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SAMANTEKT
Tilgangurinn með skýrslu þessari er að gefa mynd af viðhorfi íslensks og erlends ferðafólks, sem og íbúa
og landeigenda, á landslaginu í nágrenni fyrirhugaðrar Hólasandslínu 3. Skýrsla þessi er unnin sem hluti
af mati á umhverfisáhrifum línunnar.
Vegna athugasemda frá Skipulagsstofnun við tillögu að matsáætlun árið 2017 var ákveðið að ráðast í
viðbótarrannsókn á áhrifum fyrirhugaðrar Hólasandslínu. Spurningarlisti var lagður fyrir ferðamenn,
landeigendur og íbúa, með það í huga að meta gildi landslags á landslagsheildunum sem framkvæmdin
fer um. Auk þess voru tekin viðtöl við valda íbúa og/eða landeigendur. Tilgangurinn var að fá fram
viðhorf þeirra sem þekkja svæðið best eða ferðast um það, á því hvaða þættir gefa landslaginu gildi.
Þátttakendur voru spurðir um sex mismunandi áhrifasvæði innan fyrirhugaðrar Hólasandslínu 3:
Eyjafjörð, Fnjóskadal, Bárðardal, Reykjadal, Laxárdal og Hólasand. Þátttakendur voru spurðir hvernig
þeir myndu lýsa landslagi þeirra svæða sem þeir þekkja til og hvað þeim finnist gefa landslagi svæðanna
gildi. Þátttakendur fengu að sjá skýringarmyndir til að glöggva sig á aðstæðum (sjá viðauka A).
Könnun þessi var gerð í þrennu lagi meðal ferðamanna og íbúa og landeigenda. Haustið 2017 var gerð
viðhorfskönnun meðal ferðalanga á Norðurlandi, þar sem viðhorf þeirra til núverandi ásýndar og
landslags var kannað. Ferðalangar við fjölfarna útsýnispalla í Eyjafirði, Kjarnaskógi, Aldeyjarfossi í
Bárðardal og við Dalakofann í Reykjadal voru beðnir um að taka þátt í viðhorfskönnuninni, sem var á
íslensku, ensku, þýsku og frönsku, og beið starfsmaður meðan þátttakendur fylltu könnunina út.
Í desember 2017 var gerð rafræn viðhorfskönnun þar sem úrtakið voru allir landeigendur á fyrirhugaðri
slóð Hólasandslínu 3. Svarhlutfall var afar lágt, um 14%, en einungis bárust 15 svör og ber því að taka
niðurstöðum rafrænu könnunarinnar með fyrirvara. Í desember 2017 var gerð viðtalskönnum meðal
19 íbúa og landeigenda þar sem úrtakið voru landeigendur á handahófskenndu vali á jörðum.
Alls var unnið úr 79 svörum fyrir könnun meðal ferðamanna, 15 svörum úr rafrænni könnun og 19
svörum úr viðtalskönnun, því var unnið úr 113 svörum við úrvinnslu kannananna.
Eftir að söfnun svara var lokið, var unnið úr niðurstöðunum í forritunum Excel og ArcGIS, og unnið úr
rituðum svörum við hálfopnu spurningunum, sem og hugleiðingum og ábendingum þátttakenda, með
þemagreiningu og litakóðun og voru þau svör ýmist sett inn í viðeigandi kafla eða tekin saman í sér
kafla. Að lokum voru helstu niðurstöður teknar saman í þessa skýrslu.
HELSTU NIÐURSTÖÐUR
Könnun meðal ferðamanna:
Lýsing landslags:


Í Eyjafirði var einkum talað um fjöllin, fegurðina, gróðurinn og Akureyri. Í Fnjóskadal var oftast
minnst á skóginn, gróðursældina og ána. Í Bárðardal stóðu Goðafoss, Aldeyjarfoss og
Skjálfandafljót upp úr í hugum þátttakenda. Í Reykjadal komu fram fleiri síður jákvæðar
athugasemdir en annars staðar, en þó mjög fáar, þar sem m.a. var nefnt var að landslagið þar
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væri „venjulegt“ eða að dalurinn væri „sístur af dölunum.“ þó voru margir sem komu inn á
gróðurinn og fegurðina í Reykjadal. Þátttakendum þótti Laxárdalur fallegur og Laxáin sjálf var
einnig oft nefnd ásamt veiðinni, sem og gróðursældin. Hrjóstrugt landslag Hólasands vakti
tilfinningar meðal þátttakenda þar sem auðnin vakti hrifningu hjá sumum á meðan öðrum þótti
sandurinn kuldalegur. Oftast var fjallað um sandinn og auðnina þegar þátttakendur lýstu
Hólasandi.
Gildi landslags:


Í Eyjafirði var helst minnst á fjöllin, fegurðina, gróðurinn og sjóinn. Í Fnjóskadal var einkum
talað um Vaglaskóg og skóg, fegurðina og Fnjóskána. Í Bárðardal nefndu flestir fossana,
fegurðina og vatnafarið. Í Reykjadal var einkum talað um um fegurðina, gróðurinn og að
dalurinn væri grösugur ásamt því að koma inn á sveitina. Þátttakendum þótti Laxáin, veiðin,
fegurðin, gróðurinn og hraunið helst gefa Laxárdal gildi. Á Hólasandi þótti auðnin gefa
landslaginu helst gildi.

Rafræn könnun meðal íbúa og landeigenda:
Lýsing landslags:


Í Eyjafirði var helst talað um gróðurinn, fjöllin, undirlendið og búsældina. Í Fnjóskadal var oftast
minnst á skóginn, gróðurinn, dalinn og fjöllin og í Bárðardal var oftast minnst á fossana, dalinn,
gróðursældina og Skjálfandafljótið. Í Reykjadal var einkum talað um gróðurinn, dalinn og ána.
Í Laxárdal kom Laxáin sterkt fram í lýsingum þátttakanda ásamt hrauninu, gróðrinum,
skóginum og fegurð dalsins. Oftast var fjallað um sandinn og auðnina þegar lýsa átti Hólasandi.

Gildi landslags:


Í Eyjafirði var einkum talað um gróðurinn og gróðurfarið, fjallasýnina og fjöllin og
landbúnaðinn. Í Fnjóskadal þótti þátttakendum skógarnir og dalirnir helst gefa landslaginu
gildi. Í Bárðardal var helst talað um fossana og Skjálfandafljótið. Í Reykjadal var helst minnst á
gróðurinn og í Laxárdal var helst komið inn á Laxána og gróðurinn. Auðnin og eyðimörkin komu
helst fram þegar fjallað var um Hólasand.

Viðtalskönnun meðal íbúa og landeigenda:
Lýsing landslags:


Í Eyjafirði var einkum talað um gróðurinn og skógræktina, fjörðinn, fegurðina, sveitabæina og
fjöllin. Í Fnjóskadal var oftast minnst á skóginn, fegurðina, Fnjóskána og gróðurinn. Í Bárðardal
stóðu Fljótsheiðin, Skjálfandafljótið, hraunið og fossarnir Goðafoss og Aldeyjarfoss upp úr. Í
lýsingum fyrir Reykjadal kom gróðursældin, Fljótsheiðin, víðáttan og fegurðin helst fram. Fyrir
Laxárdal var Laxá oftast nefnd. Jafnframt kom hraunið, sérstakleikinn, fegurðin og fuglalífið
fram í lýsingum viðmælenda. Landgræðslan, sandurinn og auðnin komu oftast fram í umfjöllun
viðmælanda um Hólasand.

