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Útdráttur 
 
Í Rangárþingi Eystra finnast nokkrar af helstu náttúruperlum Íslands sem laða að sér fjölda 

ferðamanna ár hvert. Gestafjöldi hefur margfaldast síðastliðinn áratug og þessi aukni fjöldi 

ferðamanna undirstrikar nauðsyn þess að koma fram með heildstætt hættumat á 

ferðamannastöðum. Það þýðir að náttúrulegar aðstæður, innviðir og skipulag hvers svæðis er 

skoðað í  samhengi. Skógafoss, Seljalandsfoss, Gljúfrabúi, Gluggafoss og Landeyjasandur eru 

þeir staðir sem teknir eru fyrir að þessu sinni. Matið byggir á kerfi sem tekur fyrir 39 

viðfangsefni og eru niðurstöðurnar settar fram í töflu sem flokkar þau eftir hættustigi í enga, 

litla, talsverða eða mikla hættu ásamt því að hver flokkur er litakóðaður. Niðurstöður matsins 

sýna fram á talsverðar hættur sem leynast á þessum ferðamannastöðum og að mikil þörf er á 

uppbyggingu og úrbótum með það að markmiði að draga úr hættu. Má þar nefna uppbyggingu 

á göngustígum, byggingu útsýnispalla og handriða, viðvörunarskilti sem vara við hættum, 

aukna vöktun og vetrarþjónustu.  
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1. Inngangur 
 
1.1 Ferðamenn í Rangárþingi Eystra 
 

Í Rangárþingi Eystra eru nokkrar af helstu náttúruperlum Íslands sem draga að sér fjölda 

ferðamanna ár hvert. Landfræðilegar aðstæður sveitarfélagsins einkennast af fjölbreytilegri 

náttúru sem helgast af því að svæðið er hluti af eystra gosbeltinu, enda finnast þar virk eldfjöll, 

jöklar, ár, fossar og sandar. Þessi náttúrufyrirbæri eru í senn aðdráttarafl fyrir ferðamenn og 

áskorun er kemur að því að tryggja öryggi þeirra.  

Fjöldi ferðamanna sem til Íslands kemur á ári hverju hefur margfaldast á síðastliðnum 

árum og áratugum, en yfir 2 milljónir ferðamanna komu til landsins árið 2019 (Ferðamálastofa, 

2021). Nær 80% þeirra ferðamanna sem komu til Íslands heimsóttu Suðurland árið 2019 og um 

75% þeirra stoppuðu til að mynda við Skógafoss (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Ekki eru 

tiltækar tölur yfir fjölda þeirra sem stoppuðu við Seljalandsfoss eða aðra ferðamannastaði sem 

fjallað er um í þessu verkefni.  

Í könnunum sem ferðamálastofa hefur gert á meðal erlendra ferðamanna á Íslandi 

kemur fram að um 9 af hverjum 10 ferðamönnum koma vegna náttúru landsins eða einstakra 

náttúrufyrirbæra. Þá má sem dæmi nefna að algengt var að svarendur hafi nefnt upplifunina 

sem það naut af því að ganga á bak við Seljalandsfoss sem ánægjulega. Af þeim ferðamönnum 

sem hingað komu sögðu 2/3 svarenda að Ísland sem öruggur ferðamannastaður hafi haft áhrif 

á ákvörðun um Íslandsferð. Þegar ánægja ferðamanna er skoðuð varðandi öryggismál á 

ferðamannastöðum kemur í ljós að 7 af hverjum 10 ferðamönnum gefa Íslandi hæstu einkunn 

(9-10), 23% miðlungseinkunn (7-8) og 7% svarenda slaka einkunn(0-6) (Oddný Þóra Óladóttir, 

2019; Elva Dögg Pálsdóttir, 2020). Þá kom einnig fram í sömu könnun að ferðamenn kalla eftir 

betri göngustígum á ferðamannastöðum sem og auknum hálkuvörnum og snjómokstri yfir 

vetrartímann (Elva Dögg Pálsdóttir, 2020). 

Samkvæmt SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri) greiningu sem 

Markaðsstofa Suðurlands gerði árið 2016 fyrir Suðurland í heild kemur fram að einn helsti 

veikleiki svæðisins felist í að öryggismálum sé ábótavant og einnig að ein helsta ógn séu 

öryggismál (Markaðsstofa Suðurlands, 2016). Líkt og komið hefur fram er eitt helsta 

aðdráttarafl ferðamanna íslensk náttúra. Þessi sömu náttúrufyrirbæri eru jafnframt nátengd 

náttúruvá, allt frá eldgosum og jarðskjálftum til smærri atburða líkt og grjóthruns, hættu sem 

skapast við bjargbrúnir, í brattlendi eða við sjó. Gott skipulag og uppbygging innviða 

ferðamannastaða gegna því hlutverki að sporna við hættum sem þessum og geta skipt sköpum 
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er kemur að því að tryggja öryggi ferðamanna (Oddný Þóra Óladóttir, 2019; Elva Dögg 

Pálsdóttir, 2020; Chung-Hung Tsai og Cheng-Wu Chen, 2011). 

Þeir þættir sem hér hefur verið bent á undirstrika þá þörf sem hefur skapast á heildstæðu 

hættumati fyrir ferðamannastaði. Slíkt mat getur styrkt svæðið í mótttöku ferðamanna, og auk 

þess eflt innviði, skipulag og þannig gæði ferðamannastaða. Slíkt hefur ekki áður verið 

framkvæmt innan sveitarfélags svo vitað sé til. Verkefnið er unnið í samvinnu við 

sveitarfélagið Rangárþing Eystra, það hlaut styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna og var unnið 

á sumarmánuðum árið 2021.  

 

1.2 Stefnumótun ferðamannastaða 
 

Síðastliðinn áratug hefur verið unnið markvisst að uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar og 

ferðamannastaða á Íslandi, bæði á landsvísu og svæðisbundið. Í vegvísi ferðaþjónustunnar var 

þannig á árunum 2015-2020 lögð áhersla á að fram færi stöðugt áhættumat í ferðaþjónustu, 

m.a. er varðar umhverfisáhættu, með það að markmiði að tryggja öryggi ferðamanna og stuðla 

að skilvirkri áhættustjórnun (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015).  

Í júní árið 2018 voru samþykkt á Alþingi lög um 12 ára landsáætlun er varðar 

uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Markmiðið var að 

byggja upp innviði á ferðamannastöðum og eru öryggismál eitt af megináherslum 

áætlunarinnar (Lög um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum nr. 20/2016). Í 3. grein laganna segir: „Markmið og áherslur. 

Öryggi ferðamanna í náttúrunni verði tryggt eftir fremsta megni og með markvissum aðgerðum 

dregið úr eða komið í veg fyrir slys á fólki á ferðamannastöðum“. Þá segir enn fremur í grein 

3.2.3.: „Umsjónaraðilar skilgreini þær staðbundnu hættur sem kunni að vera á þeim 

ferðamannastað sem þeir bera ábyrgð á og geri viðeigandi öryggisráðstafanir“ (Lög um 

landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum nr. 

20/2016).  

Þær skyldur sem settar eru á herðar umsjónaraðila og ábyrgðamanna ferðamannastaða og felast 

í fyrrgreindum lögum eru tvíþættar:  

• Að vara við hættum sem leynast á ferðamannastöðum. Þetta getur falist í merkingum, 

fræðsluskyltum og/eða landvörslu. 

• Að efla og styrkja öryggisinnviði. Í því felst að afmarka hættur, beina fólki á örugga 

staði og þjónusta á ferðamannastað (hálkuvarnir, girðingar, handrið, stígagerð ofl.). 
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Yfirvöld hafa þannig komið á fót nokkrum verkefnum er miða að því að auka gæði 

ferðaþjónustunnar og auka öryggi ferðamannastaða og verður fjallað um nokkur þeirra hér.  

o Vakinn er gæða- og umhverfisvottun ferðaþjónustunnar sem Ferðamálastofa hefur 

umsjón með og eru öryggismál mikilvægur hluti af slíku gæðakerfi. Eitt af verkefnum 

hans er áhættumat fyrirtækja í ferðaþjónustu og styður hættumat sem þetta við slíka 

vottun. Í áfangastaðaáætlun Suðurlands er hvatt til þess að hagaðilar noti gæðakerfi 

Vakans (Markaðsstofa Suðurlands, 2016) og þýðir það að ferðamannastaðir leitast við 

að uppfylla kröfur er varðar öryggi og gæði. Það felst meðal annars í því að hættumat 

ferðamannastaða og áhættugreining sé til staðar.  

o Varða – Merkisstaðir Íslands er nýtt verkefni er miðar einnig að því að efla gæði 

ferðaþjónustunnar og er það hluti af stefnumarkandi áætlun stjórnvalda. Verkefnið 

miðar að því að skilgreina þá staði sem teljast fyrirmyndaráfangastaðir og uppfylla þau 

skilyrði sem þeim eru sett. Markmiðið er að koma fram með heildstæða stefnumótun 

ferðamannastaða þar sem horft er til sjálfbærni, en í því felst að varðveita náttúruleg og 

umhverfisleg gæði og jafnframt að tryggja örugga og jákvæða móttöku gesta. Til að fá 

tilnefningu sem Varða (e. Site of Merit) þurfa áfangastaðir að uppfylla ákveðin skilyrði 

sem meðal annars lúta að öryggi ferðamanna. Í því felst að gert er ráð fyrir að 

öryggisáætlun sé til staðar fyrir ferðamannastaðinn sem inniheldur fræðsluáætlun, 

forvarnaráætlun og viðbragðsáætlun (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021). 

Aðrar forsendur sem tekið er tillit til í verkefninu eru stjórnun og umsjón, samgöngur, 

aðkoma og aðgengi, gagnasöfnun, fræðsla og upplýsingagjöf, umhverfi, innviðir, 

þjónusta, álagsstýring, fjárhagsleg sjálfbærni, upplifun heimamanna og upplifun gesta 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021).  

o Vegrún er verkefni sem komið var á fót sem hluti af stefnumarkandi landsáætlun um 

uppbyggingu ferðamannastaða sem Alþingi samþykkti árið 2018. Verkefnið miðar að 

því að bæta merkingar á ferðamannastöðum og er meðal annars ætlað að efla 

öryggismál. Að auki er miðað að stýringu og sjálfbærri þróun, vernd náttúru og 

menningarsögulegra minja, skipulags og hönnunar og ferðamannaleiða (Vegrún, án 

dags.). Samræmt kerfi viðvörunarskilta og leiðbeininga getur skipt sköpum er kemur 

að því að leiðbeina ferðamönnum og vara við þeim hættum sem á staðnum eru.  
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1.3 Hagaðilar og framkvæmdir 
 

Margir hagaðilar koma að þeim ferðamannastöðum sem teknir eru fyrir í þessu hættumati. 

