkvabæ, Kirkjubæ og ýmsa staði og örnefni úr Njálu.
Einar Pálsson (1925-1996) setti fram kenningar um mikilvægi Steinkross, nú eyðibýli neðanvert í
Hekluhraunum, sem miðju goðfræðilegar heimsmyndar á landnámsöld, kenning sem þó er
umdeild en miklar rústir má sjá í Steinkrossi frá því að byggð lagðist þarf af, seint á 19 du öld.
Þá er mikil byggð sem lagst hefur af, af völdum eldgosa og áfoks í kjölfar þeirra. Talið er að 50 – 60
býli hafi lagst af á Rangárvöllum og Landsveit. Tvö þau síðustu í gosinu 1947, þegar byggð lagðist
af á Þorleifsstöðum og Rauðnefsstöðum.
Lokið hefur við aðalskráningu fornminja í sveitarfélaginu. Áhugaverðar fornminjar eru merktar á
uppdrátt í Viðauka 2.

Steinsholt ehf.

24

Rangárþing ytra - Ferðamál

Önnur afþreying
Ýmsa aðra afþreyingu er að finna í Rangárþingi ytra.
Átján holu golfvöllur er á Strönd. Völlurinn þykir góður, sendinn og tekur snemma við sér á vorin.
Völlurinn er opinn stærstan hluta ársins.
Á Gaddstaðaflötum við Hellu er eitt besta hestaíþróttasvæði landsins, þar sem byggð hefur verið
upp aðstaða sem m.a. hefur verið nýtt fyrir landsmót hestamanna og nýst hefur við fjölmarga aðra
stærri viðburði.
Sundlaugar eru á Hellu og Laugalandi og náttúrulaug er m.a. Landmannalaugum.
Fjölmörg vinsæl veiðisvæði eru í sveitarfélaginu en þekktust eru Veiðivötn, Ytri-Rangá og EystriRangá.
Söfn: Sagnagarður í Gunnarsholti gerir sögu landgræðslu skil en Landgræðsla ríkisins var stofnuð
árið 1908 og er í Gunnarsholti (Landgræðsla ríkisins, á.á). Gamli torfbærinn á Keldum er til sýnis á
sumrin en hann er talin að stofni til elsta hús landsins. Yngri viðbyggingar ásamt kirkju eru frá 1875
(Þjóðminjasafn, 2017).
Ástand svæða
Umhverfisstofnun gefur árlega út skýrslu um ástand friðlýstra svæða á Íslandi og á tveggja ára fresti
gefur hún út svokallaðan „rauðan lista“ en þar eru svæði flokkuð ef stofnunin metur að þau séu
undir miklu álagi sem bregðast þyrfti við strax. Greining Umhverfisstofnunar er byggð á breiðu
almennu mati en ekki á beinum rannsóknum. Friðland að Fjallabaki rataði á rauða listann árin
2010, 2012 og 2014 (Umhverfisstofnun, 2014). Í skýrslunni kemur fram að Landmannalaugar séu
að öllum líkindum viðkvæmasta svæðið innan Friðlands að Fjallabaki og mest farið að láta á sjá.
Helstu ógnir eru taldar mikið álag af völdum ferðamanna, sér í lagi í Landmannalaugum og
utanvegaakstur sem er þó nokkur. Nú er unnið að deiliskipulagi fyrir Landmannalaugar þar sem
m.a. er gert ráð fyrir að draga meginþjónustuna fjær sjálfu náttúrusvæðinu.
Þá benda ýmsar athuganir til þess að umferð um svonefndan „Laugaveg“ milli Þórsmerkur og
Landmannalauga sé í mesta lagi með tilliti til álags á náttúruna og upplifunar þeirra sem þangað
sækja.
Víða má finna svæði sem eru að mörgu leyti sambærileg eða með einhvers konar sérstöðu. Þetta
eru t.d. svæði á Torfajökulssvæðinu (Ljósártungur, Kaldaklof/Strútur), við Laufafell, Hungurfit,
Landmannahelli, Veiðivatnasvæðið, Heklusvæðið og hraun þar í nágrenni. Þessi svæði eru misvel
sótt, sum nær „ónumin“ en misjafnt er með aðgengi og þjónustu innan þeirra.
Öryggi vegfarenda
Í rammaskipulagi Suðurhálendis kemur fram að Lögreglustjórinn á Hvolsvelli hafi, í samvinnu við
Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra, unnið hættumat fyrir sveitarfélögin í Rangárvalla- og VSkaftafellssýslu. Matið er aðallega unnið vegna eldgosa og hlaupa frá vestanverðum Mýrdalsjökli
og Eyjafjallajökli, og áhættugreining vegna hugsanlegs goss og hlaups niður Mýrdalssand.
Samkvæmt þessum athugunum þá stafar alltaf einhver hætta af ofangreindri náttúruvá. Í þessu
samhengi má nefna að flóttaleiðir geta verið ófullnægjandi vegna lélegs vegakerfis t.d. um Fjallabaksleið nyrðri, sérstaklega austurhluta leiðarinnar. Um þessa vegi fara fjölmargir hópferðabílar
auk minni bifreiða. Þá er bent á hættu sem fylgir útivist s.s. hrunhættu í íshellum á Torfajökulssvæðinu. Auk þessa er bent á sýkingarhættu út frá staðbundinni mengun grunnvatns á hálendinu
sem getur fylgt kömrum eða lélegum rotþróm (Guðrún Jóhannesdóttir, 2011).
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Hvað fjarskipti varðar þá hefur Tetra samband ekki verið tryggt nægjanlega vel á svæðinu, sérstaklega ekki austan til. Farsímasamband er víða stopult en farsímakerfið er mikilvægt vegna rýmingaráætlana (Guðrún Jóhannesdóttir ritstjóri 2011).
Erfitt er að byggja öryggiskerfi upp, vegna þess hve land er mishæðótt auk þess sem lítil vitneskja
er um fjölda ferðamanna innan svæðisins. Ekkert samræmt eftirlit er með umferð inn á svæðið
eða um það, né heldur eru gerðar kröfur til þeirra sem þangað fara um einhvern lágmarksbúnað
eða tilkynningaskyldu.