Gildi landslags:
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Í Eyjafirði var einkum minnst á gróðurinn, fjöllin og fjallasýnina og sveitabæina. Í Fnjóskadal var
helst minnst á skóginn og trjágróðurinn, dalinn og fegurðina ásamt fjöllunum. Í Bárðardal oftast
talað um Skjálfandafljótið, fossana og skóginn. Í Reykjadal koma gróðurinn, dalurinn, fegurðin
og Laugar helst fram. Í umfjöllun um gildi landslags í Laxárdal var einkum talað um ána, hraunið,
byggðina og hraunið. Þáttakendum þótti auðnin og fegurðin á Hólasandi helst gefa landslaginu
gildi.
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1 HÓLASANDSLÍNA – KÖNNUN Á VIÐHORFI TIL LANDSLAGS
1.1

Fyrirhuguð Hólasandslína og landslagið meðfram henni

Landsnet hefur í hyggju að byggja nýja 220 kV raflínu, Hólasandslínu 3, frá Akureyri að Hólasandi
norðan við Mývatn. Gert er ráð fyrir að Hólasandslína 3 liggi samhliða Kröflulínu 1 að mestu, en þó eru
til skoðunar nokkur frávik frá því sem fjallað er um í umhverfismati línunnar. Flutningsgeta línunnar
verður að lágmarki 550 MVA. Línuleiðin er 70-80 km, mislöng eftir valkostum og er að stóru leyti
samhliða núverandi línu Kröflulínu 1, sem mun standa áfram, en víkur frá henni í Eyjafirði og á
Hólasandi.
Tilgangur Landsnets með framkvæmdinni er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og
Austurlandi svo það ráði betur við truflanir, auka hagkvæmni í orkuvinnslunni með samtengingu
virkjanasvæða og þjóna allri uppbyggingu og núverandi starfsemi á Norður- og Austurlandi.
Framkvæmdin er einnig mikilvæg fyrir flutningskerfi landsins í heild sinni, þar sem um er að ræða
mikilvægan hlekk í styrkingu tengsla milli sterkari hluta þess á suðvesturhorninu og veikari hluta þess
norðan- og austanlands. Línan mun því bæta afhendingaröryggi raforku á Norður- og Austurlandi, til
allra notenda raforkukerfisins.
Framkvæmdin sem um ræðir er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Skýrsla
þessi, sem unnin af EFLU verkfræðistofu fyrir Landsnet, er hluti af mati á umhverfisáhrifum línunnar.
1.2

Staðhættir og núverandi notkun á landinu

Landið sem fyrirhugað er að línan liggi um er fjölbreytilegt. Línuleiðin liggur að stærstum hluta annars
vegar um landbúnaðarland en á sama tíma í nágrenni sumarhúsabyggðar og hins vegar um heiðarlönd
og afrétt. Einnig liggur línuleiðin innan og í nágrenni við þéttbýli, þverar náttúruverndarsvæði með
nútímahrauni þar sem byggð hefur lagst af og eyðisanda þar sem unnið er að uppgræðslu.
Áhrif framkvæmdarinnar verða bein sjónræn áhrif á landslag og á upplifun fólks af viðkomandi svæði.
Framkvæmdin liggur á stærstum hluta leiðarinnar samsíða eldri línu, Kröflulínu 1, sem nú þegar setur
svip á umhverfið.
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1.2.1

Eyjafjörður

Eyjafjörður er langur fjörður og inn úr honum gengur Eyjafjarðardalur sem er umkringdur bröttum
fjöllum, einkum austan megin dalsins. Um dalinn rennur Eyjafjarðará, sem er breið og lygn dragá, í
nokkrum kvíslum næst ósi. Landslagið einkennist af háum fjöllum, Eyjafjarðaránni og óseyrum hennar,
pollinum, þ.e. sjónum við Akureyri, fjörunni, gróðursælum hlíðum og skógrækt, landbúnaði og þéttbýli.
1.2.2

Fnjóskadalur

Fnjóskadalur er langur gróðursæll dalur skógi og kjarri vaxinn. Fnjóskáin sem er dragá setur mikinn svip
á dalinn sem og Vaglaskógur og aðrir birkiskógar einkum í austurhlíð dalsins. Fjallshlíðar Fnjóskadals
eru með einkennandi og áberandi strandlínum fornra jökullóna og þegar innar dregur setja sethjallar
mikinn svip á dalinn. Sumarhúsabyggð er mikil í dalnum ásamt hefðbundnum landbúnaðarsvæðum.
Fnjóskadalur greinist í þrjá eyðidali innst, Bleiksmýrardal, Hjaltadal og Timburvalladal.
1.2.3

Bárðardalur

Bárðardalur liggur hærra yfir sjó en Fnjóskadalur og einkennist af því að vera bæði grösugur og
hrjóstrugur. Jökulfljótið Skjálfandafljót setur mikinn svip á dalinn og niðurinn í fljótinu einkennir dalinn.
Í Skjálfandafljóti falla bæði Goðafoss og Aldeyjarfoss en báðir fossarnir eru fjarri línuleiðinni. Mörg
hraunlög hafa runnið niður Bárðardal og eru þau sums staðar áberandi. Á þverunarstað línunnar
einkennir hefðbundinn landbúnaður landslagið.
Milli Bárðardals og Reykjadals liggur Fljótsheiðin, víðáttumikil, láglend og grösug heiði, en víða illfær
vegna mýra.
1.2.4

Reykjadalur

Reykjadalur er stuttur gróðursæll dalur með skógi og kjarri vöxnum hlíðum. Dalurinn einkennist af
hefðbundnu landbúnaðarlandslagi með stæðilegum býlum. Dragáin Reykjadalsá rennur eftir dalnum.
Þéttbýlið Laugar, með sínum jarðhita, einkennir dalinn en það er nokkuð utar en línuþverunin.
1.2.5

Laxárdalur

Laxárdalur er stuttur og þröngur kjarri vaxinn dalur og setur hraun sem runnið hefur niður dalinn
mikinn svip á landslagið. Laxá, ein þekktasta veiðiá landsins, fellur úr Mývatni og rennur eftir
hraunmyndunum í dalbotninum. Mosavaxið hraunið myndar andstæðu við annars gróðursælan dalinn
og hraunhleðslur fyrri tíma setja svip á umhverfið. Á þverunarstað línunnar hefur byggð lagst af að
mestu en unnið hefur verið að því að gera upp íbúðarhúsið á Ljótsstöðum sem er nærri þverunarstað
Kröflulínu 1. Hefðbundið landbúnaður er stundaður utar í dalnum.
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1.2.6

Hólasandur

Hólasandur liggur í 300-400 m hæð yfir sjó og markast, eins og nafnið gefur til kynna, af auðn og
eyðisandi. Landslagið einkennist af ávölum línum með fjallasýn í fjarska. Landið er hrjóstrugt en mikil
uppgræðsla hefur átt sér stað á sandinum undanfarna áratugi fyrst og fremst með sáningu lúpínu en
einnig gróðursetningu birkis og lerkis í skjóli lúpínunnar.
1.3