Landeigendur hafa eignarrétt á svæðinu, sveitarfélagið fer með skipulagsmál og þá hefur 

Umhverfisstofnun umsjón með friðlýstum svæðum. Eina svæðið sem er friðlýst er Skógafoss 

en þar fer Umhverfisstofnun með landvörslu og umsjón með svæðinu. Seljalandsfoss er í 

sameiginlegri eigu sveitarfélagsins Rangárþings Eystra og landeigenda að Seljalandi og 

Seljalandsseli. Landeigendur eru umsjónaraðilar og er starfsmaður á svæðinu alla daga og 

sinnir eftirliti með bílastæðum og þjónustuhúsum auk þess að sjá um viðhald þegar þörf krefur. 

Gljúfrabúi er í eigu sveitarfélagsins sem hefur umsjón með svæðinu. Gluggafoss er í einkaeigu,  

enginn umsjónarmaður er með svæðinu en sveitarfélagið hefur séð um þá uppbyggingu sem 

farið hefur fram. Til þeirrar uppbyggingar hefur sveitarfélagið hlotið styrki úr 

Framkvæmdasjóði ferðamanna eins og sjá má í töflu 1. Landeyjarsandur er í eigu nærliggjandi 

landeigenda og hafa þeir um nokkurt skeið haft áhyggjur af hættum sem steðja að 

ferðamönnum sem þangað sækja. Enginn umsjónarmaður er að svæðinu. Engir ábyrgðarmenn 

eru að ferðamannastöðunum, ferðamenn fara þar um á eigin ábyrgð.  

Undanfarin ár hefur verið ráðist í nokkrar framkvæmdir á ferðamannastöðum í 

Rangárþingi Eystra. Til þess hafa fengist styrkir úr Framkvæmdasjóði ferðamanna og sýnir 

tafla 1 styrkveitingar úr sjóðnum síðastliðin 10 ár. Þessar framkvæmdir lúta að því að vernda 

umhverfi og tryggja öryggi ferðamanna á stöðunum. Byggðar hafa verið tröppur og stigar auk 

þess sem göngustígar hafa verið lagðir og lagaðir. Frá því gjaldtaka hófst fyrir bílastæði hafa 

hlotist af því tekjur og væri eðlilegt að þær muni renna til frekari uppbyggingar á svæðinu. 

 
Tafla 1 Fjárveitingar úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða (Heimild: Ferðamálastofa) 
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1.4 Hugtök, tilgangur og markmið 
 

Þau hugtök sem leggja grunn að þessu verkefni hafa nokkuð verið á reiki í íslensku máli. Upp 

komu því spurningar hvort nota ætti hugtakið hættumat eða áhættumat, skilgreina hættu, 

áhættu eða jafnvel ógn. Veðurstofa Íslands (Trausti Jónsson, 2002) hefur lagt grunn að 

skilgreiningu hugtakanna innan þess ramma sem Alþjóðaveðurfræðistofnunin hefur sett.  

Lengi framan af voru hugtökin helst notuð á meðal tryggingafélaga en síðustu áratugi hafa 

hugtökin verið að ryðja sér rúms á sífellt fleiri sviðum. Má þar nefna Veðurstofu Íslands með 

snjóflóðahættumat, hættumat vegna skriðufalla, hættumat vegna eldgosa, jarðskjálfta og 

náttúruvár. Þá hafa almannavarnir gefið út skýrslur um áhættur og hættumat (Almannavarnir, 

án dags.).  

Á vettvangi ferðamála er hugtakið tiltölulega nýtt en gera má ráð fyrir að það eigi þar fullt 

erindi. Innan stefnumótunar ferðamála hefur sífellt ríkari áhersla verið lögð á að tryggja öryggi 

ferðamanna og með mikilli aukningu ferðamanna og tíðum slysum hefur verið kallað eftir því 

að hættur verði kortlagðar og skilgreindar með hættumati og áhættugreiningu. Ramminn sem 

Veðurstofa Íslands styðst við fellur vel að slíku hættumati þar sem náttúra Íslands er eitt helsta 

aðdráttarafl ferðamanna og því samofin hugtakinu um náttúruvá.  Skilgreining 

Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar er eftirfarandi (Trausti Jónsson, 2002): 

Hætta (e. hazard): 

a) Ógnandi atburður (almennt hugtak) 

b) Líkur á því náttúruhamfarir eða atburður sem getur valdið tjóni eigi sér stað innan 

tiltekins tíma og á tilteknu svæði. 

 

Tjónnæmi (e. vulnerability) : 

Tjónhlutfall (mælt í prósentum, frá 0 til 100%) sem yrði ef náttúruhamfarir eða 

atburður sem getur valdið tjóni eigi sér stað. Tjónið getur verið: a) manntjón, b) slys, 

c) eignatjón d) samfélagslegs eðlis. 

 

Áhætta (e. risk): Það tjón sem ákveðin ógn veldur á ákveðnu svæði yfir ákveðið 

viðmiðunartímabil. Sé áhætta sett fram á stærðfræðilegan hátt er hún margfeldi ógnar 

og tjónnæmi. 
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Í áætlun um hættumat og áhættugreiningu vegna eldosa og hlaupa til norðurs, vesturs og suðurs 

frá Eyjafjallajökli og vesturhluta Mýrdalsjökuls (sjá Ágúst Gunnar Gylfason ofl., 2003) er 

hættumat skilgreint eftirfarandi: 

• Að gera skipulega grein fyrir þeirri vá sem fyrir hendi er. 

• Að meta stærð og líkindi atburða. 

• Að meta líkindin á að tiltekin svæði verði fyrir tiltekinni vá. 

 

Þá er áhættugreining skilgreind eftirfarandi: 

• Að skilgreina hættusvæði. 

• Að meta áhrif vár á líf og limi fólks. 

• Að meta áhrif vár á eignir. 

• Að meta áhrif vár á atvinnulíf og aðra þætti mannlífs á svæðinu. 

 

Ramminn sem hættumat þetta styðst við markast því af þeim skilgreiningum sem hér hefur 

verið lýst. Hins vegar fellur viðfangsefnið ekki alfarið að þessum ramma og hann því aðlagaður 

að viðfangsefninu og skilgreint á eftirfarandi hátt: 

• Náttúrulegar hættur (hazard) 

• Skilgreiningar 

• Líkindi 

• Innviðir 

• Meta tjónnæmi (vulnerability) ferðamannastaðar 

• Skipulag 

• Meta áhættu (risk) 

 

Tilgangur verkefnisins er að koma fram með heildstætt hættumat á ferðamannastöðum í 

Rangárþingi Eystra með það að markmiði að styðja við uppbyggingu og skipulag 

ferðamannastaða. Í því felst að draga fram þá þætti sem skapa hættur fyrir fólk og umhverfi 

ásamt því að varpa ljósi á þá þætti sem geta dregið úr líkum á atburðum og afleiðingum. 

Náttúrulegt umhverfi (náttúruvá), skipulag svæðisins og uppbygging innviða mynda 

heildaraðstæður svæðis en sterkir innviðir og gott skipulag getur dregið úr náttúrulegum 

hættum auk þess að vernda náttúruna og koma í veg fyrir hnignun ferðamannastaða. Þá er lagt 

upp með að koma með tillögur er miða að úrbótum og uppbyggingu. Verkefnið þarf að byggja 

á traustum aðferðum og gögnum en mynd 1 sýnir þann ramma sem stuðst er við í verkefninu.  
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Með því eru vonir bundnar við að tryggja megi öryggi og draga úr eða koma að mestu í veg 

fyrir slys á ferðamönnum í Rangárþingi Eystra auk þess að vernda umhverfi 

ferðamannastaðanna og stuðla þannig að sjálfbærni. Þá er hættumatinu ennfremur ætlað styðja 

við aðal- og deiliskipulag sveitarfélagsins. 

Mynd 1Áhættustjórnunarkerfi. Afmörkun verkefnisins er sýnt innan punktalínu 

 

Í verkefninu verður leitast  við að svara eftirfarandi spurningum: 

Hverjar eru helstu náttúrulegu hættur sem að ferðamönnum steðja? 

Hvernig eru innviðir og skipulag á ferðamannastöðum? 

Hvaða líkur eru á því að slys eigi sér stað? 

 

2 Rangárþing Eystra – landfræðilegar aðstæður og staðhættir 
 
2.1 Landfræðilegar aðstæður 
 

Rangárþing Eystra afmarkast af Eystri-Rangá í vestri og Jökulsá á Sólheimasandi í austri 

(Rangárþing Eystra, án dags.). Heildarflatarmál sveitarfélagsins er um 1840 km2 og fylgja 

sveitarfélagagamörkin að mestu mörkum frá Landmælingum Íslands (Teiknistofa arkitekta 

Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2015). Landslag svæðisins er fjölbreytt og mótað af 

staðsetningu þess á eystra gosbeltinu þar sem 3 megineldstöðvar hafa myndað og mótað landið 

við síendurtekin eldgos. Ströndin er sendin með lónum og ósum en upp af ströndinni er 

 

 

 

Úrbætur og öryggisáætlun

Mat á áhættu

Áhættugreining

Hættumat

Ferðamannastaður

Sveitarfélag - skipulagsm
ál 

H
ag

að
ila

r o
g 

sa
m

rá
ð 



Hættumat á ferðamannastöðum í Rangárþingi Eystra 
 

14 

víðáttumikið flatlendi, blanda af áraurum og ræktarlandi. Upp af flatlendinu rísa svo fjöll og 

jöklar, lægri og ávalari fjöll vestar, en hærri og svipmeiri austar. Þessir fjallgarðar mynda 

hálendisbrúnina þar sem ár og lækir renna fram og móta landið enn frekar (Teiknistofa arkitekta 

Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2015).  