6

FERÐAMANNASVÆÐI

Út frá þeim greiningum sem fjallað hefur verið um í köflum 4 og 5, m.a. á náttúrfarsgildi svæða í
sveitarfélaginu, afþreyingarmöguleikum, samgöngum og gistiaðstöðu var lagt mat á sveitarfélagið
sem ferðamannasvæði.
Tafla 10. Eiginleikar sem notaðir eru til að meta svæði sem ferðamannasvæði og vægi þeirra í einkunnagjöf.
Eiginleikar

Dæmi

Vægi

Upplifun

Jarðmyndanir, náttúra, víðerni, fjölbreytni, fegurð, einstæðni.

3x (50%)

Afþreyingarmöguleikar

Gönguleiðir, reiðleiðir, veiði, hjólreiðar, saga, minjar o.fl.

1x

Innviðir

Gisting, vegir.

1x

Framtíðarvirði

Mikilvægt eða vannýtt svæði til ferðamennsku.

1x

Tafla 10 hér að ofan sýnir þá eiginleika sem notaðir eru til að meta svæðin. Upplifun gildir þrefalt
á við aðra eiginleika svæðisins. Aðrir eiginleikar eru afþreyingarmöguleikar, innviðir og virði svæðis
til framtíðar litið. Út frá þessum eiginleikum er varpað ljósi á hversu mikilvæg einstök svæði eru
fyrir ferðaþjónustu. Einkunnagjöf einstakra eiginleika eru gerð nánari skil í Tafla 11 hér fyrir neðan.
Tafla 11. Lýsing á einkunnagjöf þeirra eiginleika sem notaðir eru til að meta svæði sem ferðamannasvæði.
Einkunn

Upplifun (50%)

Afþreyingarmöguleikar

Innviðir

Framtíðarvirði

A

Einstakt svæði hvað varðar jarðmyndanir, náttúru,
fjölbreytni eða fegurð.
Svæðið er yfirleitt óbyggt
víðerni.

Fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar allt árið um
kring.

Vegir með bundnu
slitlagi, gisting á hóteli
í sér herbergi.

Mikilvægt svæði til ferðamennsku í framtíðinni, margir
möguleikar til eflingar svæðisins
allt árið um kring Svæði mikilvægt, einkum fyrir náttúruferðamennsku.

B

Nokkuð einstakt svæði
hvað varðar jarðmyndanir,
náttúru, fjölbreytni eða
fegurð.
Víða er stutt í óbyggð
víðerni.

Nokkuð fjölbreyttir
afþreyingarmöguleikar
meginhluta ársins.

Eitthvað uppbyggðir
vegir eða vegir greiðfærir, gisting í skálum.

Nokkuð mikilvægt fyrir ferðamennsku. Góðir möguleikar til
eflingar svæðisins. Svæðið er
mikilvægt fyrir náttúruferðamennsku og vegna víðerna.

C

Fremur fábreytt svæði
hvað varðar jarðmyndanir,
náttúru, fjölbreytni eða
fegurð.
Nokkuð langt í óbyggð
víðerni.

Fábreyttir afþreyingarmöguleikar, einkum
veiði, göngu- eða
hestaferðir að sumri til.

Grófir vegslóðar og
fábrotnir gistimöguleikar, sæluhús.