Markmið könnunar á viðhorfi til landslags

Vegna athugasemda frá Skipulagsstofnun við tillögu að matsáætlun árið 2017 var ákveðið að ráðast í
viðbótarrannsókn á áhrifum fyrirhugaðrar Hólasandslínu. Spurningarlisti var lagður fyrir ferðamenn,
landeigendur og íbúa, með það í huga að meta gildi landslags á landslagsheildunum sem framkvæmdin
fer um. Auk þess voru tekin viðtöl við valda íbúa og/eða landeigendur. Tilgangurinn var að fá fram
viðhorf þeirra sem þekkja svæðið best eða ferðast um það, á því hvaða þættir gefa landslaginu gildi.
Skýrsla þessi hefur að geyma niðurstöður þessarar rannsóknar. Þær eru síðan, auk annarra gagna,
nýttar til að leggja mat á grunnástand (grunngildi) landslagsheildanna í frummatsskýrslu.
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2 KÖNNUN MEÐAL FERÐAMANNA
2.1
2.1.1

Aðferðafræði
Spurningalisti ferðamanna og fylgigögn

MYND 2.1 Skýringaruppdráttur af landsvæðinu sem spurt var um. Sjá jafnframt í viðauka A.4.
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MYND 2.2 Skýringaruppdráttur á loftmynd af landssvæðinu sem spurt var um. Sjá jafnframt í viðauka A.4

Spurningarlistar voru undirbúnir á íslensku, ensku, frönsku og þýsku, þar sem tilgangurinn var að meta
gildi landslags meðfram fyrirhugaðri Hólasandslínu, eins og það er í dag. Leitast var við að hafa
spurningalistana skýra, stutta og hafa einfalda skýringaruppdrætti með af landinu, til að hjálpa
þátttakendum að staðsetja sig, sjá myndir 2.1 og 2.2, sem einnig er að finna í stærri upplausn í viðauka
A.
Auk þess voru spyrlar með útprentað kort af Íslandi, til að auðvelda einkum erlendu ferðamönnunum
að staðsetja sig.
2.1.2

Úrtak og þátttakendur valdir

Ákveðið var að fara á svæði þar sem ferðamenn stoppa í nágrenni fyrirhugaðrar Hólasandslínu 3, og að
spyrlar myndu nálgast ferðafólk í eigin persónu. Þeir myndu síðan safna svörunum á staðnum, til að
reyna að fá sem besta svörun.
2.1.3

Framkvæmd rannsóknarinnar

Í september og október 2017 fóru tveir spyrlar með spurningarlista á íslensku, ensku, frönsku og þýsku
og stöðvuðu ferðalanga á fyrirfram ákveðnum stöðum – við Aldeyjarfoss í Bárðardal, við Dalakofann í
Reykjadal, á fjölförnum útsýnispöllum í Eyjafirði í nágrenni Akureyrar, í Fnjóskadal (sem var reyndar
lokað 1. september svo hætt var við að fara þangað og haldið að Dalakofanum í staðinn) og í
Kjarnaskógi, sjá myndir 2.3 og 2.4 og töflu 2.1.
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MYND 2.3 Mynd tekin af starfsfólki EFLU við störf við Aldeyjarfoss.

MYND 2.4 Starfsfólk EFLU að störfum á útsýnispalli við Eyjafjörð.

Farið var laugardaginn 9. september, sunnudaginn 10. september, þriðjudaginn 12. september, helgina
15.-17. september og þriðjudaginn 3. október. Alls fengust svör frá 81 þátttakendum. Þar af voru tvö
svör frá þátttakendum yngri en 18 ára og voru þau vinsuð úr, því var unnið úr 79 svörum. Spyrlar tóku
eftir greinilegum þátttökumun eftir veðri. Í sólskini og góðu veðri reyndist mun auðveldara að ná til
fólks, meðan bæði voru færri á ferð þegar veðrið var verra, rok og rigning, og einnig var fólk þá ekki
jafn tilbúið að stoppa og svara spurningarlistum.
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TAFLA 2.1 Staðsetningar spyrla.
DAGSETNING

STAÐUR

9. september
2017
10. september
2017
12. september
2017
15. september
2017
16. september
2017
17. september
2017

Aldeyjarfoss og Dalakofinn í Reykjadal
Dalakofinn í Reykjadal
Útsýnispallar við Eyjafjörð
Aldeyjarfoss
Fnjóskadalur og Dalakofinn í Reykjadal
Aldeyjarfoss. Tilraun einnig gerð í Laxárdal og við Dalakofann í Reykjadal,
en enginn þar á ferli.

3. október 2017

2.1.4

Kjarnaskógur

Úrvinnsla könnunarinnar

Eftir að söfnun svara var lokið voru spurningalistarnir slegnir inn í Excel skjal, og niðurstöðurnar
flokkaðar og settar upp í töflur, súlu- og skífurit.
Auk þess var unnið með kóðun og þemagreiningu úr rituðum svörum við hálfopnu spurningunum, sem
og hugleiðingum og ábendingum þátttakenda. Þessum svörum var raðað í annars vegar lýsingu á
landslagi og hins vegar gildi landslags, og innan hvorrar spurningar fyrir sig var orðum skipt í annars
vegar einkenni og hins vegar tilfinningu eða skoðun þátttakandans, sjá mynd 2.5. Dæmi um einkenni
gæti t.d. verið há fjöll en dæmi um tilfinningu, huglægt mat eða skoðun væri t.d. falleg fjöll. Fyrir hvert
svæði var tekinn saman listi yfir algengustu orðin (nefnd 5 sinnum eða oftar) eða skyld orð og hversu
oft þau komu fram. Listarnir gefa vísbendingar um hvað þátttakendur nefna helst og hvað er mest
einkennandi fyrir hvert svæði. Að lokum voru helstu niðurstöður teknar saman í þessari skýrslu.

Einkenni

Einkenni

Tilfinning

Tilfinning

Gildi

Lýsing

Landslagsheild

MYND 2.5 Afmörkun landslagsheilda út frá lýsingu og gildismati þátttakenda.

2.2
2.2.1

Niðurstöður
Þátttakendur

Alls tóku 81 þátttakendur þátt í viðhorfskönnuninni. Þar af voru tvö svör frá þátttakendum yngri en 18
ára og var því unnið úr 79 svörum, þar af 57% karlar, 42% konur og 1% merkti við „annað“. Flestir voru
á aldrinum 18-30 ára, um 34%, og næst flestir voru yfir 60 ára, um 24%, sjá myndir 2.6 og 2.7.
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Ríflega helmingur þátttakenda bjó erlendis, eða 56%, um 37% bjuggu í Eyjafirði, 1% í Reykjadal og 6%
á Íslandi en hvorki í Eyjafirði né Reykjadal, sjá mynd 2.8. Flest svör fengust á ensku, frá 40 þátttakendum
(51%), þar á eftir á íslensku frá 36 þátttakendum (46%), tvö svör fengust á frönsku (2%) og eitt á þýsku
(1%), sjá mynd 2.9.

Kyn þátttakenda

Annað
1%

Konur
42%
Karlar
57%

MYND 2.6 Kynjahlutfall þátttakenda. Fleiri karlar en konur tóku þátt.