Berggrunnur svæðisins er ýmist basískt og ísúrt móberg, bólstraberg og setlög frá 

síðasta jökulskeiði (yngra en 0,12 m. ára) og miðhluta ísaldar (0,12-0,8 m. ára), basísk og ísúr 

hraun um 1100–11,500 ára og basísk og ísúr hraunlög og setlög frá síðari hluta ísaldar, yngri 

en 0,8 m ára (ÍSOR, 2014). Eldkeilan Eyjafjallajökull gnæfir yfir, dregur nafn sitt af 

Vestmannaeyjum og var á fyrri öldum eitt helsta kennileiti sjófarenda. 1660 metra hátt 

jökulhvelið er hæsti hluti fjallarana sem liggur suður af hálendi Íslands (Helgi Björnsson, 

2009). Suðurhluti Eyjafjalla eru fornir sjávarhamrar en hærri sjávarstaða við lok síðustu ísaldar 

mótaði landslagið og skildi eftir háar fjallsbrúnir. Fram af hömrunum falla nú fossarnir 

Skógafoss, Seljalandsfoss og Gljúfurárfoss (Gljúfrabúi). Fjalllendið sem fossarnir falla fram af 

eru móberg, grágrýti og kubbaberg sem hlaðist hefur upp á síðari hluta ísaldar. Jarðlög í 

Fljótshlíð eru móbergslög með stuðlabergi neðst og óreglulega innan um móbergið. Þá eru 

yngri hraunlög milli Hlíðarenda og Eyvindarmúla og er móbergið því nokkuð  rofið af 

hraunlögum (Kristján Sæmundsson, 1992). Láglendið einkennist af breiðum sléttum, fylltum 

af sandi og möl sem Jökulár hafa borið fram og eru stöðugt í mótun. Markarfljótsaurar eru um 

250 m þykk lög af jökulleir og mold sem innihalda leifar af jurtum og trjástofnum sem fljótið 

hefur borið fram í áranna rás (Sigurður Steinþórsson, 1964; Helgi Björnsson, 2009). 

 

2.2 Sögulegar náttúruhamfarir í héraði 
 
2.2.1 Eldgos í Kötlu, Eyjafjallajökli og Goðabungu 
 

Saga eldgosa í Eyjafjallajökli á nútíma er ekki vel þekkt, en heimildir benda til þess að fjögur 

eldgos hafi orðið í Eyjafjallajökli frá landnámi. Árið 2010 hófst gos í jöklinum í kjölfar minna 

goss á Fimmvörðuhálsi, en áður hafði verið vart kvikuhreyfinga undir jöklinum allt frá árunum 

1992-1994. Kvikuhreyfingarnar höfðu í för með sér aukna jarðskjálftavirkni sem kom í 

nokkrum hrynum auk þess sem nokkuð aukins jarðhita hafði verið vart undir jöklinum. Hins 

vegar voru engin ummerki um aukinn jarðhita í aðdraganda gossins árið 2010. Gosið í toppgíg 

jökulsins hófst aðeins einum og hálfum degi eftir að gosið í Fimmvörðuhálsi lognaðist útaf 

(Ágúst Gunnar Gylfason ofl. , 2012; Helgi Björnsson, 2009). Í megingíg Eyjafjallajökuls varð 

þeytigos á árunum 1821-1823 og stóð það gos með nokkrum hléum. Í aðdraganda þess goss 
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fundust engir jarðskjálftar en miklar drunur fylgdu upphafi gossins. Flóð og vöxtur í ám fylgdi 

einnig þessu gosi og olli það nokkrum búsifjum, ösku- og gjóskufall spillti beit og búpeningur 

varð fyrir eitrun af völdum þess (Helgi Björnsson, 2009). Heimildir herma einnig að sprengigos 

hafi orðið í toppi jökulsins á árunum 1612 eða 1613 og að því gosi hafi fylgt jökulhlaup (Vetter, 

D., 1983).  

 

2.2.2 Flóð og jökulhlaup 
 

Nokkur ummerki hafa fundist um jökulhlaup undan Eyjafjallajökli sem flest hver hafa farið 

vestur og norður af jöklinum, m.a. í Gljúfurá og 

Seljalandsá. Rannsókn Dugmore ofl. (2013) 

hefur sýnt fram á að Seljalandsfoss hafi að öllum 

líkindum orðið til í núverandi mynd við 

jökulhlaup vestur af Eyjafjallajökli á sjöttu eða 

sjöundu öld, í kjölfar eldgoss við Miðtungugil 

(sjá mynd. 2). Talið er að hlaup í kjölfar goss í 

hlíðum Eyjafjallajökuls geti náð allt að 10.000 

m3/sek og kæmu slík hlaup að öllum líkindum 

mjög snögglega vegna brattra fjallshlíða 

(Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og  

félagar ehf., 2015). 
                                                                                  Mynd 2Hlaup úr vestanverðum Mýrdalsjökli og  

       Eyjafjallajökli (Heimild: Dugmore ofl., (2013)) 

Hins vegar er ekki gert ráð fyrir að eldgos í toppgíg Eyjafjallajökuls geti valdið stór- eða 

hamfaraflóðum vegna þykktar íssins undir jöklinum. Þá gerir hættumat vegna eldgosa undir 

vestanverðum Mýrdalsjökli og Eyjafjallajökli ekki ráð fyrir því að Eyjafjöll, frá Stóru-Mörk að 

Írá séu innan áhrifasvæðis jökulhlaupa úr jöklinum. Hins vegar er gert ráð fyrir að flóð gæti 

farið niður Skógá (sjá mynd 2.) (Magnús Tumi Guðmundsson ofl., e.d.).  

Í kjölfar eldgosa undir vestanverðum Mýrdalsjökli eru þekkt flóð í Markarfljóti. Fundist 

hafa merki um 11 hlaup og tvö minni flóð á síðustu 8000 árum og stærstu hlaupin (talin vera 4 

talsins) hafa verið hamfarahlaup, eða um 100.000 m3/sek – 300.000 m3/sek þegar þau náðu 

hámarki. Engin skýr merki um hlaup á sögulegum tíma hafa þó fundist (Guðrún Larsen, 

Anthony Newton og Óskar Knudsen, 2005). 
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Til staðar eru viðvörunarkerfi og viðbragðsáætlanir vegna flóða og jökulhlaupa í kjölfar 

eldgosa undir jökli og taka þau einnig til ferðamannastaða og miðlunar viðvarana og upplýsinga 

til ferðamanna á svæðinu (Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf., 2015).  

 

2.2.3 Jarðskjálftar 
 

Rangárþing Eystra er staðsett á gosbeltinu, með virk eldfjöll í nágrenninu, Eyjafjalla- og 

Mýrdalsjökul, Heklu og Vestmannaeyjar og í nálægð við Suðurlandsbrotabeltið. Á Íslandi er á 

fáum stöðum meiri hætta á stórum jarðskjálftum en á Suðurlandi.  Jarðskjálftar eru því tíðir á 

þessu svæði en þeir fara sjaldan yfir 5 á Richterskvarða. Þó hafa orðið stórir skjálftar á 

Rangárvöllum þar sem hús hafa hrunið. Síðustu 8 aldir eru þekktir amk. 16 stórir skjálftar, en 

stórir skjálftar á þessu svæði eiga upptök sín austarlega á A-V jarðskjálftabeltinu á 

Suðurlandinu (Suðurlandsbrotabeltinu) (Veðurstofa Íslands, 2006; Teiknistofa arkitekta Gylfi 

Guðjónsson og félagar ehf., 2015).  

 

2.2.4 Skriðuföll og grjóthrun 
 

Á Íslandi eru skriðuföll algeng, en með skriðuföllum er átt við jafnt grjóthrun, aur- og 

jarðvegsskriður, berghrun, berghlaup eða hægfara sig á efnum. Ástæður skriðufalla geta verið 

ýmsar, úrkoma og leysingar, vatnavextir í ám og lækjum og vatnssósa hlíðar. Þá getur vindur 

einnig haft óbein áhrif, bæði með því að beina úrkomu inn í hlíðar og með því að blása 

vatnslitlum fossum yfir nærliggjandi hlíðar og gert þær vatnssósa. Þá hefur berggerð, gróðurfar 

og gróðureyðing einnig áhrif. Algengust eru skriðuföll á Vestfjörðum, Mið- Norðurlandi og 

Austfjörðum en eins og sjá má á mynd 3 eru þau einnig til staðar á Suðurlandi og í Rangárþingi 

Eystra. Þar er þó mest um grjóthrun og hefur grjóthrun til að mynda verið mjög algengt við 

Seljalandsfoss.  

 

 

 

 

 

 

 
          Mynd 3Aurskriður á Íslandi 1900-2000 (Heimild: Lovísa Ásbjörnsdóttir) 
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2.2 Veðurfar og loftslagsbreytingar 
 
2.2.1 Vindur 
 

Veðurstöðin Sámsstaðir og Steinar eru þær veðurathugunarstaðir sem næstar eru 

ferðamannastöðunum. Í greinargerð með deiliskipulagi fyrir Hamragarða og Seljalandsfoss 

sem unnin var af EFLU og Steinsholti (2018) fyrir Rangárþing Eystra var birt vindrós sem 

sýnir ríkjandi vindáttir á Markarfljótsaurum yfir árið (sjá mynd 4). Þar má sjá að SSA-áttir eru 

ríkjandi en staðkunnugir hafa þó bent á að í sunnan og SSV-áttum geti myndast sterkir 

vindstrengir fyrir framan hamrana við Seljalandsfoss. Í þessum strengjum berst úðinn úr 

fossinum að berginu og getur myndað mikinn blota í jarðlögum bak fossinum. 
 

          Mynd 4 Til vinstri er vindrós á Markarfljótsaurum á móts við Seljalandsfoss. Til hægri er vindrós á Sámstöðum 

 

2.2.1.Úrkoma 
 

Eitt einkenni loftslags á eyjum er mikil úrkoma. Þegar rakt sjávarloftið fer yfir fjöll, kólnar það, 

þéttist og getur fallið sem úrkoma. Úrkoma er mun meiri til fjalla en á láglendi og er fjalllendið 

sunnan- og suðaustanlands úrkomusamasta svæði Íslands en jafnframt er að jafnaði meiri 

úrkoma að vetri en sumri. Þess vegna myndast og viðhaldast þar helstu jöklar landsins, 

Vatnajökull, Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull (Halldór Björnsson ofl., 2018).  