Fremur lítið aðdráttarafl fyrir
ferðamenn.
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Fábreytt svæði hvað varðar jarðmyndanir, náttúru,
fjölbreytni, fegurð.
Engin óbyggð víðerni í
grenndinni.

D

Mjög fáir afþreyingarmöguleikar.

Engir gistimöguleikar,
ógreiðfærir eða engir
vegslóðar.

Lítið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

Eftirfarandi tafla sýnir mat svæða eftir því hversu mikilvæg þau eru fyrir ferðaþjónustu og útivist.
Niðurstaðan er jafnframt sýnd á uppdrætti í Viðauka 2.
Tafla 12. Mat svæða eftir mikilvægi til ferðamennsku.
Mat svæða eftir mikilvægi til ferðamennsku
Deilisvæði

Svæði

Upplifun (gildir
þrefalt)

Afþreying

Innviðir

Framtíðarvirði

Heildareinkunn

6.5b

Veiðivatnasvæðið

3A*

C

C

A

A

6.5c

Vatnaöldur - Klofnafell

3B

C

C

A

B

6.5d

Frostastaðavatn

3A

B

C

A

A

6.5e

Snjóalda

3B

C

C

A

B

6.6.b

Þóristindur

3B

C

C

C

B

7.2b

Tindfjöll

3A

B

D

A

B

7.3a

Sáta

3A

C

C

A

B

7.3b

Emstrur Mælifellssandur

3B

B

B

A

B

7.4a

Torfajökull

3A*

C

C

A

A

7.4b

Rauðufossafjöll

3A

C

C

A

B

7.5a

Hekla

3A*

B

C

A

A

7.5b

Vatnafjöll

3B

C

C

A

B

7.5c

Hafrafell

3C

C

C

B

C

7.5d

Þorleifsstaðafjall

3C

C

C

B

C

7.6a

Sölvahraun

3C

B

B

B

B

7.6b

Valafell

3B

B

B

A

B

7.6c

Löðmundur

3B

B

C

B

B

10.1

Þykkvabæjarfjara

3B

A

C

A

B

10.2

Þykkvibær – Holtin

3B

A

A

B

B

10.3

Geitasandur

3C

A

A

B

B

10.4

Landsveit

3B

A

A

B

B

Svæðin sem hæsta heildareinkun fá eru öll eftirsótt svæði til útivistar og takmörkuð þjónusta hefur
víðast hvar verið byggð upp til að mæta þeirri eftirspurn.

7

TILLÖGUR / UMRÆÐUR

Kannanir sýna að helsta ástæðan fyrir komu erlendra ferðamanna til Íslands er náttúran. Því er
mikilvægt að uppbygging og skipulag er varðar ferðamennsku tryggi vernd náttúrunnar um leið og
aðgengi ferðamanna að áhugaverðum stöðum er bætt. Hafa ber í huga að greining landslagsheilda
tekur eingöngu til náttúrufars, s.s. jarðminja, lífríkis og landslags. Fjölmargir aðrir þættir geta einnig
myndað aðdráttarafl s.s. sögu- og menningarstaðir innan Rangárþings ytra auk þess sem stakir
viðburðir draga að fjölmenni.
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Gott skipulag er lykillinn að því að dreifa álagi á umhverfið og til að stýra uppbyggingu í samræmi
við þarfir ferðamanna. Rangárþing ytra leggur áherslu á að „flæði“ ferðamanna um sveitarfélagið
sé gott, bæði til að styrkja svæðið í heild m.t.t. ferðamennsku og einnig til að létta álagi af vissum
stöðum og stuðla að öryggi ferðamanna. Sterkir innviðir og góð þjónusta við ferðamenn eykur
aðdráttarafl svæðisins og eflir þar með atvinnu.
Það er sveitarfélagsins að annast skipulag og leggja þar meginlínur um ferðaleiðir, uppbyggingu og
þjónustu. Á hálendi hefur sveitarfélagið umsjón og eftirlit með lóðum og lóðaúthlutun innan þjóðlendna í samráði við Forsætisráðneyti, samhliða því að jafnræðis sé gætt. Uppbygging m.a. til veitinga- og gistireksturs verður á rekstrarlegum forsendum og þeirra landeigenda/rekstraraðila sem
vinna að þeim málum.
7.1