Aldur þátttakenda í ferðamannakönnun

71-80
10%
18-30
34%

61-70
14%
51-60
10%
41-50
19%

31-40
13%

MYND 2.7 Aldursskipting þátttakenda. Fjölmennasti hópurinn var á aldrinum 18-30 ára.
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Búseta þátttakenda

Útlönd
56%

Eyjafjörður
37%

Reykjadalur
1%

Ísland, utan ofangreindra svæða
6%

MYND 2.8 Búseta þátttakenda. 56% þátttakenda bjuggu erlendis, 37% í Eyjafirði, 1% í Reykjadal og aðrir á Íslandi en utan
Eyjafjarðar og Reykjadals.

Tungumál spurningarlista
Franska
2%

Íslenska
46%

Þýska
1%

Enska
51%

MYND 2.9 51% svöruðu spurningarlistanum á ensku, 46% á íslensku og aðrir svarendur svöruðu á frönsku og þýsku.

2.2.2

Þekking á svæðum

Þátttakendur voru spurðir til hvaða svæði þeir höfðu komið, þar sem spurt var um sex svæði: Eyjafjörð,
Fnjóskadal, Bárðardal, Reykjadal, Laxárdal og Hólasand. Til útskýringar gátu þátttakendur skoðað tvö
kort þar sem svæðin voru afmörkuð og sýnt hvernig þau voru skilgreind (sjá myndir 2.1 og 2.2, sem
einnig er að finna í stærri upplausn í viðauka A).
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Til hvaða svæða þátttakendur hafa komið
80
70

84,8%

78,5%

72,2%

Fjöldi svara

60
62,0%

50

60,8%

40
39,2%
30
20
10
0
Eyjafjörður Fnjóskadalur Bárðardalur Reykjadalur

MYND 2.10

Laxárdalur

Hólasandur

4. Hvað af eftirtöldu svæðum hefur þú komið á?
Yfirlit yfir hversu margir þátttakendur hafa komið til upptaldra svæða.

Flestir þátttakendur höfðu komið í Bárðardal, um 85% og í Eyjafjörðinn, um 78%. Fæstir höfðu komið
á Hólasand, um 39% þátttakenda og í Laxárdalinn, um 61%, sjá mynd Error! Reference source not
found..
Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu vel þeir þekktu umrædd svæði, þ.e Eyjafjörð, Fnjóskadal,
Bárðardal, Reykjadal, Laxárdal og Hólasand, á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög mikið). Sjá má
einkunnagjöf í töflu 2.2.
Eyjafjörður er það svæði sem fékk hæstu einkunn yfir þekkingu þátttakenda á svæðum, meðaleinkunn
2,7. Það er jafnframt það svæði sem flestir þekktu mjög vel og gáfu 5 í einkunn, um 25% þátttakenda.
Bárðardalur kemur þar á eftir með meðaleinkunn, 2,1. Þar á eftir koma Fnjóskadalur og Reykjadalur en
bæði svæði fengu meðaleinkunnina 1,7. Næstlægstu meðaleinkunnina fékk Laxárdalur með
meðaleinkunn 1,2. Það svæði sem fékk lægstu meðaleinkunn var Hólasandur sem fékk 0,6 í
meðaleinkunn. Enginn gaf Hólasandi 5 í einkunn en um 70% gáfu svæðinu 0 í einkunn.
TAFLA 2.2 Einkunnagjöf þátttakenda á hversu vel þeir þekkja til svæða á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög mikið).
EINKUNN OG FJÖLDI SVARA

22

0

1

2

3

4

5

Meðaltal

Eyjafjörður

17

9

11

9

13

20

2,7

Fnjóskadalur

30

9

10

16

9

5

1,7

Bárðardalur

13

12

26

14

10

4

2,1

Reykjadalur

24

13

18

16

4

4

1,7

Laxárdalur

37

14

13

8

5

2

1,2

Hólasandur

55

10

7

4

3

0

0,6
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Meðaleinkunn yfir þekkingu svæða frá 0 til 5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Eyjafjörður

Fnjóskadalur Bárðardalur

Reykjadalur

Laxárdalur

Hólasandur

MYND 2.11 Meðaleinkunn yfir þekkingu svæða á skalanum 0 (engin þekking) til 5 (mjög mikil þekking).

2.2.3

Lýsing landslags og gildi landslags

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa landslagi þeirra svæða sem þeir þekkja til. Flestir lýstu Bárðardal,
um 81% svarenda og Eyjafirði, um 76% svarenda. Fæstir lýstu Hólasandi, um 39% þátttakenda og
Laxárdal, um 54%. Auk þess voru þátttakendur beðnir um að svara því hvað gefur landslagi svæðanna
sem þau þekkja til gildi. Í öllum tilfellum voru fleiri sem svöruðu spurningunni um lýsingu landslags en
um gildi landslags og var munurinn mestur í Bárðardal og Reykjadal þar sem sjö fleiri lýstu landslagi en
þeir sem svöruðu hvað gæfi landslaginu gildi.
TAFLA 2.3 Fjöldi umsagna í könnun meðal ferðamanna.

FJÖLDI
UMSAGNA
Lýsing
landslags
Gildi
landslags

2.2.3.1

EYJAFJ.

FNJÓSKAD.

BÁRÐARD.

REYKJAD.

LAXÁRD.

HÓLASANDUR

60

47

64

50

43

31

57

44

57

43

41
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Eyjafjörður

Af 79 þátttakendum lýstu alls 60 þátttakendur landslagi og 57 gildi landslags í Eyjafirði, en spyrlar báðu
ferðalanga, m.a. á útsýnispöllum í Eyjafirði til að svara spurningum.
2.2.3.1.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags í Eyjafirði féllu 60 lýsingar. Um 48% þeirra minnast á fjöllin, þá er m.a. talað um
að fjörðurinn sé umlukinn fjöllum, fjöllin séu falleg og að fjöllin séu há. Jafnframt er algengt að minnst
sé á gróðurinn eða gróðursældina sem um 38% umsagna koma inn á þegar Eyjafirði er lýst. Jafnframt
eru um 30% umsagna er snúa að tilfinningu þátttakenda, þar sem minnst er á að Eyjafjörðurinn sé
fallegur eða þar sé fallegt.
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Þegar litið er yfir lýsingarnar má greina að flestar lýsingarnar eru annaðhvort jákvæðar eða hlutlausar
og ekkert er um lýsingar sem skilgreina mætti sem neikvæðar lýsingar, þó nefnir einn þátttakandi að
Eyjafjörðurinn sé „mikið eins“.
2.2.3.1.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags í Eyjafirði féllu 57 lýsingar. Þar eru fjöllin nefnd töluvert, um 40% umsagna um gildi
landslags í Eyjafirði koma inn á fjöllin og um 26% umsagna fjalla um fegurðina, að Eyjafjörður sé
fallegur. Gróðurinn er jafnframt nefndur en um 16% umsagna nefna gróðurinn.
Flestar umsagnir um gildi landslagsins í Eyjafirði eru jákvæðar eða hlutlausar, þar sem t.d. er talað um
fjöllin, fegurð og gróðurinn, og eingöngu ein umsögn segir landslag í Eyjafirði vera „venjulegt“.
2.2.3.1.3

Yfirlit

Tafla 2.4 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Eyjafirði og hversu oft
þátttakendur notuðu þau. Tafla 2.5 sýnir samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu og var orðunum
skipt upp eftir því annars vegar hvort þau lýstu einkennum svæðisins og hins vegar hvort þau áttu við
tilfinningu, þ.e skoðun eða huglægt mat þátttakenda á svæðinu sjálfu.
TAFLA 2.4 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Eyjafirði og hversu oft þau komu fyrir í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

fjöll

29

fjöll

23

gróður, gróðursælt

23

fallegt, fegurð

15

fallegt

18

gróður, gróðursælt

9

Akureyri

9

sjór

5

fjörður

9

fjörður

5

landbúnaðarsvæði

6

þéttbýli, bæir

5

dalur

6

æðislegt

5

TAFLA 2.5 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Eyjafirði. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: EYJAFJÖRÐUR
Lýsing