Í skýrslu Halldórs Björnssonar ofl. (2018) kemur fram að meðalársúrkoma hefur aukist 

sl. 100 ár, var um 1500 mm á ári í byrjun 20. aldar en hefur allra síðustu ár verið um 1600-

1700 mm á ári. Í skýrslunni er gert ráð fyrir að úrkoma muni halda áfram að aukast samfara 

loftslagsbreytingum en um það hversu mikið ríkir þó nokkur óvissa. Þá er búist við því að 

úrkoma muni aukast mest á haustin en mun minna snemma árs. Aukin úrkomuákefð getur haft 

áhrif á ferðamannastaði þar sem samfara blautum og vatnssósa jarðvegi myndast aukin hætta á 

grjóthruni og skriðuföllum. 
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2.2.2 Óveður 
 

Óveður og illviðri geta haft mikil áhrif á ferðalög fólks og af þeim getur stafað hætta. Fjöldi 

óveðursdaga sveiflast mikið milli ára og áratuga. Ekki hefur verið sýnt fram á ákveðna hneygð 

í þeim efnum og því mjög óljóst hvort hlýnandi loftslag muni hafa í för með sér breytingu á 

tíðni óveðra á sunnanverðu landinu. Óveður á Íslandi eru jafnan samfara lægðum sem koma 

sunnan úr hafi en ekki hefur verið hægt að áætla hvort eða hvernig breytingar á lægðakerfum 

muni verða í framtíðinni (Halldór Björnsson ofl., 2018). Fjöldi ferðamanna að vetri til gerir 

það að verkum að illviðri hafa mun meiri áhrif á ferðamannastaði en áður fyrr. Innviðir og 

skipulag sem dregur úr áhættu skiptir þar miklu, svo sem veðurspár, upplýsingar til ferðamanna 

og lokanir.  

 

3 Gögn og aðferðir 
 
3.1 Rannsóknarstaðir  
 
Þetta verkefni er unnið í samvinnu við sveitarfélagið Rangárþing Eystra og þeir 

ferðamannastaðir sem teknir eru fyrir í hættumatinu valdir í samvinnu við sveitarfélagið. 

Forsendur fyrir valinu voru þær að tilteknir staðir séu ýmist nú þegar fjölsóttir ferðamannastaðir 

eða staðir sem talið er að muni verða vinsælir á meðal ferðamanna í nánustu framtíð. 

Eftirfarandi fimm ferðamannastaðir eru teknir fyrir: Seljalandsfoss, Gljúfrabúi og Skógafoss 

eru nú þegar á meðal fjölsóttustu ferðamannastaða landsins en þessir staðir eru staðsettir við 

hringveg nr.1. Seljalandsfoss og Gljúfrabúi eru nr. 720 á náttúruminjaskrá en Skógafoss er 

friðlýst náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 477/1987. Aðrir 

ferðamannastaðir en minna sóttir er Gluggafoss í Fljótshlíð, hár og sérstakur foss sem er nr. 

716 á náttúruminjaskrá (Umhverfisstofnun, án dags.).  Gera má ráð fyrir að aðsókn að honum 

muni aukast í nánustu framtíð. Í Landeyjafjöru er skipsflak af Sigurði Gísla VE 170 sem brann 

árið 1974 og rak upp í fjöruna. Flakið hefur komið smám saman upp úr sandinum og hefur 

verið aðdráttarafl ljósmyndara hin síðari ár. Gönguleið hefur verið merkt í landeyjasand og má 

leiða að því líkur að flakið og svartar fjörur Landeyjasands muni draga að sér aukinn fjölda 

ferðamanna á komandi árum. 
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3.1.1 Skógafoss 
 
Skógafoss er 60 m hár og 25 m breiður foss í Skógá og fellur hann fram af fornum 

sjávarhömrum Eyjafjalla. Samkvæmt Sigurði Lárusi Hólm og Eric M. Mayer (2011) er vatnið 

sem rennur í Skógá talið vera að um 2/3 hlutum grunnvatn en að 1/3 hluta jökulvatn. Hún 

flokkast því bæði sem lindá og jökulá. Úrkoma og jökulbráðnun hefur því áhrif á rennsli í 

fossinum sem eykst í leysingum og mikilli úrkomu. Þá er einnig gert ráð fyrir því að mögulega 

geti komið flóð niður Skógá í kjölfar eldgoss undir Eyjafjalla- og Mýrdalsjökli (sjá mynd 2)  

(Magnús Tumi Guðmundsson ofl., e.d.). Skógafoss var friðaður sem náttúruvætti árið 1987. 

Umhverfisstofnun fer því með umsjón svæðisins og er þar að hluta til landvarsla allt árið um 

kring, en landvörður er staðsettur í Dyrhólaey og sinnir landvörslu þaðan.   
 

Mynd 5 Skógafoss. Mynd: GG 

 
3.1.2 Seljalandsfoss 
 

Seljalandsfoss er eitt helsta kennileiti Rangárþings Eystra þar sem 62 metra hár fossinn fellur 

fram bjargbrún í Seljalandsá. Seljalandsá er lindá sem sprettur fram undan grágrýtishrauni sem 

runnið hefur við lok síðustu ísaldar og rennur fram af fornum sjávarhömrum Vestur - Eyjafjalla. 

Fossinn er áberandi þegar ekið er í austur eftir þjóðvegi nr.1 um aura Markarfljóts. Fossinn er 

sérstakur fyrir þær sakir að hann er einn af fáum fossum á Íslandi sem hægt er að ganga á bak 

við og slútir bergið yfir gönguleiðinni. Grjót hrynur reglulega úr bergveggnum. Rannsókn 

Dugmore ofl. (2013) (ANDREW J. DUGMORE,ANTHONY J. NEWTON,KATE T. 

SMITH,KERRY-ANN MAIRS, 2013) bendir til þess að fossinn hafi myndast í flóði sem hafi 

komið í kjölfar goss í vestanverðum Eyjafjallajökli, suður af Miðtungugili, á sjöttu eða sjöundu  
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Mynd 6 Seljalandsfoss. Mynd: GG 

öld. Ásýnd hans breyttist mikið árið 1976, í kjölfar flóðs í Seljalandsá, er skarð myndaðist í 

bjargbrúnina og breiðir fossinn ekki jafn mikið úr sér og áður. Samkvæmt hættumati sem gert 

var vegna eldgosa og hlaupa úr vestanverðum Mýrdalsjökli og Eyjafjallajökli er þó ekki talin 

hætta á hlaupum niður hlíðar Eyjafjalla á svæði Seljalandsfoss ef til goss kemur í toppgíg 

jökulsins (Magnús Tumi Guðmundsson ofl., e.d.). 

 
3.1.3 Gljúfurárfoss (Gljúfrabúi) 
 

 
Mynd 7 Gljúfrabúi. Mynd: GG 

 

Gljúfurárfoss eða Gljúfrabúi eins og hann er að öllu jöfnu kallaður fellur skammt norðan við 

Seljalandsfoss. Gljúfrabúi fellur í Gljúfurá, lindá sem er með upptök sín undan 

grágrýtishraunum Eyjafjalla og fellur fram af hömrunum ofan í djúpa gjá, sem lokuð er af með  
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stórum móbergs kletti svo aðeins sést í efri hluta fossins. Hægt er að vaða ánna inn að fossinum 

en í gilinu sem er djúpt með veggjum úr móbergi hrynur grjót úr klettaveggjunum (Katla 

geopark, án dags.). Samkvæmt hættumati Magnúsar Tuma Guðmundssonar ofl. (e.d.) er ekki 

talið að hætta sé á flóðum á svæði Gljúfrabúa í kjölfar eldgoss í vestanverðum Mýrdalsjökli 

eða Eyjafjallajökli.  

 

3.1.4 Merkjárfoss (Gluggafoss) 
 

Merkjárfoss eða Gluggafoss, eins og hann er oftast nefndur í daglegu tali (hér eftir nefndur 

Gluggafoss), er staðsettur í innanverðri Fljótshlíð. Fossinn fellur í Merkjá í tveimur stöllum, sá 

efri hærri eða um 45 m hár. Þar fellur hann um móbergslög sem veðrast auðveldlega og hafa 

myndað göt eða glugga í móbergið sem hann fellur um. 

 
Mynd 8 Gluggafoss. Mynd: GG 

Efri fossinn hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum. Neðri fossinn  er um 8.5 m hár 

og fellur fram að blágrýtislagi sem myndar þétt undirlag (Wikipedia, án dags.). Upp með 

Merkjá er röð fleiri fossa sem áhugavert er fyrir ferðalanga að ganga upp með og skoða. 

 

3.1.5 Landeyjasandur 
 

Frá því Herjólfur fór að sigla í Landeyjahöfn hefur aðgengi að sandinum opnast og fjöldi 

ferðamanna sem um svæðið fer margfaldast. Áætlað er að árið 2016 hafi um 54 þúsund 

ferðamenn komið til Vestmannaeyja í gegnum Landeyjahöfn (Rögnvaldur Ólafsson, 2016). 

Svartar sandfjörur Landeyjasands draga að sér ferðamenn enda þykja þær einstakar. Þær blasa 

við ferðamönnum sem fara um höfnina á leið sinni til Vestmannaeyja og sækja ferðamenn í 
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göngu um sandinn þar sem Vestmannaeyjar rísa úr sæ handan sundsins. Í Landeyjafjöru er að 

finna skipsflak af Sigurði Gísla VE-127 sem brann árið 1974. Báturinn slitnaði úr togi þegar 

verið var að draga hann frá Vestmannaeyjum og rak upp í Landeyjafjöru. Þar grófst það í 

sandinn en hefur verið að koma smátt og smátt upp úr sandinum á síðustu árum. Skipsflakið 

hefur verið aðdráttarafl ljósmyndara en að flakinu er um 1,3 km ganga sem tekur um hálfa 

klukkustund. Í fjörunni er einnig að finna melgresi sem hefur gróið upp og myndað nokkuð 

háar sandöldur sem eru merki um það hvernig tekist hefur að græða upp sandinn. Við upphaf 

gönguleiðar hefur verið komið upp viðvörunarskiltum og merkingu gönguleiðar.  