Hálendi

Á hálendishluta Rangárþings ytra, þ.e. ofan þjóðlendumarka, eru svæði nr. 6.5b og d, 7.3a, 7.4a og
7.5a þau svæði sem fá hæsta heildareinkunn fyrir náttúrufarsgildi út frá landlagsgreiningu. Eru það
Veiðivatnasvæðið, Frostastaðavatn, Torfajökull og Hekla. Þessi sömu svæði eru jafnframt mikilvæg
framtíðarsvæði fyrir ferðamennsku. Á þessum svæðum flestum er þjónustustarfsemi yfir sumartímann.
Umferð um hálendið er mikil eftir að svæðið opnar, venjulega i júnímánuði. Þrátt fyrir umtalsverða
aukningu umferðar á þjóðvegi þar sem ÁDU (meðalumferð á dag yfir árið) hefur aukist úr 2.050
bílum í 3.350 bíla á síðustu 10 árum, eða um 65%. Á sama tímabili hefur sumardagsumferð (SDU)
t.d. á Fjallabaksleið nyrðri aukist um 135%, var um 241 bíll árið 2016 samanborið við 103 bíla árið
2006. Reyndar hefur umferð, sbr. talningar Vegagerðarinnar, aukist langmest á Fjallabaksleið
nyrðri og Dómadalsleið, mun minni aukning er við aðra talningastaði s.s. Veiðivötn. Aukin eftirspurn er eftir i þjónustu t.d. að hægt sé að kaupa veitingar og gista í uppbúnum rúmum í herbergjum.
Skoða þarf valkosti varðandi nýtingu hálendisins með það að markmiði að samþætta sem best
verndun og nýtingu svæðisins og skapa rekstrargrundvöll skála.
Niðurstaðan í rammaskipulagi fyrir Suðurhálendið var að uppbygging í jaðri hálendisins væri raunhæfasti kosturinn. Heilsársvegur verði að jaðri hálendisins og þar verði góð veitinga- og gistiþjónusta ásamt upplýsingagjöf. Frá slíkum miðstöðvum er auðvelt að fara í dagsferðir að öllum helstu
náttúruperlum sem eru á hálendi sveitarfélagsins. Einnig er auðvelt að fara í vetrarferðir inn á
svæðið. Aukin fræðsla og upplýsingagjöf við inngang að hálendinu stuðlar að því að ferðamenn
verða meðvitaðri um áhugaverða staði sem ekki eru eins þekktir og því munu ferðamenn dreifast
víðar. Þessu samhliða mun ágangur aukast á ný svæði. Greiðara aðgengi mun þó óhjákvæmilega
fjölga ferðamönnum á svæðinu með tilheyrandi álagi á náttúruna.
Mikilvægt er að nýir áfangastaðir séu í stakk búnir til að taka á móti ferðamönnum hvað innviði
varðar, s.s. göngustíga og upplýsingar.
Hugsanlega er þörf fyrir nýja skála á hálendinu en það þarf að skoða í samhengi við ný ferðamannasvæði og hafa í huga að dagleiðir fyrir gangandi og hestamenn séu hæfilega langar. Mikilvægt er
að tryggja rekstrargrundvöll núverandi og nýrra skálasvæða.
Mikilvægt er að halda áfram uppbyggingu nýrra gönguleiða til að dreifa göngufólki víðar um svæðið og má þar horfa leiða sem nefndar voru í rammaskipulagi Suðurhálendis s.s. Tindfjöll og FossÁlftavatn. Þá þarf að huga að viðhaldi reiðleiða og áningarstaða fyrir hestamenn. Einnig
upplýsingagjöf almennt fyrir ferðamenn. Undanfarin sumur hefur Vatnajökulsþjóðgarður haft
landvörð í Hálendismiðstöðinni Hrauneyjum. Æskilegt er að sá landvörður veiti jafnframt
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upplýsingar um Suðurhálendið, og e.t.v. fleiri svæði, og sé jafnvel sameiginlegur starfsmaður
þjóðgarðsins og Friðlands að Fjallabaki.
Nauðsynlegt er að taka upp upp einhvers konar kerfi sem fylgist með umferð um svæðið til að
bæta öryggi ferðamanna. Skoða mætti með upplýsingaskyldu, m.a. ferðaþjónustuaðila sem fara
með ferðamenn inn á svæðið, eða skráningakerfi (t.d. svipað safetravel.is), þar sem ferðamenn
ættu að leggja inn ferðaplan. Þá mætti skoða með „hlið“ inn á hálendið hvar aðilum væri ætlað að
skrá sig inn eða keyptu sig inn sé vilji til þess að afla tekna. Það væri þá jafnframt ábending um að
viðkomandi væri kominn inn á hálendi Íslands. Í slíku hliði fengi viðkomandi upplýsingar um svæðið, þ.m.t. hættur, þjónustu, æskilegan búnað og aðra aðstöðu til að tryggt væri að hann væri útbúinn til að fara um hálendið.
7.2

