
Umgengni um íslenska náttúru í auglýsingum og öðru kynningarefni 

Þrátt fyrir lög um undanvegaakstur og ýmsar skrifaðar og óskrifaðar reglur um umgengni okkar við 

náttúruna má stundum sjá myndir í auglýsingum og kynningarefni þar sem þessi viðmið eru brotin 

eða gefa óæskilega hegðun til kynna. Hér á eftir eru sýnd nokkur dæmi um það.  

Auglýsingar ætlaðar almenningi 

 

 
Bílaumboð – auglýsing á bílategund 

 

 
Banki – auglýsing á lánum til bílakaupa 

 

 
Banki – auglýsing á fjármögnunarþjónustu 

 

 
Símafyrirtæki – myndband í Leifsstöð 

                   
                          Auglýsing á útivistarfatnaði – Mosinn er sjónræn auðlind sem er mjög viðkvæm 

  



Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 

 

 
Ferðaskipuleggjandi – ekið á viðkvæmu gróðurlendi 

 

 
Ferðaskrifstofa  – óljóst hvort ekið er á vegi 

 

  
Ferðaskrifstofa – námskeið í utanvegaakstri 

 

 

 
Landkynning – hvað með öryggi og umgengni? 

Bílaleigur 

 
Bílaleiga sem býður bíla fyrir utanvegaakstur 

 
Húsbíll – friðlýst svæði og bannað að gista 

Bílaleigubíll – staðsettur utan vega Húsbíll – virðist staðsettur utan vega 



Fjórhjólaferðir 

 
Umfjöllun um fjórhjólaferðir í dagblaði Ekið utan vega 

 
Fjórhjólaferðir - enginn vegur sjáanlegur 

 
Ferðir á buggyhjólum – óljóst hvort ekið sé á vegi 

 

Fjallahjólaferðir  

Ferðalög á fjallahjólum eru orðin mjög vinsæl og nokkuð mörg fyrirtæki bjóða upp á hópferðir á 

fjallahjólum. Reglur um notkun þeirra eru mjög óljósar hér á landi. Margar ferðir eru settar upp 

þannig að hjólað er að mestu á göngustígum eða jafnvel utan þeirra. Víða er hætt við skemmdum á 

stígum og öðrum landskemmdum.  

 
Umfjöllun um fjallahjólaferðir í dagblaði 

  Hjólað um viðkvæmt land 



 
Hjólaumferð getur myndað för sem auka 

vatnsrof 

 
Mosi er mjög viðkvæmur fyrir hvers konar 

traðki 

Annað efni 

Hætt er við að ferðamenn virði ekki gildandi lög og reglur ef kynning til þeirra, bein jafnt sem óbein, 

uppfyllir ekki æskileg viðmið um umgengni við náttúruna.  

 

Fræðslumyndband. Óæskileg hegðun sýnd sem eðlileg 

            
Tónlistarmyndbönd. Bieber 1,4 milljóna áhorf og Gerua 60 milljóna áhorf.  

Umgengnisreglur þverbrotnar 

 

Verk að vinna 

Ljóst er af þessum dæmum, sem fengin eru af vefnum og úr dagblöðum, að brýnt er að skerpa 

viðmiðanir og almennar siðareglur um umgengni okkar við náttúruna í tengslum við auglýsingar og 

kynningarefni. Hér hefur sjónum verið beint að vandanum, hann kristallar að það er verk að vinna. 

Jafnframt þarf að hampa því sem vel er gert, þaðan koma góðar fyrirmyndir.  

Andrés Arnalds og Jóna Björk Jónsdóttir, janúar 2016 