 

 
Mynd 9 Landeyjasandur. Mynd: GG 

 

3.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla 
 

Gagnsöfnun og úrvinnsla má segja að hafi verið þríþætt. Söfnun skriflegra heimilda fór fram í 

júní og júlí árið 2021. Á sama tíma var einnig haft samband við hagaðila á svæðinu auk 

staðkunnugra og leitað í þekkingarbrunn heimamanna við undirbúning verkefnisins. Þeir sem 

talað var við var Þorsteinn Jónsson, en hann hefur fylgst grannt með aðstæðum við Skógafoss, 

Seljalandsfoss, Gljúfrabúa og Gluggafoss. Lagði hann fram ýmis gögn, lauslegt hættumat frá 

árinu 2019 sem gert var í kjölfar mikils grjóthruns við Seljalandsfoss í kjölfar vorleysinga árið 

2018. Einnig lagði hann fram myndir sem sýna hvaðan hrunið átti upptök sín. Í kjölfarið var 

haft samband við Veðurstofu Íslands árið 2019 í þeim tilgangi að meta aðstæður. Samkvæmt 

upplýsingum frá starfsmanni Veðurstofu Íslands eru litlar upplýsingar í gagnagrunni 

stofnunarinnar um grjóthrun við Seljalandsfoss þar sem ekki hefur verið tilkynnt formlega til 
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stofnunarinnar þegar grjóthrun á sér stað. Þekking Þorsteins og framlag til verkefnisins var afar 

mikilvægt og eru honum færðar bestu þakkir fyrir.   

Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn á Selfossi lagði fram upplýsingar um slysaskráningu 

á þeim ferðamannastöðum sem um ræðir. Hins vegar eru þær upplýsingar takmarkandi þar sem 

ekki eru öll minniháttar slys og atvik tilkynnt til lögreglu. Í mörgum tilfellum fara ferðamenn 

sjálfir í burtu án þess að það sé nokkurs staðar skráð og leita jafnvel á heilsugæslustöð annars 

staðar en í viðkomandi héraði. Þannig má gera ráð fyrir að tölur um slys séu stórlega vanmetnar. 

Haft var samband við landlæknisembættið og leitað eftir upplýsingum um slysaskráninar en 

embættið hefur ekki slíkar skráningar í sínum gagnagrunnum. Haft var samband við 

heilsugæsluna á Hvolsvelli og leitað eftir gögnum um skráð slys en ekki reyndist unnt að greina 

atvik né tengja við viðkomandi ferðamannastaði í sjúkraskrá. Haft var samband við Kristján 

Ólafsson á Seljalandi fyrir hönd landeigendafélags Seljalandsfoss ehf og leitað eftir 

upplýsingum, rætt var einnig við starfsmann félagsins sem sinnir umsjón með salernum og 

bílastæðum auk þess að veita ferðamönnum upplýsingar.  

Vettvangsferðir fóru fram í byrjun ágúst árið 2021. Þann 3. ágúst 2021 var farið í 

vettvangsferð að Gluggafossi til að meta aðstæður og þann 4. ágúst var farið að Seljalandsfossi, 

Gljúfrabúa og Skógafossi. Sama dag var gerð tilraun til að fara í Landeyjasand en sökum þess 

hve árásargjörn Krían var við upphaf gönguleiðar var vettvangsferð frestað um óákveðinn tíma. 

Þann 26. ágúst var svo farið í vettvangsferð í Landeyjasand. Við Skógafoss, Seljalandsfoss og 

Gljúfrabúa var mikill fjöldi ferðamanna þegar vettvangsferð fór fram. Við Seljalandsfoss var 

eftirtektarvert hve margir áttu í erfiðleikum með að fóta sig í stórgrýtinu sem er á gönguleiðinni 

á bak við fossinn. Samferðafólk studdi hvort annað og voru margir mjög óöruggir. Aldur 

ferðamanna var mjög breiður en þá stund sem dvalið var voru það jafn ungir sem aldnir sem 

áttu erfitt með að fara um í grjótinu. Úrvinnsla gagna fór svo fram í ágúst og september sama 

ár. Rannsóknarskýrslan var skrifuð jafnhliða en meginskrif og lokafrágangur fór fram í ágúst 

og september. 

 

3.3 Aðferð 
 

Rannsóknaraðferðin byggir á sömu forsendum og skilgreindar voru í inngangi, þ.e. að 

skilgreina og meta þá vá sem fyrir hendi er auk þess að meta líkindi og mögulega stærð atburða. 

Til þess er nauðsynlegt að skilgreina og meta ekki einungis náttúrulegar hættur, heldur 

jafnframt innviði og skipulag svæðisins, því allir þessir þættir geta haft mikil áhrif á öryggi 

ferðamanna á ferðamannastöðum. Þannig draga sterkir innviðir eins og merkingar og skilti sem 
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vara við hættum, handrið, öruggir göngustígar o.s.frv. úr hættu á slysum og auka öryggi 

ferðamanna. Til að meta skipulag og innviði ferðamannastaðanna var safnað gögnum hjá 

sveitarfélaginu auk þess sem vettvangsferð varpaði ljósi á aðstæður innan hvers svæðis. 

Kortasjá sveitafélagsins gefur upplýsingar um landeigendur auk deili- og aðalskipulags.  

Það getur reynist flókið að skilgreina ábyrgðar- og/eða umsjónarmenn að 

ferðamannastöðunum þar sem fleiri en einn hagaðili er um að ræða. Sem dæmi má nefna er að 

vegna friðlýsingar Skógafoss er hann í umsjá Umhverfisstofnunar en landeigandi er 

Héraðsnefndir Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga. Landeigendur Seljalandsfoss eru annars 

vegar sveitafélagið Rangárþing Eystra og hins vegar eigendur jarða Seljalands. Almennt er 

enginn ábyrgðaraðili að ferðamannastöðunum og fer fólk þar um á eigin ábyrgð.   

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir forsendum rannsóknaraðferðarinnar. Þá 

verður hér á eftir einnig fjallað um verkfærið sem hannað var fyrir rannsóknina og gerð grein 

fyrir því á hverju matsþættirnir byggja. Þá verða einnig skilgreindir þeir mælikvarðar sem 

notaðir eru til að meta viðfangsefnin og þau matsviðmið sem stuðst er við. Í kafla 4 verður svo 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum hættumatsins og þær settar fram í töflu sem er litakóðuð. 

Það er gert til að niðurstöðurnar séu eins upplýsandi og aðgengilegar og frekast er unnt. Þá 

verður einnig fjallað um helstu niðurstöður. Þegar þær hafa verið settar fram verður komið með 

tillögur að úrbótum. 

 
3.3.1 Verkfærið og matsþættir 
 

Mikilvægt er að beita eins hlutlægu mati og unnt er og þannig lágmarka þau huglægu áhrif sem 

gera má ráð fyrir þegar einstaklingur framkvæmir slíkt hættumat. Ein leið til þess er að styðjast 

við fyrirfram skilgreint verkfæri sem fyllt er út og auðvelt er að yfirfæra frá einum stað til 

annars. Aðferðin sem beitt er við mat þetta byggir á þekktum aðferðum sem notuð hefur verið 

við áhættugreiningu og miðar að því að skilgreina hættur, líkindi og stærð. Í þessu verkefni eru 

ekki reiknuð út stærðfræðileg líkindi heldur er settur upp mælikvarði sem aðlagaður er að 

viðfangsefninu og gerir ráð fyrir heildstæðu mati á hættum á ferðamannastöðum. Í því felst að 

ekki eru einungis teknar til þær náttúrulegu hættur sem eru á hverju svæði, heldur er einnig 

tekið tillit til skipulags og innviða svæðisins.  

Í júlímánuði fór fram vinna við að hanna greiningartækið og mælikvarðann. Í upphafi 

var lagt upp með að nota matsferli sem VERKÍS verkfræðistofa hannaði fyrir stjórnstöð 

ferðamála og var ætlað fyrir umsjónar- og ábyrgðarmenn ferðamannastaða. Því var ætlað að 

leggja grunn að  gerð áhættumats og öryggisáætlunar. Verkfærið hefur hins vegar aldrei verið 
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tekið í notkun og er nú í umsjá Umhverfisstofnunar. Þegar til kom reyndidst verkfærið flókið 

og ekki að öllu leyti hentugt. Því var leitað í verkfærakistu Umhverfisstofnunar sem hefur 

hannað sitt eigið matskerfi fyrir ástandsmat ferðamannastaða. Þau verkfæri sem hér hefur verið 

lýst leggja grunn að því hættumati sem stuðst er við í þessu verkefni. Matsferlið sem VERKÍS 

hannaði er aðgengilegt og opið öllum enda miðar það að því að vera hagnýtt verkfæri sem 

umsjónarmenn ferðamannastaða og aðrir sem áhuga hafa á geta nýtt sér (Dóra Hjálmarsdóttir 

og Guðrún Jóna Jónsdóttir, 2018). Þá var leitað til Jóns Björnssonar hjá Umhverfisstofnun / 

Snæfellsjökuls þjóðgarði, sem hefur haft umsjón með gerð ástandsmats áfangastaða. Hann 

brást vel við umleitunum höfundar, veitti aðgang að matsblöðunum og gaf góðfúslegt leyfi til 

að styðjast við innihald þeirra og mælikvarða.  

Þannig var hannað nýtt matstkerfi á grunni þeirra kerfa sem þegar hefur verið gerð grein 

fyrir. Það er talið hagnýtt við hættumat og greiningu á ferðamannastöðum í Rangárþingi Eystra. 

Einnig má gera ráð fyrir að auðvelt sé að yfirfæra það á önnur sveitarfélög eða aðra 

ferðamannastaði. Það má því gera ráð fyrir að tækið muni þróast enn frekar í framtíðinni. 

Matskerfið var sett upp í forritinu Microsoft Excel (2021). Matið var svo einnig fyllt út í Excel 

og síðar fært inn í Microsoft Word (2021) þar sem niðurstöður voru settar fram í 

hættumatstöflu. Gerð verður grein fyrir þeim matsviðmiðum sem hættumatstaflan byggir á í 

næsta kafla. Með það að markmiði að greina heildstætt hættumat á ferðamannastöðum var talið 

nauðsynlegt að taka til fleiri þætti en einungis náttúrulegar hættur. Eftirfarandi þrír þættir eru 

meginstoðir hættumatsins og eru þeir settir fram á mynd 10. 