Láglendi

Í byggðahluta sveitarfélagsins þarf að huga að eflingu þjónustu á sviði ferðamála og fjölga afþreyingarmöguleikum til að ferðamenn stoppi lengur. Umferð hefur aukist verulega sbr. umferðartalningar Vegagerðarinnar og kannanir fjölmargra aðila. Auk þess eykst stöðugt sá fjöldi ferðamanna
sem fer um Suðurland utan háannatíma, m.a. eru norðurljósaferðir vinsælar og dagsferðir úr
Reykjavík.
Við skoðun á gistinóttum og umferð í gegnum sveitarfélagið má sjá að lítill hluti heildarumferðar
dvelur innan sveitarfélags, þrátt fyrir fjölmarga áhugaverða staði og einnig þekkta staði s.s. Heklu,
Odda og Keldur.
Í byggðahluta eru engin svæði sem fá A í heildareinkunn út frá landslagsgreiningu, þó segja megi
að Hekla (7.5a) sé á mörkum byggðar og hálendis. Allnokkur hluti fær B í einkunn en sögu- og
menningarminjar spila stóran þátt á láglendinu en svæðin hafa ekki verið metin út frá þeim þáttum.
Menningarminjar
Fjölmargir bæjir hafa lagst í eyði af völdum uppblásturs og gosa í Heklu og má þar nefna byggð upp
með Eystri-Rangá og ofan Gunnarsholts. Þá má ætla að svæði eins og Þykkvibær, Oddi, Keldur,
Gunnarsholt og Ægissíða gætu hver um sig verið aðdráttarafl. Auk þess má nefna aðrar minjar, sbr.
skráningu Fornleifastofnunar og skráningu minja við Þjóðveg 1.


Þykkvabæ er lýst í bók Árna Óla „Þúsund ára sveitaþorp“ (1962) sem elsta sveitaþorpi á
Íslandi. Þar var áður útræði auk þess sem verjast þurfti vötnum allt um kring. Djúpósstífla
var mikið mannvirki þegar hún var gerð árið 1923. Þá er Þykkvabæjarfjara áhugavert svæði,
sé áhugi á nýtingu hennar til útiveru.



Oddi á Rangárvöllum er þekktastur fyrir merka presta sem þar hafa setið s.s. Matthías
Jochumson, Arngrím (lærða) Jónsson og Sæmund (fróða) Sigfússon.



Keldur á Rangárvöllum er gamall kirkjustaður og nú þekktastur fyrir gamla bæinn sem þar
stendur, en einnig kemur staðurinn mikið við sögu í Njálu, eins og fjölmargir aðrir staðir.
Keldur koma einnig mikið við sögu landeyðingar, sem talin er hefjast með Heklugosi árið
1511, sandfoks og harðbýli í kjölfar eldgosa og mikilla harðindaára á síðari hluta 19 aldar.



Eyðibýli á Rangárvöllum og í Landsveit. Þar er mikil saga sem hægt væri að gera aðgengilega. Má þar sérstaklega nefna ofanverða Landsveit (bæina Skarfanes, Ósgröf, Yrjar, Mörk
o.fl.) og hraunin á Rangárvöllum þar sem miklar minjar má sjá t.d. í Koti, Steinkrossi, Dagverðarnesi, Reynifelli, Rauðnefnsstöðum og Þorleifsstöðum.
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Í Gunnarsholti á Rangárvöllum eru höfuðstöðvar Landgræðslunnar, og hafa verið þar frá
1928 þegar Sandgræðsla Íslands kaupir jörðina. Þar er staðsett safn, Sagnagarður, um landgræðslu, gróður- og jarðvegseyðingu á Íslandi.



Manngerðir hellar. Á Ægissíðu eru nokkrir manngerðir hellar sem margir hverjir voru nýttir
langt fram eftir 20 öld. Unnið er að því að gera þá aðgengilega. Nokkra manngerða hella er
aðfinna í Landsveit, s.s. á Hellum og ætla má að þá sé víðar að finna.



Gaddstaðir. Rústir og minjar tengdar búsetu á Gaddstöðum gæti verið áhugavert að gera
aðgengilegar og kynna fyrir ferðamönnum.



Steinkross í Hekluhraunum, var talin, skv. kenningum Einars Pálssonar, gegna lykilhlutverki
í goðfræðilegu táknmáli á landnámsöld. Kenning sem er þó ekki óumdeild.

Nýta má þessa segla í samráði við landeigendur á viðkomandi stöðum til skoðunar, kynningar og
með upplýsingum um þá sögu sem þar býr. Þessa staði er hægt að heimsækja árið um kring og
getur því nýst vetrarferðamennsku, jafnt sem yfir sumarið. Ekki þarf að byggja alls staðar upp
þjónustu, þó æskilegt sé að hafa bílaplön, salerni og sérstaklega upplýsingar um viðkomandi staði.
Huga mætti að bílastæðagjöldum til að afla tekna upp í kostnað.
Önnur svæði
Fjölmarga áhugaverða staði má nefna sem eru flestir aðgengilegir allt árið.