24

Gildi
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LANDSLAGSHEILD: EYJAFJÖRÐUR
Einkenni









Fjöll, há fjöll, Hlíðarfjall, fjallasýn, fjöll meðfram
firðinum, fjörður umlukinn fjöllum, ekki há fjöll, mikið
af fjöllum, vatnsfjöll, hæðir.
Fjörður, langur og mjór fjörður, breiður fjörður,
margir mjóir dalir, dalir.
Á, sjór, fjöldi fossa, vatn, vatn umlukið fjöllum,
Pollurinn, grænni vegna Pollsins.
Skógur, vaxandi skógur, gróður, gróðursælt, gróið,
gróðurmikill, grösugar hæðir, bómleg byggð, miklir og
grösugir bakkar, mikið af berjum og mosa og blómum,
sveit grasi gróin milli fjalls og fjöru.
Mikið landbúnaðarsvæði, búsældarlegt landbúnaðarsvæði, blómlegar sveitir, kindur, mikið sauðfé.
Fjölbreytt landslag, fjölbreytt svæði, steinótt,
eldfjallasvæði, litríkt.
Stórir og smáir þéttbýlisstaðir, hljóðlátur bær
Akureyri, sveitin, Akureyri og aðrir litlir bæir, þéttbýlt
landsvæði, lítil áhrif frá manninum.

Einkenni








Fjöllin, há fjöll, Akureyri og fjöllin í king, fjallasýn yfir
fjörð, dalurinn.
Sjórinn, áin, silungsá.
Kjarnaskógur, vel gróinn, gróðurinn, mikill gróður,
gróðursælt, grösugt landslag, grænt, fjölbreytt, opið
svæði, veðursældin.
Útsýnið, steinar, fossar.
Kindur, kýr, hestar, hvalir í firðinum, dýralíf.
Hrein náttúra, hreinleiki, hreinir vegir, minni
bílamengun, ósnert náttúra, hreinn sjór.
Vel byggilegt landsvæði, þétt byggð, bæir í kringum
fjörðinn, bæirnir við sjóinn, litrík hús, fámenni, enginn
iðnaður, engin rafmagnsmöstur.

Tilfinning

Tilfinning






Fallegur, mjög fallegur, Hrísey falleg, fallegir dalir,
fallegur fjörður, fallegt landslag, fallegir staðhættir,
fallegt landbúnaðarhérað, fögur sveitin, æðislegur,
flottur staður, stórkostlegur, stórfenglegt, veisla fyrir
augun.
Falleg fjallasýn, flott fjöll og sveitir, mikil fjallafegurð,
flott fjöll, sérstakur Tröllaskaginn.
Einstakt landslag, ótrúlegur, tilkomumikið landslag,
friðsælt, afslappandi, villt, af öðrum heimi.
Grænna og fallegra vegna Pollsins, grænni, líkar
fjöllin, opinn, innilokað, fögur sveit, byggð fellur vel
að landslagi, leyndir staðir, gjöfull, munum heimsækja
aftur.










2.2.3.2

Fallegt, falleg fjöll, fegurð fjalla, fjöllin gefa notalega
tilfinningu.
Fegurð, falleg sveit, fallegur sjór, fallegur fjörður,
fallegt að horfa á snjóinn í fjöllunum (e. glaciers),
fallegt ofan til, langur og fallegur, falleg silungsá,
náttúruperlur.
Einstaklega fallegt landslag, stórfenglegt landslag,
mikilfenglegt landslag, flottur, æðislegt, yndislegt,
ómetanlegur, óraunverulegur, óraunverulegur og
lætur mann hugsa.
Góðar sveitir, ekki of lágreist byggð, samspil þéttbýlis
og gróðurs í góðu jafnvægi, gott að búa.
Einangraður, tilfinningarnar, einmanaleikinn,
hreyfingin, frelsið, rólegur staður, hlýlegt, kyrrð,
afslappandi staður vegna nálægðar við sjóinn og
fjöllin og lífið í kring.
Mikið að sjá, mikið eins en margt að sjá, gott að
ganga, venjulegt, skemmtilegt að ferðast.

Fnjóskadalur

Af 79 þátttakendum lýstu alls 47 þátttakendur landslagi og 44 gildi landslags í Fjóskadal.
2.2.3.2.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags í Fnjóskadal féllu 47 lýsingar þar sem þátttakendur lýstu bæði einkennum og
tilfinningu eða skoðun. Þegar litið er yfir lýsingarnar má greina að flestar eru þær annað hvort jákvæðar
eða hlutlausar, og stendur skógurinn og gróðursældin upp úr. Um 45% þeirra nefna annað hvort
Vaglaskóg eða skóg, 34% gróðurinn, 30% ána og 25% koma inn á að Fnjóskadalur sé fallegur. Heldur
færri, um 20%, nefna fjöllin eða fjallasýnina.
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Einn segir „ekki mikill gróður“ og tvisvar er orðið „auðn“ notað til að lýsa landslaginu og tilfinningu, en
alls ekki er víst að orðið sé notað í neikvæðri merkingu. Einn þátttakandi segir „ekki eins stórfenglegt“
og er þá verið að bera Fnjóskadal saman við önnur svæði.
2.2.3.2.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags í Fnjóskadal féllu 44 lýsingar sem eiga við hvoru tveggja, einkenni og tilfinningu.
Af þeim nefna 34% skóginn, 20% að þar sé fallegt um að lítast og 20% nefna ána. Hér er eingöngu um
jákvæðar eða hlutlausar lýsingar að ræða. Einn þátttakandi kemur inn á að dalurinn sé „einangraður“
(e. isolated) en orðið er ekki notað í neikvæðri merkingu.
2.2.3.2.3

Yfirlit

Tafla Error! Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa
landslagi í Eyjafirði og hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla Error! Reference source not found.
sýnir samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og gildi landslags. Orðunum var
skipt upp eftir því annars vegar hvort þau lýstu einkennum svæðisins og hins vegar hvort þau áttu við
persónulega tilfinningu, þ.e skoðun eða huglægt mat þátttakanda á svæðinu sjálfu.
TAFLA 2.6 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Fnjóskadal og hversu oft þau komu fyrir í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

Vaglaskógur, skógur
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Vaglaskógur, skógur

15

gróður, gróðursælt, blóm

16

fallegt, fallegur

9

á, veiðiá, Fnjóská

14

Fnjóská, áin

9

fallegur, fallegt

12

fjöll, fjallasýn

10

TAFLA 2.7 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Fnjóskadal. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: FNJÓSKADALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni







Fjöll, há fjöll, ekki mjög há fjöll, vatnsfjöll, fjallasýn,
dalur, þröngur dalur sem liggur frá sjó og þrengist inn.
Vaglaskógur, skógur, vaxandi skógur, skógi vaxinn,
trjárækt mikil, tré, birkitré, birkigrónar hlíðar,
gróður, gróðursæll, gróður langt upp í hlíðar, móar og
berjalyng, blóm, skjólgóður, skjólgott og gróið
landsvæði, mikill gróður, ekki mikill gróður
Gróið í kringum ánna, á, veiðiá, góð veiðiá, Fnjóská,
löng Fnjóská sem víða má sjá eyrarrósina á eyrum
hennar, veiði, foss
Fjölbreytilegt landslag, mismunandi litir, flatlendi,
hæðir, steinótt, auðn, einsleitt, ávalt (*round)
landslag, mikið upp og niður, sandur í hlíðum.
Kindur, landbúnaður, sveit, sveit í alfaraleið,
sveitabæir.