 

 

 

 Náttúrulegar hættur 

 Innviðir 

 Skipulag 

 

 

 
Mynd 10 Meginþættir sem skoðaðir eru í hættumati ferðamannastaða 

Náttúrulegar hættur segja til um hvaða náttúrulegu viðfangsefni það eru sem geta skapað hættu 

fyrir gesti á ferðamannastað. Þær geta verið af ýmsum toga svo sem grjóthrun, skriður, 

fallhætta, vatn, snjóflóð ofl. Innviðir er mikilvægur þáttur þegar framkvæmt er hættumat á 

ferðamannastöðum þar sem góð uppbygging innviða getur unnið á móti þeim náttúrulegu 
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hættum sem þar leynast. Innviðir ferðamannastaða felast meðal annars í stígum, handriðum, 

skiltum sem greina frá hættum ofl. Sterkir innviðir vernda einnig viðkvæma náttúru en 

hnignandi náttúra getur leitt af sér hættu fyrir ferðamenn. Skipulag ferðamannastaðar er einnig 

þáttur sem hefur áhrif á öryggi. Skipulag felst meðal annars í því hvernig umsjón staðar er 

háttað, hvort landvarsla sé á svæðinu, þjónusta (vetrarþjónusta) sé til staðar, viðhaldi staðarins 

sé fullnægt og hvort nægt fjármagn sé tryggt til að sinna þeirri uppbyggingu og þjónustu sem 

þörf er á á hverjum stað fyrir sig.   

Til að varpa skýrara ljósi á hvern þátt fyrir sig og einnig að miða að eins hlutlægu mati 

og unnt er, er þeim þremur meginþáttum sem lýst er hér að ofan skipt upp í nákvæmari 

viðfangsefni. Viðfangsefnin eru alls 39 talsins, skipulagi er skipt upp í 7 viðfangsefni, 

innviðum í 10 viðfangsefni og náttúrulegum hættum í 22 viðfangsefni. Viðfangsefnunum er 

raðað upp í númeraða röð.  

   

3.3.2 Mælikvarði og matsviðmið 
 

Mælikvarðinn byggir á fimm flokkum. Fjórskiptur mælikvarði metur líkindi og stærð þeirra 

viðfangsefna sem skilgreind hafa verið og fimmti flokkurinn „á ekki við“ skilgreinir þau 

viðfangsefni sem falla ekki undir matið. Einkunn fyrir náttúrulegar hættur endurspeglar ástand 

svæðisins á einfaldan hátt. Stig eru gefin fyrir hvert viðfangsefni fyrir sig frá 0 upp í 3,  þannig 

gefur engin hætta 0 stig, lítil hætta 1 stig, talsverð hætta 2 stig og mikil hætta 3 stig. Ef 

viðfangsefnið á ekki við gefur það 1 stig. Niðurstöður eru settar fram í töflu sem skipt er upp 

eftir litum, engin hætta er græn, lítil hætta gul, talsverð hætta appelsínugul og mikil hætta rauð. 

Í töflu 2 má sjá hvaða skilgreiningar liggja að baki hættumatinu. 

 
Tafla 2 Flokkun eftir hættustigi og skilgreining á líkindum 

Flokkur Stig Skilgreining á líkindum 

Mikil hætta 3 Mikil hætta á atburði og að fólk verði fyrir slysi af völdum þess 

Talsverð hætta 2 Talsverð hætta á atburði sem ógni öryggi ferðamanna 

Lítil hætta 1 Lítil hætta á að atburður ógni öryggi fólks 

Engin hætta 0 Engin hætta til staðar 

Á ekki við 1  

 

Einkunn fyrir skipulag og innviði byggir á því hversu mikil uppbygging og þjónusta er á 

svæðinu. Mælikvarðinn er fjórskiptur auk dálksins „á ekki við“ líkt og fyrir náttúrulegar hættur. 
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Sem dæmi um skipulag má nefna hvort umsjón sé með svæði, landvörður, leiðbeiningar og 

upplýsingar um hættu og hvort á svæðinu sé vetrarþjónusta eins og hálkuvarnir eða lokanir. 

Undir innviði flokkast hvort til staðar séu t.e. göngustígar, útsýnispallar eða handrið, bílastæði, 

skilti sem vara við hættu ofl. Þessir þættir eru mikilvægir þegar kemur að því að meta 

heildarhættu svæðis þar sem þeir geta dregið mjög úr þeim náttúrulegu hættum sem til staðar 

eru. Sama stiga- og litakerfi er fyrir þessa þætti. 

 

3.3.3 Grunnupplýsingar og slysaskráning 
 

Í Excel vinnuskjalinu er einn matsþáttanna grunnupplýsingar um ferðamannastaðinn. Þessi 

þáttur tekur saman upplýsingar er varða meðal annars þá ferðamenn sem heimsækja svæðið, 

hvort þeir koma í hópum eða sem einstaklingar, slysaskráningar, hegðun ferðamanna ofl. 

Þessar upplýsingar eru eingöngu til skýringar og koma því ekki inn í heildar matið. Þar sem 

rannsakandi var ekki staðsettur til lengri tíma við gagnasöfnun eru þessar upplýsingar 

takmarkandi en einungis var ályktað út frá þeim stutta tíma sem dvalið var á hverjum stað fyrir 

sig. 

Öflun gagna á slysum er orðið hafa á ferðamannastöðum reyndist ekki eins auðveld og 

áætlað var í fyrstu. Leitað var til lögreglunnar á Suðurlandi, embættis landlæknis, 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Neyðarlínunnar og Samgöngustofu. Frá lögreglunni á 

Suðurlandi fengust upplýsingar og skrá yfir öll skráð slys og óhöpp á ferðamannastöðum. Tafla 

3 sýnir fjölda slysa og óhappa og hvernig þau skiptast á milli ferðamannastaðanna yfir tímabilið 

2017 - 2020.  
 

Tafla 3 Yfirlit yfir slysaskráningu á árunum 2017-2020. (Heimild: Lögreglan á Suðurlandi) 

Ferðamannastaður Fjöldi slysa 

Skógafoss 3 

Seljalandsfoss 12 

Gljúfrabúi 3 

Gluggafoss 0 

Landeyjasandur 0 
 

 

Hafa ber í huga að fjöldi ferðamanna á svæðum er afar mismunandi þar sem gert er ráð fyrir 

að margfalt fleiri gestir heimsæki Skógafoss, Seljalandsfoss og Gljúfrabúa en Gluggafoss og 
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Landeyjasand. Ekki fengust upplýsingar um tegund slysa en slíkar upplýsingar hefðu getað 

varpað ljósi á það hvaða hættur (aðstæður) væru helst að valda slysum. Gera má ráð fyrir að 

þessar upplýsingar séu mjög takmarkaðar þar sem slysaskráning er sjaldgæf og margir sem 

slasast halda áfram ferð sinni án þess að tilkynna um slysið.  

4 Niðurstöður 
 
4.1 Skógafoss 
 

Skógafoss er ásamt Seljalandsfossi og Gljúfrabúa einn fjölsóttasti ferðamannastaðurinn í 

Rangárþingi Eystra. Staðurinn er jafnframt sá eini sem búinn er teljara, jafnvel þótt erfitt sé um 

vik að halda utan um talningu inn á svæðið þar sem aðkoma er dreifð. Þá er talið að um 75% 

þeirra sem heimsóttu Suðurland árið 2019 hafi stoppað við Skógafoss (Oddný Þóra Óladóttir, 

2019). Náttúruvættið Skógafoss hefur verið friðlýst frá árinu 1987 og er þar af leiðandi í umsjá 

Umhverfisstofnunar sem sinnir landvörslu þar. Landvörður er þó ekki staðsettur á svæðinu 

heldur hafa starfsmenn Dyrhólaeyjar eftirlit með svæðinu.  

Nokkur uppbygging hefur átt sér stað við Skógafoss á síðustu árum. Í töflu 1 má sjá að 

síðastliðin 10 ár hefur staðurinn hefur fengið 19.950.000 milljónir í styrki frá framkvæmdasjóði 

ferðamanna. Þessum fjármunum hefur verið varið til uppbyggingar á tröppum, útsýnispöllum 

og handriðum er miðar að auðveldara aðgengi ferðamanna auk þess að auka öryggi þeirra.  

Eins og sjá má í töflu 4 hefur uppbygging á svæðinu leitt til þess að dregið hefur verulega úr 

hættu og falla langflest viðfangsefni undir flokkinn engin eða lítil hætta. Náttúrulegar hættur 

eru til staðar við fossinn, bratti, bjarg og bjargbrúnir þar sem fallhætta er fyrir gesti. 

Uppbygging innviða við fossinn er þó slík að ætla má að hún dragi úr þeirri hættu en komið 

hefur verið upp stigum með góðum handriðum auk útsýnispalla sem sömuleiðis eru með góðum 

handriðum. Skortur er þó á viðhaldi á tröppum og handriðum en álag er mikið vegna mikils 

straums ferðamanna.  

Það sem helst skortir á er fjármagn til frekari uppbyggingar og viðhalds. Umferð er 

mikil við fossinn, bæði af gangandi og akandi vegfarendum.  Breytingar eru fyrirhugaðar á 

næstu árum í skipulagi svæðisins og mun umferð þá færast fjær fossinum. Þá er engin 

vetrarþjónusta á staðnum og engar hálkuvarnir en mikil hætta getur skapast af hálum tröppum, 

undirlagi og á bílastæðum. Þá skapast einnig hætta er snjór og klaki safnast í klettana og getur 

fallið á fólk sem stendur fyrir neðan. Vetrarþjónusta s.s. hálkuvarnir og snjómokstur myndi 
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auka öryggi mikið og mikilvægt að fylgjast vel með klakamyndun í berginu auk þess sem 

tröppur geta orðið mjög hálar í frostum að vetri sökum mikils raka við fossinn. 

Fyrstuhjálparbúnaði er ábótavant á svæðinu og enginn björgunarhringur er til staðar. 

 
Tafla 4 Skógafoss. Helstu niðurstöður hættumats 

 
 

Tillögur að úrbótum: 

 

 Áframhaldandi stígagerð upp með Skógá, merkingar og stikur myndu bæta aðgengi 

gesta og hlifa viðkvæmri náttúru fyrir ágangi. 

 Vetrarþjónusta, hálkuvarnir og hugsanlegar lokanir þegar aðstæður eru varasamar.  