Hekla / Hekluhraun. Vestur- og suðurhluti hraunanna er aðgengilegur stærstan hluta ársins.
Þá er fjallið sjálft áhugavert árið um kring og ætla má að verði gott aðgengi að fjallsrótum
sé grundvöllur fyrir þjónusu árið um kring. Nú þegar er farið á fjallið yfir vetrartíman og því
öryggisatriði að veita góðar upplýsingar og hafa gott aðgengi.



Þykkvabæjarfjara þykir mjög áhugaverð. Bætt aðgengi og þjónusta myndi auka til muna
umferð þangað, enda víðsýnt mjög af Snösum, lágum sandhól í fjörunni.



Ytri-Rangá hefur fjölmarga áhugaverði staði og fallega fyrir utan hvað áin sjálf setur mikinn
svip á sitt nánasta umhverfi. Má þar nefna efsta hluta svæðisins, Fossabrekkur, Hraunteig
og nánasta umhverfi nokkru neðar og svo Árbæjarfoss og Ægissíðufoss sitt hvoru megin við
Hellu.



Fjölmörg svæði eru til stangveiða, m.a. Rangárnar báðar, Hróarslækur, Minnivallalækur auk
Veiðivatna og reyndar fjölmargra fleiri vatna á hálendi.

Vegir
Meginleiðir liggja um sveitarfélagið. Suðurlandsvegur liggur um Hellu. Leiðir inn á Sprengisand og
Fjallabak nyrðra liggja upp Holt og Landsveit og leið inn á Fjallabak syðra liggur upp Rangárvelli hjá
Keldum.
Hringleiðir eru einnig allmargar, mislangar og misgreiðfærar.


Má þar nefna leið niður með Rangá um Þykkvabæ og Háf upp með Þjórsá um Ásahrepp, en
lagfæra þarf hluta þessa vegar frá Háfi að Sandhólaferju.



Þá liggja leiðir upp hjá Landvegamótum, ein til vesturs niður hjá Gíslholtsvatni, önnur til
austurs um Árbæjarveg, niður með Ytra Rangá að Hellu og þriðja austur yfir Ytri-Rangá
niður hjá Heklubæjum, Þingskálum og niður Rangárvelli eða að sumarlagi niður Heklubraut,
hjá Gunnarsholti og niður Rangárvelli . Einnig er hægt að fara upp Land, vestur yfir Þjórsá
og niður Gnúpverjahrepp, um Þjórsársdal. Þá mun opnast leið af Landvegi yfir á Þjórsárdalsveg við Árnes með nýrri brú á Þjórsá sem byggð verður ofan við fossinn Búða.
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Leið upp Rangárvelli, um Gunnarsholt og Keldur niður með Eystri-Rangá. Einnig ágæt
sumarleið fyrir fjórhjóladrifsbíla að fara upp fyrir Keldur og yfir Fiská, um Vatnsdal niður í
Fljótshlíð.



Þá verður til ný hringleið, sem verður niður Rangárvelli hjá Odda, um nýja brú yfir Þverá
niður á Bakkabæi og í Landeyjar.

Hluti þessara leiða eru lagðar bundnu slitlagi að stórum hluta. Huga mætti að áningarstöðum eða
þjónustu við þessar leiðir.
Reiðhjólaleiðir
Margar framantaldar hringleiðir gætu nýst sem áhugaverðar hjólaleiðir þar sem umferð bifreiða
er oft á tíðum ekki mikil. Þá mætti setja upp fjölmargar áhugaverðar fjallahjólaleiðir s.s. um Heklubraut sem hluta hringleiðar um Heklu.
Nauðsynlegt er að leggja hjólastíg meðfram Suðurlandsvegi þar sem umferð um hann er mikil og
beinlínis hættulegt að vera þar á reiðhjóli.
Reiðleiðir
Unnið hefur verið reiðleiðakort af Rangárvallasýslu í samstarfi við hestamannafélagið Geysi. Þar
eru fjölmargar leiðir markaðar inn, mismikið nýttar en bjóða upp á fjölmarga möguleika í tengslum
við lengri og styttri hestaferðir.
Gönguleiðir
Gönguleiðir í byggð eru helstar í tengslum við þéttbýlið á Hellu en huga þarf að mislöngum hringleiðum í byggðinni, sem hægt er að nýta allt árið. Æskilegt er að tengja þær leiðir þeirri þjónustu
sem fyrir er og að leiðirnar séu merktar og eftir atvikum ár og lækir brúaðir.
Jafnframt þarf að huga að lengri leiðum, jafnvel nokkurra daga sem geta t.d. tengst leiðum á
hálendinu. Þetta gæti t.d. verið leið með Þjórsá og önnur með Ytri-Rangá. Báðar þessar leiðir geta
tengst Hellismannaleið. Einnig má hugsa sér leið með Eystri-Rangá sem gæti tengst við Dalastíg.
Þá eru bæði núverandi vegir um Nyrðra- og Syðra-Fjallabak afsprengi leiða sem farnar voru fyrrum,
iðulega gangandi og huga mætti að endurgera þær leiðir með einhverjum hætti, án þess að verið
sé að þræða núverandi vegi.
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NIÐURSTAÐA