Tilfinning
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Einkenni





Vaglaskógur, Þórðarstaðaskógur, skógurinn, hlíðarnar
skógivaxnar, birkið, lyngmóar.
Fjöllin, dalur, steinar, fossar, kindur,
sumarbústaðarbyggðin.
Áin, Fnjóská, árbakkar, svæðið í kringum ánna.
Fjölbreytileiki, útsýnið, litríkt, opið, fámenni,
veðursæld.

Tilfinning
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LANDSLAGSHEILD: FNJÓSKADALUR




Fallegur, fallegur lækur, fagur dalur, fullt af fallegum
svæðum, falleg á og fjallasýn, falleg fjöll, æðislegir
fossar og hraun, fallegur gróður, fallegir skógar,
æðislegur, fallegt umhverfi, fallegt útsýni til
Akureyrar.
Góður staður, paradís, dásamlegur, ekki eins
stórfenglegt, auðn, byggilegt, víðsýnn.







2.2.3.3

Fegurð, fallegt, mjög fallegt, fallegur skógur, fallegt
landslag, einstaklega fallegt landslag, flott fjöll,
æðislegt, yndislegt.
Gaman að fara í útilegur, einangrað, opin tilfinning,
tilfinningin að vera einn í fjarlægu landslagi, góður
staður, æðislegur foss, dularfullur, þú finnur fyrir orku
náttúrunnar þegar litið er á frábæru fjöllin og landið.
Upplifa skóginn, Fnjóskáin er mér kær og ég hef veitt í
henni í áratugi.
Allt veitir andagift, líka áin og þá sérstaklega að hún
er villt og upprunaleg.

Bárðardalur

Af 79 þátttakendum lýstu alls 64 þátttakendur landslagi og 57 gildi landslags í Bárðardal, en spyrlar
voru m.a. staðsettir í Bárðardal við vinnslu könnunarinnar.
2.2.3.3.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags í Bárðardal féllu 64 lýsingar og eru þær ýmist hlutlausar eða jákvæðar, margar
mjög jákvæðar. Hér eru bæði Goðafoss og Aldeyjarfoss, auk Skjálfandafljóts, áberandi enda nefna 50%
þátttakenda fossa, og um 20% fljótið. Rúm 9% tala um sveit eða sveitabæi. Einn þátttakandi sem kom
þar seinast sem lítil stúlka man að henni fannst „lítið að sjá“ í Bárðardal. Annar þátttakandi nefnir
einmanaleikann (e. loneliness) en ekki er víst að orðið sé notað í neikvæðri merkingu.
2.2.3.3.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags í Bárðardal féllu 57 lýsingar. Undir þeim flokki fjalla 38,5% þátttakenda um fossana
og 14% nefna ána. Alls töluðuð 28% um fegurð. Þátttakendur nota hlutlaus eða jákvæð orð, og jafnvel
verulega jákvæð: ("fossarnir tveir voru stórfenglegir, þeir fallegustu sem ég sá á Íslandi"). Þó koma þar
einnig fram orðin „fábreytt“, „ekki stórfenglegt“, „einangrað“ og "einmanaleiki" en seinustu tvö orðin
eru þó hugsanlega ekki notuð í neikvæðri merkingu.
2.2.3.3.3

Yfirlit

Tafla Error! Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa
landslagi í Eyjafirði og hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla Error! Reference source not found.
sýnir samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu þar sem orðin voru flokkuð eftir því hvort þau áttu
við einkenni svæðis eða persónulega tilfinningu/skoðun svarenda um svæðið.
TAFLA 2.8 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Bárðardal og hversu oft þau komu fyrir í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS
fossar, Goðafoss, Aldeyjarfoss
sveit, sveitabæir
fljótið, á, Skjálfandafljót

FJÖLDI
32
6
13

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

fossar, Goðafoss, Aldeyjarfoss

22

fallegt

16

áin, tjörnin, vatn, Skjálfandafljót

8

27

TAFLA 2.9 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Bárðardal. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: BÁRÐARDALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni









Fossar, fjöldi fossa, Goðafoss, Goðagoss í
Skjálfandafljóti er eftirsóttur að skoða af
ferðamönnum, Aldeyjarfoss.
Á, áin, jökulfljót, Skjálfandafljót hlykkjast niður dalinn
með bláum tón, fljótið, fljótið setur svip á dalinn.
Ávöl fjöll, fjöll með snjó, margar hlíðar, ávalar heiðar,
þröngur dalur, langur dalur.
Sveit, sveitabæir, landbúnaður, landbúnaðarland.
Hraun, kjarr neðst, bergmyndanir, hraun, steinótt,
frekar hrjóstugur, hrjóstugt landslag, flatlendi.
Gróður, gróðursælt, birki og lyng, kjarr víða og hefur
aukist m.a. á bökkum Skjálfandafljóts.
Dýralíf, fálkar, kindur.
Fjölbreytt landslag, fábreytt, ósnert náttúra, opinn og
grófinn innarlega, sótt útivistarsvæði, opið svæði.

Einkenni






Goðafoss, Aldeyjarfoss, fossar, kraftmiklu fossar,
sveitin með sínum stóra Goðafoss.
Áin, Skjálfandafljót, Skjálfandafljótið með flúðum,
árbakkar.
Sveit, lágur dalur, fjöllin, tjörnin, lítið landslag,
fábreytt, dýralíf.
Gróðurinn, kjarr og skógur sem er sífellt að aukast,
birkið, stórgrýttara en Fnjóskadalur eða Eyjafjörður,
lítið rask.
Fjölbreytileiki, fjölbreytt, einangrað, fámenni, litur
vatnsins, tómlegt, ekki of margir ferðamenn, haustið,
gott að ganga, flatt, fjarvera stórra bygginga,
vindasamt.

Tilfinning

Tilfinning










Fallegir fossar, flottir fossar, Aldeyjarfoss skartar þar
fallega, fallegir fossar með frábærum bergmyndunum, stórkostlegir fossar.
Skartar miklu jökulfljóti með mörgum fallegum
fossum, falleg á og fossar, skartar miklu jökulfljóti.
Fallegt, falleg gil, fallegt útsýni, fallegur dalur, falleg
sveit, falleg svæði, falleg ósnert náttúra, fallegt kjarr
neðst.
Stórkostlegt útsýni, töfrandi, dásamlegt, æðislegt,
glæsilegt.
Frelsi, friður, ró, kraftur.

2.2.3.4




Fossarnir gefa landslaginu mesta gildið, flottir fossar,
ósnert náttúran og engin truflun við Aldeyjarfoss,
fossarnir engu líkir, Goðafoss, hljóð fossins leiðir þig í
villta náttúruna, falleg akstursleið til mismunandi
fossa, vatnið gefur frá sér orku, fossarnir tveir voru
stórfenglegir, þeir fallegustu sem ég sá á Íslandi.
Fallegt, falleg sveit, náttúrufegurð, flott sveit,
náttúruperlur, æðislegar bergmyndanir, yndislegt,
fallegur og rólegur staður.
Eitthvað sem ég er óvanur að sjá, ekki stórfenglegt,
notalegt, ég verð spenntur, einmanaleiki.