 

4.2 Seljalandsfoss 
 

Seljalandsfoss, ásamt Skógafossi, er einn af fjölsóttustu ferðamannastöðum Íslands enda 

fossinn í alfaraleið og blasir við frá þjóðvegi nr. 1 af Markarfljótsaurum. Komið hefur fram í 

könnunum á vegum Ferðamálastofu að fólk er almennt mjög ánægt með þá upplifun að ganga 



Hættumat á ferðamannastöðum í Rangárþingi Eystra 
 

30 

á bak við fossinn enda sú upplifun einstök. Í töflu 5 koma fram helstu niðurstöður hættumatsins 

og má sjá að flest viðfangsefni falla undir flokkinn talsverð hætta. Þetta á bæði við um 

náttúrulegar hættum sem og skipulag og innviði. Mikil þörf er á uppbyggingu á svæðinu til að 

tryggja öryggi ferðamanna. Þá er bæði þörf á að byggja upp stígakerfi, útsýnispalla og handrið 

en einnig að byggja upp varnir gegn grjóthruni.  

Ætla má að þeir gestir sem ganga á bak við fossinn geri sér á engan hátt grein fyrir þeirri 

hættu sem er á grjóthruni úr bergveggnum, en samkvæmt þeim aðilum sem sinnt hafa hreinsun 

á grjóti af göngustígum er grjóthrunið nokkuð algengt. Landeigendur hafa um nokkurt skeið 

haft áhyggjur af þessu grjóthruni og í kjölfar mikils hruns árið 2018 var leitað til staðkunnugra 

til að kanna aðstæður og reyna að leggja mat á aðstæður. Talið er að nokkur hætta sé á frekara 

grjóthruni við gönguleiðina þar sem mikið er af sjáanlegu lausu efni í berginu. Slíkt hrun á sér 

oftast stað í kjölfar leysinga að vori og mikilla vætutíða. Ofarlega í bjargbrúninni, sunnan 

fossins, eru klettar sem grjót hefur verið að losna úr, fellur niður bjargið og á göngustíg fyrir 

neðan með tilheyrandi hættu fyrir gangandi vegfarendur. Landeigendur kölluðu í kjölfarið til 

sérfræðinga frá Veðurstofu Íslands sem aðstoðuðu við mat á svæðinu og lögðu þeir til að haft 

væri samband við verkfræðistofu til að aðstoða við tillögur að úrbótum og varnaraðgerðum. 

Þrátt fyrir að staðkunnugir hafi vitneskju um að grjóthrun sé nokkuð algengt við Seljalandsfoss 

er það almennt ekki tilkynnt formlega. Því er ekki haldið sérstaklega utan um þessa atburði og  

lítið um gögn í gagnagrunnum Veðurstofu Íslands sem segja til um fjölda eða stærð atburða. 

Það mætti því telja að formleg skráning grjóthruns væri nauðsynleg og einnig að 

mótvægisaðgerðir til að minnka líkur á grjóthruni séu mikilvægar að skoða sem fyrst eða áður 

en til stærri atburða mun koma.  

Skilti er við innganginn að fossinum sem bendir á að fólk á svæðinu sé á eigin ábyrgð. 

Öðrum merkingum er ábótavant og litlar merkingar sem gefa til kynna illfæran göngustíg, 

hættu á grjóthruni, hálar tröppur eða aðrar hættur. Eitt lítið skilti sem 

gefur til kynna hættu á grjóthruni er við göngustíg sunnan við fossinn. 

Það er hins vegar komið til ára sinna og er illa sýnilegt þeim sem um 

svæðið fara. Mikil þörf er því á að koma upp skiltum sem benda á 

hættur. Líkt og sést í töflu 5 falla flestar hættur sem greindar eru við 

Seljalandsfoss í flokka talsverðrar og mikillar hættu. Þetta á jafnt við 

um náttúrulegar hættur, skipulag og innviði. Þær náttúrulegu hættur 
Mynd 11 Aðvörunarskilti við Seljalandsfoss. Mynd: GG 
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sem eru við fossinn er að mestu hættur sem stafa af grjóthruni, bratta, bjargs og bjargbrúna. 

Auk þess skortir innviði og skipulag, göngustígar hættulegir og 

tröppur illa farnar.  Endurkomutími stærri atburða líkt og eldgoss, 

jarðskjálfta eða annars er hins vegar langur svo hætta af völdum 

þess er ekki talin mikil. Auk þess er vöktun á svæðinu mikil og til 

staðar eru rýmingaráætlanir fyrir svæðið ef til þess kemur. Hins 

vegar má telja að jarðskjálftar geti haft mikil áhrif þar sem gera má 

ráð fyrir verulegu hruni úr bergveggnum og þá stórar bergfyllingar.  
                                                                                                           Mynd 12 Varað við grjóthruni við Seljalandsfoss. Mynd: GG 

Líkt og fram kom í kaflanum um veðurfar skapa ákveðnar vindáttir þær aðstæður að 

úðinn úr fossinum fýkur að bergveggnum en slíkt veikir bergið. Þá kom einnig fram í kaflanum 

um loftslagsbreytingar að gera má ráð fyrir að úrkoma muni aukast á svæðinu á næstu áratugum 

(Halldór Björnsson ofl., 2018). Aukin úrkoma mun að öllum líkindum veikja bergið enn frekar.   

Þá hefur efri brún fossins einnig vakið áhyggjur landeigenda. Nokkuð er um að 

ferðamenn gangi upp brattar hlíðar og að efri brúnum. Ganga fólks á brúninni virðist hafa þau 

áhrif að grjót losnar og hrynur niður á göngustíginn við fossinn sem fyrir neðan. Þetta getur 

skapað mikla hættu. Því er talið mikilvægt að setja upp skilti við efri brún fossins sem varar 

við þessari hættu.  

Í frosti að vetri skapast mikil hætta vegna klaka sem myndast í berginu við fossinn. 

Mikil hálka myndast enn fremur á göngustígum og tröppum. Umsjónarmenn svæðisins loka 

fyrir aðgengi á bak við fossinn þegar slíkar aðtæður myndast. Ekki er þó algilt að ferðamenn 

hlíti slíkum lokunum. Starfsmaður er á svæðinu yfir daginn að sumri til og ef fjöldi ferðamanna 

mun halda áfram að aukast að vetri má gera ráð fyrir að þörf sé á að hafa starfsmann á svæðinu 

allan ársins hring, það myndi auka öryggi til muna.  

Gjaldskylda hefur verið á bílastæðum frá árinu 2017 og er gjaldtökunni ætlað leggja til 

fjármagn til uppbyggingar svæðisins. Því má ætla að á komandi misserum muni hefjast mikil 

uppbygging sem tryggi öryggi og viðkomu náttúrulegra gæða. Eins og kemur fram í töflu 3 

hafa langflest slys sem orðið hafa á ferðamannastöðum í Rangárþingi Eystra verið við 

Seljalandsfoss. Þær tölur sem fram koma eru að öllum líkindum stórlega vanmetnar en talið er 

að flest minniháttar slys séu aldrei tilkynnt, fólk haldi ferð sinni áfram og leiti jafnvel á 

heilsugæslu annars staðar en í nágrenni slysstaðarins.  
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Tafla 5 Seljalandsfoss. Helstu niðurstöður hættumats 

 

Tillögur að úrbótum 

 

 Skilti sem benda á hættur 

 Varanlegar tröppur og bætt aðgengi með betri göngustígum 

 Útsýnispallar 

 Upplýsingar og leiðbeiningar 

 Benda á grjóthrunshættu 

 Reipi eða keðjur til stuðnings 

 Aðgerðir til að verja fólk gegn hruni úr bergveggnum 

 Hindra för fólks um efri brún fossins vegna hættu sem skapast fyrir fólk sem er fyrir 

neðan  

 Viðvörunarskilti við efri brún 

 Vetrarþjónusta og vöktun 
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4.3 Gljúfrabúi 
 
Flestir þeir ferðamenn sem að Seljalandsfossi koma ganga göngustíg sem liggur að Gljúfrabúa. 

Sá stígur er breiður og ágætur malarstígur. Sumir ferðamenn fara í gegnum gilið í árfarveginum 

til að komast að fossinum. Helstu hættur við fossinn eru grjóthrun úr bergveggnum en það er 

nokkuð algengt. Einnig er nokkur hætta á að ferðamenn falli við það brölt sem er að leggja leið 

sína þangað. Keðjur eða reipi sem fest væri í bergvegginn og ferðamenn gætu stuðst við myndi 

auka öryggi til muna.  

Til langs tíma var ein helsta hættan við Gljúfrabúa þegar ferðamenn gengu upp klett 

við gljúfurmunann. Hafa þar orðið alvarleg slys á árum áður að sögn staðkunnugra. Sett hefur 

verið reipi sem afmarkar uppgöngu klettsins í þeim tilgangi að hindra uppgöngu ferðamanna 

auk þess er skilti sem bendir á hættuna. Skiltið er hins vegar mjög lítið og fellur inn í umhverfið 

auk þess sem ferðamenn virða ekki allir lokanir. Þar hafa orðið slys á allra síðustu árum eins 

og kemur fram í töflu 3. Við Gljúfrabúa er aðkoma bíla að svæðinu en bílastæði eru afar 

takmörkuð. Þau eru ekki gjaldskyld líkt og bílastæðin við Skógafoss og má því ætla að markir 

kjósi fremur að leggja þar en við Seljalandsfoss þar sem gjaldskylda er. Bifreiðum er lagt 

meðfram svæðinu og veginum og skapast af því töluverð slysahætta.  

Stærri atburðir líkt og jarðskjálftar geta skapað töluverða hættu fyrir fólk sem statt er á 

svæðinu vegna hættu á grjóthruni úr bergveggnum.  
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Tafla 6 Gljúfrabúi. Helstu niðurstöður hættumats 

 

Tillögur að úrbótum 

 

 Keðjur / reipi í bergvegg sem liggur inn gljúfrið að fossinum til stuðnings við göngufólk 

 Skilti sem benda á hættur 

 Bætt skipulag á bílastæðum  

 

 4.4 Gluggafoss  
 

Gluggafoss er staðsettur í Fljótshlíð og því ekki í leið þeirra sem ferðast um þjóðveg nr.1. Hins 

vegar má gera ráð fyrir því að fjöldi þeirra sem heimsæki staðinn muni aukast í nánustu framtíð. 

Aðdráttarafl staðarins eru sérstakir gluggar sem fossinn fellur í gegnum og gera hann einstakan. 