Mikil aukning hefur orðið á fjölda erlendra ferðamanna en skv. tölum Ferðamálastofu hefur
ferðamönnum fjölgað úr 485.000 árið 2010 í um 1.790.000 árið 2016 og þótt spáð sé að heldur
dragi úr fjölgun gerir greiningardeild Arionbanka fyrir að heildarjföldi ferðamanna verði um 2,5
miljónir árið 2019.
Þegar ferðamenn voru um 1 miljón, árið 2014, áætlar Rögnvaldur Guðmundsson að þá hafi um
770.000 ferðamanna komið í Rangárvallasýslu og af þeim um 140.000 í Landmannalaugar og tæplega 340.000 hafi haft viðkomu á Hellu. Hann áætlar að tæp 60% ferðafólks kæmi í Rangárvallasýslu, Ferðamálstofa telur að árið 2016 hafi rúm 71% heimsótt Suðurland að sumri en tæp 55% að
vetri.
Ferðamönnum fjölgar yfir vetrartíman og telur Ferðamálastofa að gistinætur á Suðurlandi árið
2016 séu rúm 13% yfir vetramánuðina, 17% vor og haust en tæp 22% yfir sumarið. Er þá miðað við
heildarfjölda gistinátta á landinu en skv. tölum Ferðamálastofu komu 1,1 miljón ferðamanna yfir
haust og vetrarmánuði en um 665.000 yfir sumarmánuðina þrjá.
Árið 2016 eru skráð um 995 gistirúm á hótelum og gistiheimilum í Rangárþingi ytra en á hálendishluta sveitarfélagsins eru um 870 gistirúm.
Möguleikar á sviði ferðaþjónustu eru mjög miklir innan Rangárþings ytra. Meginstefnan er að hægt
verði að sinna betur áhuga ferðafólks á hálendinu með dagsferðum úr byggðinni / hálendisjaðrinum inn á hálendið. Auðveldara er að halda úti heilsársþjónustu í byggðinni út frá veðurfarsþáttum, auk þess sem sem allir aðdrættir eru auðveldari. Ein forsenda þess að sú stefna gangi eftir
er að auðvelda aðgengi inn á hálendið með bættu vegakerfi og að bæta við fjölbreyttari gönguleiðum og eftir atvikum hjólaleiðum og reiðleiðum. Stuðla þarf að áhugaverðum dagleiðum, þar
sem hægt er að aka ferðafólki að morgni og sækja að kveldi. Samhliða þarf að halda úti gisti- og
veitingaþjónustu á hálendi fyrir þá sem sækja í lengri/erfiðari ferðir. Fjölga þarf ferðaleiðum til að
létta á núverandi leiðum s.s. „Laugavegi“ og svæðum eins og Friðlandi að Fjallabaki en á þessum
stöðum er ofsetið skv. flestum mælikvörðum. Þá verður, út frá öryggissjónarmiðum að efla eftirlit
á svæðinu og koma á kerfi þar sem hægt er að vita um fjölda ferðamanna og ferðir þeirra aðila
sem eru innan þessa svæðis. Hálendi sveitarfélagsins er stórt og víst er að hægt er að rúma mikinn
fjölda ferðafólks á svæðinu.
Í byggðarhluta væri hægt að auka afþreyingarmöguleika verulega t.d. með meiri upplýsingum og
fræðslu um fjölmarga staði. Horfa má til menningarminja með hliðsjón af sögunni og þar má horfa
sérstaklega til eyðingar byggðar af völdum eldgosa og uppblásturs, ásamt sögu um endurheimt
landgæða. Einnig má horfa til þeirra fjölmörgu áhugaverðu staða í byggðinni sem nefndir hafa verið
og lítil sem engin umferð er að í dag.
Engar úrbætur eða uppbygging verður þó gerð nema í nánu samstarfi við landeigendur. Víða
mætti, í samvinnu við þá, bæta þjónustu, tengja við aðra þjónustustaði með hjóla- göngu- og reiðleiðum eða byggja upp þjónstu. Huga þarf að því að brúa ár og læki fyrir göngu- og hjólafólk því
ekki er hægt að vísa ferðafólki á vað á vatnsmiklum ám, s.s. á Rangánum, nema reyndir leiðsögumenn séu með í för.
Þá þarf að efla verulega upplýsingagjöf til ferðafólks, bæði á viðkomandi stöðum og á Hellu og fleiri
stöðum, þar sem ferðafólk fer um. Slík upplýsingagjöf bætir rekstrarumhverfi þeirra sem þjónustu
veita samhliða því að það dregur úr umferð á þeim stöðum sem þarf að hlífa.
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VIÐAUKI I - töflur
Flokkun svæða eftir jarðmyndunum.
Jarðmyndanir
Deilisvæði

