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Nýting – Verndun - Áskoranir 



Umhverfisáhrifin mikil  
- Mikið í húfi 
- Sá sem nýtir leiði verndun auðlindarinnar 

Stórvirki unnin 
Fjölmargir aðilar 
- Stjórnvöld, ferðaþjónustan, ..... 

Dæmi um verkefni sem þarf að efla 
- Landgræðslan með mikla reynslu 



Ofnýting - Hrun vistkerfa – Ástand lands 

 Ágangur  

Grein í Græðum Ísland  1995-1997 



Sjálfbærni til framtíðar 

Nú er öldin önnur!  En ... 
Bændur að taka forystu  
Nýting – Verndum  

En –  

Arfur fortíðar: 
- Löskuð ímynd 
- Minni velvilji 



Ástæður ófarnaðar 
• Vanþekking á þoli auðlindarinnar  

• Lítill skilningur á áhrifum landnýtingar  

• Ónóg fagmennska 

• Afneitun  

• Viðhorfsleysi  

• Ágangur 

• Verndun mál annarra 

 



Ópið 

Brian Slater 

Sporin hræða! 



Fjölmargt jákvætt!  

En – Betur má ....  

Verndun – Mál annarra? 



Takmarkað álagsþol Viðkvæm auðlind 

Verk að vinna! 
Margt sem laga þarf 

Hvað er í húfi? 
• Náttúrugæði 
• Velvild þjóðarinnar  
• Aðgangur að landi  



1. Skilgreina álagsþol – verndun í öndvegi 

Heildræna sýn þarf! 

Aukið aðgengi ...  



Hverasvæðin 



2. Alhliða gæði – Sjálfbærni í öndvegi 

Ísland verði þekkt fyrir 
sjálfbæra ferðamennsku 
• Líkt og t.d. Costa Rica     

og Namibia 

Tourism Industry Association of Canada 
National Round Table on the Environment 
and the Economy    http://nrt-trn.ca/wp-
content/uploads/2011/08/sustainable-tourism.pdf 

 

Siðareglur og leiðsögn 
• Víða, t.d. í Kanada 
• Hringborð umhverfis 

og velmegunar 
 
 

Gæði 

Landgræðslan - Þjónusta  
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3. Ábyrg kynning  

Reykjanes Jarðvangur 
Global Geopark 
Heimsminjar UNESCO 
Tækifæri í kynningu 
- En ... 

Myndir af vefum fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Umhyggja fyrir umhverfinu? 

Ísland kynnt sem landið þar sem allt má? 

Sjálfbær túrismi? 



4. Veita leiðsögn og aðhald  
Móta skýrar siða- og vinnureglur vegna umgengni um landið 

https://isikost.se/bloggar/tag/volcanic-safari 

STOPP 
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5. Aðgengi og ábyrgð  

Almannaréttur ...  Aukið álag  - Breyttar forsendur 



... eða eyðileggjandi afl  

Hver á að bæta skaðann? 

Hver er réttur landeigandans? 



Ágangur!  --  Hið nýja landnám!    

Sátt og samráð! 

Réttindi – Skyldur -  Ábyrgð 

Landeigendur - Vaxandi óþol 

Landgræðslan  
– víðtæk reynsla um allt land 



6. Ávalt á vegi  

Akstur utan vega 

Námskeið í utanvegaakstri  Veita þarf skíra leiðsögn  

Af vef  fyrirtækis 

Af vef  fyrirtækis 

www.treadlightly.org 



7. Fyrirbyggjandi stefnumótun  
Móta leikreglur áður en vandinn skapast!  

Margþættar fyrirmyndir:  Mountain bikes  
• Rules of the trail  
• Environment rules regulations 
• Code of ethics – conduct - practice 

Umhyggja fyrir umhverfinu? 

Vinnufundur um ábyrga fjallahjólamennsku 



8. Ábyrg útivera 

Fyrirtæki í ferðaþjónustu  

Fyrirtæki í ferðaþjónustu  



Nýtum góðar fyrirmyndir 



 



9. Stígar og staðir - Risavaxin áskorun 



... En efla þarf fagþekkingu 

Dýrt verkefni - Vanda þarf til verka 

Margt vel gert ... 



Hvað er að hér? 

 



Fjármunum kastað á glæ 

Slysagildrur 

Stuttur endingartími 

Mikil mistakahætta  



Megin áhrifavaldar 

1. Halli 

2. Vatn 

3. Yfirborð  



Stefnumótun og þekking - breiður skali 

Aðkoma  
Vegur eða stígur? 

Heildræna sýn þarf! 



Gæðakröfur 

Fagþekking 

Náttúran í öndvegi 

Færibönd fyrir túrista? 

Brent Mitchell 



Ákall  
Heildrænt verkefni um eflingu fagmennsku  

Varðveita lífríki, sjónræna fegurð og landslagsheildir 

Erfið fjármögnun 

En ljósið í myrkrinu 



Verndun forsenda nýtingar 

Að lokum  