Reykjadalur

Af 79 þátttakendum lýstu alls 50 þátttakendur landslagi og 43 gildi landslags í Reykjadal. Tafla Error!
Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í
Reykjadal og hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla Error! Reference source not found. sýnir
samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og gildi landslags þar sem orðin voru
flokkuð eftir því hvort þau áttu við einkenni svæðis eða persónulega tilfinningu/skoðun svarenda um
svæðið.
2.2.3.4.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags í Reykjadal féllu 50 lýsingar. Gróðurinn var nefndur í 34% tilvika, 32% nefndu
fegurð, 24% nefndu sveitina eða sveitabæi og 16% nefndu fjöllin eða fjallasýn. Lýsingar þátttakenda á
Reykjadal eru flestar hlutlausar eða jákvæðar, en þó koma fram fleiri neikvæð orð hér heldur en annars
staðar. Orðið „einangarað" er nefnt og einnig kemur fram að svæðið sé „mjög gróft" þó er ekki víst að
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orðin séu notuð í neikvæðri merkingu. Að auki er sagt að landslagið sé „ekkert sérstakt landslag" og að
dalurinn sé „sístur af dölunum" og „venjulegur".
2.2.3.4.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags í Reykjadal féllu 43 lýsingar sem eiga við hvoru tveggja, einkenni og tilfinningu.
Þátttakendur nota aðallega jákvæð eða hlutlaus orð. Fegurð var nefnd í 32% tilvika, gróður í 16% tilvika
og sveitin í 14% tilvika. Hér kemur þó fram að einhverjum finnst dalurinn „venjulegur", „allt í lagi“,
umhverfið „fallegt en ekkert sérstakt" og að „svæðið var ekki svo áhugavert".
2.2.3.4.3

Yfirlit

Tafla Error! Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa
landslagi í Reykjadal og hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla Error! Reference source not found.
sýnir samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og gildi landslags þar sem orðin
voru flokkuð eftir því hvort þau áttu við einkenni svæðis eða persónulega tilfinningu/skoðun svarenda
um svæðið.
TAFLA 2.10

Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og
gildi landslags í Reykjadal og hversu oft þau komu fram í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

gróður, gróið, grænt

17

fallegt

fallegt

16

grösug, gróður, gróið

7

sveit, sveitabæir

12

sveit

6

fjöll, fjallasýn

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI
14

8

TAFLA 2.11 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Reykjadal. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: REYKJADALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni







Lítið þorp, skólaþorp, Laugar, smábæir, sambland af
þéttbýli og dreifbýli, vel byggilegur, menningarsvæði
á Norðurlandi.
Sveit, sveitabæir landbúnaður, búsældarlegt, gott
landbúnaðarhérað.
Heitar laugar, vatnið, veiðiá, fossar.
Gróður, gróið, vel gróinn, grasi gróinn, gróðursæll,
grænt, grösug sveit, skógrækt.
Þröngur dalur, fjallasýn með á niður hann miðjan,
ávalinn, ávalar heiðar, ávalar brekkur og hamrar, há
fjöll, fjöll, hálendi, hæðir, flatt með hraunbreiðum,
Lítið landslag, svæðið við Mývatn er mjög gróft og
jarðlykt vegna eldfjalla, veðursæld mikil, mikið
fuglalíf, fjölbreytilegt landslag, einangrað.

Einkenni








Sveit, blönduð byggð, Laugar.
Fjöllin, útsýni, dalur, Seljadalur,steinar.
Fámenni, fáir ferðamenn, ekki margt fólk.
Gróður, grösug sveit, gras, grænn, vel gróinn, grónar
hlíðar, búsældarlegur, skjólsæll.
Vestmannavatnið, svæðið við vatnið, fossar, áin,
Reykjadalsáin.
Þögnin, kyrrð, afskekkt, fjölbreytileiki, sérstakt svæði
vegna eldfjallanna, ósnert náttúra.
Fuglalífið, fuglar, kindur.

Tilfinning

Tilfinning





Fallegur, mjög fallegur, falleg sveit, fallegt útsýni,
falleg náttúra, sérstaklega fallegt landssvæði, ekkert
sérstakt landslag, æðislegt, fallegur dalur á svæðinu
við Laugar.

Fallegt, fallegt landslag, einstaklega fallegt landslag,
falleg sveit, mjög fallegt, Reykjadalur og Seljadalur
eru fallegir, fallegt en ekkert sérstakt, vanmetin með
náttúruperlur beggja vegna, náttúruperlur.
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LANDSLAGSHEILD: REYKJADALUR




Fjallasýn með fallegri á niður hann miðjan, falleg
veiðiá, fallegt vatn og frábært sólarlag, fallegir fossar.
hlýlegur, leit út fyrir að vera áhugaverður,
Reykjadalur og Seljadalur skara framúr þarna.
Venjulegur, sístur af dölunum.

2.2.3.5




Fjölbreytt, æðislegt, yndislegt, gott útsýni fyrir bíltúra,
venjulegur, Vestmannavatnið fallegt.
Náttúrulegur, hreinleiki , frábær staður fyrir
ferðamenn, hlýlegur, áhugaverður, líkaði grænu
svæðin, svæðið var ekki svo áhugavert.

Laxárdalur

Af 79 þátttakendum lýstu alls 43 þátttakendur landslagi og 41 gildi landslags í Laxárdal.
2.2.3.5.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags í Laxárdal féllu 43 lýsingar. Fegurð var nefnd af 32% þátttakendum og 16%
nefndu Laxá, ána eða veiðisvæði. Sjá má að lýsingarnar eru ýmist jákvæðar eða hlutlausar. Þrír
þátttakendur nefna virkjunina í hlutlausu samhengi. Engar umsagnir voru neikvæðar, en nefnt er að
Laxárdalur sé „þröngur og óaðgengilegur“, „grár“ og „yfirgefinn“ (e. deserted).
2.2.3.5.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags í Laxárdal féll 41 lýsing. Hér nefndu tæp 37% þátttakanda ána eða veiðisvæði, 32%
nefndu fegurð, 32% gróðurinn og 17% nefndu hraun. Þrír þátttakendur nefna virkjunina. Jafnframt er
kemur fram að dalurinn sé „afskekktur“ og það sé „erfitt að komast“. Orðfærið er ýmist jákvætt eða
hlutlaust. Þó er ein umsögn sem nefnir að dalurinn sé „ekki svo áhugaverður“.
2.2.3.5.3

Yfirlit

Tafla Error! Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa
landslagi í Laxárdal og hversu oft þátttakendur notuðu þau, og tafla Error! Reference source not found.
sýnir lista yfir orðin sem þátttakendur notuðu þar sem orðin voru flokkuð eftir því hvort þau áttu við
einkenni svæðis eða persónulega tilfinningu/skoðun þátttakenda um svæðið.
TAFLA 2.12 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Laxárdal og hversu oft þau komu fyrir í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS
fallegt, fallegur
áin, veiðisvæði/Laxá