Svæði

Jökulminjar

Gosminjar

Jarðhitasvæði

Heildareinkunn

6.5b

Veiðivatnasvæðið

D

A*

D

A

6.5c

Vatnaöldur - Klofnafell

D

B

D

C

6.5d

Frostastaðavatn

D

A*

B

A

6.5e

Snjóalda

B

B

D

B

6.6.b

Þóristindur

C

C

D

C

7.2b

Tindfjöll

A

A*

C

A

7.3a

Sáta

B

A

D

B

7.3b

Emstrur - Mælifellssandur

B

A

D

B

7.4a

Torfajökull

B

A*

A*

A

7.4b

Rauðufossafjöll

C

B

A

B

7.5a

Hekla

C

A*

D

A

7.5b

Vatnafjöll

B

A

D

B

7.5c

Hafrafell

D

B

D

C

7.5d

Þorleifsstaðafjall

C

B

D

C

7.6a

Sölvahraun

C

A

D

C

7.6b

Valafell

B

B

D

C

7.6c

Löðmundur

B

A

D

B

10.1

Þykkvabæjarfjara

D

D

D

D

10.2

Þykkvibær – Holtin

D

C

B

C

10.3

Geitasandur

D

C

D

D

10.4

Landsveit

C

C

B

C

Flokkun svæða eftir gróðri og lífríki.
Gróður og lífríki
Deilisvæði

Svæði

Gróður

Lífríki

Heildareinkunn

6.5b

Veiðivatnasvæðið

B

A

A

6.5c

Vatnaöldur - Klofnafell

C

C

C

6.5d

Frostastaðavatn

B

B

B

6.5e

Snjóalda

C

C

C

6.6.b

Þóristindur

C

C

C

7.2b

Tindfjöll

C

D

C

7.3a

Sáta

B

C

C

7.3b

Emstrur - Mælifellssandur

D

D

D

7.4a

Torfajökull

C

D

C

7.4b

Rauðufossafjöll

C

C

C

7.5a

Hekla

C

D

D

7.5b

Vatnafjöll

C

D

C

7.5c

Hafrafell

D

C

D
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7.5d

Þorleifsstaðafjall

C

C

C

7.6a

Sölvahraun

D

D

D

7.6b

Valafell

C

C

C

7.6c

Löðmundur

C

B

C

10.1

Þykkvabæjarfjara

D

C

C

10.2

Þykkvibær – Holtin

A

B

B

10.3

Geitasandur

C

C

C

10.4

Landsveit

B

B

B

Flokkun svæða eftir landslagi.
Landslag
Deilisvæði

Svæði

Víðerni

Fjölbreytni; form,
mynstur, litir og
áferð

Gróður /
vistgerðir

Vatnafar

Heildareinkunn

6.5b

Veiðivatnasvæðið

A

A

A

A

A

6.5c

Vatnaöldur Klofnafell

A

B

B

C

B

6.5d

Frostastaðavatn

A

A*

B

B

A

6.5e

Snjóalda

A

B

C

A

B

6.6b

Þóristindur

C

C

C

B

C

7.2b

Tindfjöll

A

A

C

D

B

7.3a

Sáta

B

A

C

C

B

7.3b

Emstrur Mælifellssandur

A*

B

D

C

A

7.4a

Torfajökull

A*

A*

C

B

A

7.4b

Rauðufossafjöll

A

A

D

C

B

7.5a

Hekla

B

A*

C

D

A

7.5b

Vatnafjöll

B

A

C

D

B

7.5c

Hafrafell

C

C

D

D

C

7.5d

Þorleifsstaðafjall

C

C

C

B

C

7.6a

Sölvahraun

B

B

C

B

B

7.6b

Valafell

B

C

C

D

C

7.6c

Löðmundur

B

B

C

B

B

10.1

Þykkvabæjarfjara

B

B

D

B

B

10.2

Þykkvibær – Holtin

D

B

A

B

B

10.3

Geitasandur

C

C

C

D

C

10.4

Landsveit

D

B

B

A

B
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VIÐAUKI II - kort
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