Aðstæður við fossinn eru um margt varasamar. Efri hluti fossins rennur um jarðlög úr móbergi 

sem molnar auðveldlega. Undirlag þar sem gengið er að fossinum er því viðkvæmt og erfitt 

yfirferðar.  
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Göngustígar og tröppur eru nauðsynlegar til að tryggja öryggi ferðamanna sem koma til að 

skoða fossinn. Á það jafnt við um aðgengi að neðri fossinum eða efri brún.   

Nú þegar hefur verið ráðist í nokkra uppbyggingu á svæðinu en sveitarfélagið Rangárþing 

Eystra hlaut árið 2021 19 milljónir króna í styrk úr framkvæmdasjóði ferðamanna til 

uppbyggingar á svæðinu (sjá töflu 1). Sú vinna stendur yfir og er ekki lokið.  

Þá er nokkuð um að ferðamenn gangi upp bratta grasbrekku sem leiðir upp að efri brún fossins. 

Þar gengur fólk út á brún sem er grasi gróin og þar getur orðið mjög hált í bleytu. Þar skapast 

því mikil hætta og mætti koma fyrir útsýnispalli með girðingu/handriðum sem tryggir öryggi 

gesta. Þá er gönguleiðin upp grasbrekkuna mjög hál í bleytu og bratti skapar hættu fyrir 

göngufólk. Það er því þörf á að setja tröppur með það að markmiði að tryggja öryggi og að 

vernda viðkvæma náttúru, en nú þegar er farið að myndast sár í grassvörðinn. 

Upp með ánni eru margir fagrir fossar sem áhugaverðir eru fyrir ferðamenn að skoða. Merking 

gönguleiðar myndi í senn auka öryggi, stýra umferð og vernda þannig umhverfið fyrir 

átroðningi og tilheyrandi landeyðingu.  
 

Tafla 7 Gluggafoss. Helstu niðurstöður hættumats. 
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Tillögur að úrbótum 

 

 Skilti sem benda á hættur 

 Tröppur og afmörkun gönguleiðar upp grasbrekku að efri brún fossins 

 Bygging útsýnispalls með griðingum við efri brún  

 Stikuð leið upp með Merkjá 

 Skilgreindir umsjónarmenn og hlutverk 

 

4.5 Landeyjasandur 
 

Með tilkomu Landeyjahafnar hefur aðgengi ferðamanna að svörtum sandinum opnast og leggja 

margir þeirra leið sína eftir sandinum í átt að skipsflaki Sigurðar Gísla VE-170 sem þar er að 

finna. Sterkar öldur suðurstrandarinnar ógna ferðamönnum sem um sandinn fara en þeir gera 

sér ekki allir grein fyrir því hve sterkar öldurnar geta verið á þessum slóðum. Aðstæður í 

Landeyjasandi eru um margt líkar aðstæðum í Reynisfjöru í Mýrdal þar sem mörg slys hafa 

orðið á undanförnum árum. Því er mikilvægt að koma fyrir viðvörunarskiltum sem vara við 

hættunni. Við upphaf gönguleiðar um sandinn er búið að koma fyrir vel sýnilegum skiltum sem 

benda á þær hættur sem í sandinum leynast. Þá eru einnig áberandi skilti sem gera grein fyrir  

                                        Mynd 13 Viðvörunarskilti við Landeyjasand. Mynd: GG 

hættu sem fyrir hendi er vegna háspennustrengja sem liggja í sandinum. Þetta skilti er þó 

einungis á íslensku en merki sem sýna á myndrænan hátt hættu vegna háspennu ætti að vera 

skiljanlegt fyrir alla.                 

Þrátt fyrir að vera nokkuð áberandi frá því bílastæði sem gönguleiðin liggur frá er 

nokkur hætta á því að skiltin fari framhjá þeim ferðamönnum sem leggja leið sína í 

Landeyjasand frá þjónustuhúsi Herjólfs. Þar fara þeir beint í sandfjöruna og því ekki framhjá 

skiltunum. Í vettvangsferð höfundar var mikið um spor sem lágu þar um. 
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Við fjöruna er ekki að finna björgunarhring líkt og komið hefur verið t.d. upp í Reynisfjöru í 

Mýrdal en slíkur björgunarbúnaður má teljast nauðsynlegur á þessum stað þar sem öldur 

suðurstrandarinnar eru þungar.  

 
Tafla 8 Landeyjasandur. Helstu niðurstöður hættumats 

 
 

Tillögur að úrbótum 

 

 Skilti sem bendir á hættur við inngang í sandfjöruna frá þjónustumiðstöð 

 Björgunarhringur 

 Stikuð leið að skipsflaki 

 Skilgreindir umsjónarmenn og hlutverk 

 

7.Lokaorð 
 

Líkt og fram kom í inngangi verkefnisins er náttúra Rangárþings Eystra samofin sögu eldgosa, 

jarðskjálfta, flóða og annarrar náttúruvár, markar í senn aðstæður svæðisins og eru aðdráttarafl 

ferðamanna. Þar sem endurkomutími slíkra atburða er langur er ljóst að þessir atburðir eru ekki 

helsta ógn sem að ferðamönnum steðjar frá degi til dags. Það eru fremur aðstæður á 
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ferðamannastöðum, náttúrulegar, innviðir og skipulag sem þarf að hafa í huga þegar horft er til 

þess að tryggja öryggi. Hættumat þetta dregur þannig fram mikilvægi þess að meta heildrænt 

þá þætti sem skapa aðstæður á ferðamannastöðum þar sem sterkir innviðir og gott skipulag geta 

dregið úr þeim náttúrulegu hættum sem fyrir hendi eru. Þá varpar matið ljósi á hvaða þættir 

það eru sem þarf að setja í forgang og settar hafa verið fram tillögur að úrbótum.  

Undanfarin ár hefur verið ráðist í nokkrar úrbætur á ferðamannastöðum en ljóst er að 

þörf fyrir frekari uppbyggingu er brýn. Slíkar framkvæmdir eru hins vegar kostnaðarsamar en 

líkt og fram kom í töflu 1 hefur Framkvæmdasjóður ferðamannastaða nú þegar veitt nokkra 

styrki til uppbyggingar sl. 10 ár. Slíkir styrkir eru afar mikilvægir litlum sveitafélögum sem 

hafa takmarkað svigrúm til umfangsmikilla framkvæmda. Gjaldtaka á ferðamannastöðum er 

leið sem farin hefur verið við Seljalandsfoss og með því skapast fjármagn sem tryggt getur 

uppbyggingu svæðisins í nánustu framtíð.  

Þá varpar matið einnig ljósi á þá miklu þörf sem er á að bæta merkingar sem vara við 

hættum á ferðamannastöðum. Nú þegar hefur verkefnið Vegrún verið sett á laggirnar af 

stjórnvöldum sem miðar að því að bæta merkingar á ferðamannastöðum. Það gæti verið 

áhugaverður kostur fyrir ferðamannastaði í Rangárþingi Eystra að horfa til þess og taka þannig 

þátt í að koma á samræmdum merkingum á ferðamannastöðum líkt og tíðkast í umferðinni.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á mikilvægi þess að mæta þörfum hvers 

staðar fyrir sig þar sem aðstæður eru nokkuð mismunandi. Þannig hefur Skógafoss sterkustu 

innviðina og skipulagið. Leiða má að því líkur að að sú staðreynd að hann hefur verið friðlýst 

náttúruvætti frá árinu 1987 hafi leitt til þess að hann hafi fengið meiri athygli en aðrir staðir. Á 

Skógafossi hefur mesta uppbyggingin farið fram, tröppur hafa verið lagðar til að auðvelda 

aðgengi fólks að efri brún. Útsýnispallar og góð handrið tryggja öryggi gesta og vernda annars 

viðkvæma náttúru. Áætlað er að Seljalandsfoss laði að sér svipaðan fjölda og Skógafoss, en 

þar er uppbygging og innviðir mun styttra á veg komin. Göngustígar eru hættulegir, tröppur og 

útsýnispallar litlir sem engir og illa við haldið. Merkingar eru einnig afar takmarkaðar. Það er 

því brýn þörf á því að hefja uppbyggingu á innviðum og skipulagi til að tryggja öryggi þess 

mikla fjölda ferðamanna sem þangað kemur á degi hverjum. Sama gildir um fossinn 

Gljúfrabúa, enda myndar hann með Seljalandsfossi eina heildstæða mynd. Gluggafoss fær til 

sín mun færri gesti en þar er engu að síður mikil þörf fyrir bætta innviði, tröppur, stíga og 

útsýnispalla með handriðum. Merkingar og skilti sem benda á hættu er einnig þörf á að bæta 

úr. Síðasti staðurinn sem fjallað er um í þessu mati er Landeyjasandur. Þar eru góðar merkingar 

og skilti sem benda á hættur en þörf er á að koma upp björgunarhring þar sem öldur eru sterkar 

á þessum stað. 
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Það er því ljóst að brýn þörf er á úrbótum til að tryggja öryggi gesta og sjálfbærni 

ferðamannastaða í Rangárþingi Eystra. Til þess að af því geti orðið þarf að koma til aukinn vilji 

og fjármagn. Fyrsta skrefið er að greina þörfina líkt og gert hefur verið hér og næsta skref snýr 

því að því að framkvæma úrbætur en til þess þarf samstillt átak allra hagaðila. Þá hefur einnig 

komið í ljós að yfirsýn yfir fjölda gesta, slysaskráningu og fjölda smærri atburða líkt og 

grjóthruns við Seljalandsfoss er mjög ábótavant. Það má því teljast nauðsynlegt að efla vöktun 

og efla skráningar. Þá er einnig lögð áhersla á að skilgreina umsjónarmenn ferðamannastaða 

en hlutverk hagaðila eru ekki alltaf skýr þegar að staðnum standa bæði landeigendur, 

sveitarfélag og önnur félög eins og landeigendafélög. Þannig þurfa hlutverk allra aðila að vera 

skýr. 

Framlag þessa verkefnis, að koma fram með heildstætt hættumat á ferðamannastöðum 

í Rangárþingi Eystra, er ætlað að leggja grunn að frekara skipulagi og uppbyggingu. Það leggur 

jafnframt áherslu á að Rangárþing Eystra geti uppfyllt markmið laga sem sett voru á Alþingi 

árið 2016 er miða að því  byggja upp innviði til að tryggja öryggi ferðamanna og takmarka 

slysahættu.  
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