FJÖLDI
14
7

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

á, veiðiá, laxá, veiðisvæði

15

fallegt, fallegur

13

gróður, gróið, grænt, gróðursælt

13

hraun

7

TAFLA 2.13 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Laxárdal. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: LAXÁRDALUR
Lýsing

30

Gildi
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LANDSLAGSHEILD: LAXÁRDALUR
Einkenni







Einkenni

Hraun, gróður vaxið hraun, gljúfur, skjólsæll dalur
Gróðurinn, gróðurminni, gróðurinn frjósamur og
mikill, gróðursæll, náttúrlega gróið með Hólaheiði,
gróður, kjarr
Virkjun, virkjaður
Veiðiáin, Laxá, mikil veiðisvæði
Liggur hátt, þröngur en lágreist fjöll, fjöllin
Afskekktur, einangraður, fjölbreytilegt landslag,
ávalar hæðir og dalir, fuglalíf mikið, grárra, svipað og
Mývatnssveit, á









Gljúfur, steinar, hraun, hraun og gróður
Mikið berjaland, kjarr, skógur
Fuglalíf einstakt (endur, ránfuglar o.fl.), kindur
Laxárvirkjun, bakkar, ásar, áin, árnar, mikil og góð
veiðisvæði, vatnið, fossar, móinn
Afskekkt, fámenni, erfitt að komast, kyrrð, óspillt (f.
utan virkjun), ósnortinn
Virkjaður, Laxárvirkjun
Fjölbreytilegur,litríkur

Tilfinning






Falleg á, þveráin falleg, meðfram Laxá er fallegt
gljúfur, glæsileg á, góð veiðiá, allt umhverfi Laxá mjög
fallegt og náttúrlega gróið, Laxá er perla dalsins sem
fiskar fallegan urriða
Einstakt landslag, fallegt svæði, fallegt hraun, fallegur,
friðsæll, æðislegur, flottur staður til að keyra um,
fallegt útsýni mjög sérstakt landslag, fallega gróinn,
fallegt svæði
Stórbrotið landslag, ótrúlegt landslag, frábært
sólarlag

2.2.3.6

Tilfinning




Frábær staður, þar er friður, minna rólegt, merkilegt
og fallegt, bara fallegur, mjög fallegur, virkilega
fallegur, fallegur, mikil náttúrufegurð
Lætur manni líða minni, umkringdur engu nema miklu
landi, einstaklega fallegt landslag, sérstakt, einstakt
Hlýlegur, gríðarlega fallegt hraun, stórbrotið gljúfrið,
náttúruperlur, fallegur vetur, gott svæði, dásamlegur
staður fyrir kofa og gott útsýni

Hólasandur

Af 79 þátttakendum lýsti alls 41 þátttakandi landslagi og 27 gildi landslags á Hólasandi. Tafla Error!
Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í
Eyjafirði og hversu oft þátttakendur notuðu þau, og tafla Error! Reference source not found. sýnir lista
yfir orðin sem þátttakendur notuðu og hvernig þau voru flokkuð.
2.2.3.6.1

Lýsing landslags

Undir lýsingu landslags á Hólasandi féll 31 lýsing. Hér nefndu 48% sandinn, sandauðn eða eyðimörk,
16% töluðu um lítinn gróður, 16% nefndu lúpínur og 16% nefndu að svæðið væri hrjóstrugt.
Þátttakendur notuðu mikið hlutlaus orð og fólk virtist snortið yfir eyðileika landslagsins. Þó nefndu
sumir að þeim finnist vera „lítið að gerast“ eða að landslagið sé „ómerkilegt“. Einnig var sett út á það
að lúpína er komin í landslagið. Athygli vakti að erlendir ferðamenn voru með fremur jákvæðari lýsingu
á landslaginu miðað við innlenda ferðamenn.
2.2.3.6.2

Gildi landslags

Undir gildi landslags á Hólasandi féllu 27 lýsingar. Tæp 19% nefndu auðnina eða að svæðið væri
eyðilegt. Þátttakendur virtust flestir hrifnir af auðninni eða lýstu henni með hlutlausum orðum, en þó
var nefnt að landslagið væri „ómerkilegt“, dalurinn „kuldalegur“, „eyðilegt“ og „ekkert augnayndi“.
Einveran var jafnframt nefnd ásamt kyrrðinni.
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2.2.3.6.3

Yfirlit

Tafla Error! Reference source not found. sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa
landslagi í Eyjafirði og hversu oft þátttakendur notuðu þau, og tafla Error! Reference source not found.
sýnir lista yfir orðin sem þátttakendur notuðu og hvernig þau voru flokkuð.
TAFLA 2.14 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags á Hólasandi og hversu oft þau komu fram í umsögnum.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

sandur, sandauðn, eyðimörk,
sandugur
lítill gróður, ekki gróðursælt

GILDI LANDSLAGS
15

FJÖLDI

auðn, eyðilegt

5

6

lúpínur

5

hrjóstrugur

5

TAFLA 2.15 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags á Hólasandi.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: HÓLASANDUR
Lýsing

Gildi

Einkenni






Sandur, liggur hátt.
Lítill gróður (lúpínur), lúpína, landgræðsla.
Hrjóstrugur, frekar hrjóstrugur en hefur víða
verið ræktaður upp, hæðótt eyðimörk,
víðátta, eins og tunglið, líkt og eyðimörk,
eyðimörk og mörg fjöll, eyðilegt, grátt.
Fossar, góður nýr vegur, ég man eftir
gönguleiðinni að Dettifoss á þessu svæði,
margvísleg náttúra.

Einkenni




Auðnin, kuldalegur, óbyggður, víðátta,
fámenni, hrjóstrugur, hrjóstrugt landslagið,
eyðilegt, eyðimörk.
Steinar, fossar, sandur, fjöllin, hvað það er
stórt svæði án fjalla, ósnortin, hraunbreiður,
hraun, gróður.
Kyrrðin, lítið að gerast.

Tilfinning
Tilfinning



Lítið að gerast, lítið að gerast í landslagi,
ómerkilegt, var falleg auðn áður en menn
plöntuðu lúpínu og grasi á hann.
Fallegir fossar og svæði sem lítur út eins og
tunglið, mjög fallegur, fallegt.







2.2.4

Einn í heiminum, dularfullur.
Sérstakur, sérstakur sem landslag, sérstakt en
hrjóstugt, öðruvísi, hrjóstugt landslagið
skapar ákveðna fegurð.
Kraftur fossins, hefur ákveðinn sjarma, líkaði
svæðið og var mjög fínt að ganga þar um
Kröflu.
Ekkert augnayndi ómerkilegt landslag,
kuldalegur.

Aðrar umsagnir

Í lok könnunar gátu þátttakendur tekið fram hvort það væri eitthvað annað sem þeir vildu koma á
framfæri, 37 þátttakendur völdu að gera það, um 47%. Algengt var að nefna fegurð svæðanna eða að
áhugi væri að skoða svæðin nánar og kynnast þeim betur. Nokkrar umsagnir komu inn á rafmagnslínur.
Ein umsögnin segir: „koma rafkerfi í jörðu“ og önnur umsögn segir: „við þurfum rafmagn, sérstaklega
hér á Eyjafjarðarsvæðinu“. Íslenskur þátttakandi leggur áherslu á að það þurfi að leggja raflínur, þá
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helst í jörðu til að breyta ásýndinni sem minnst. Erlendur þátttakandi kemur inn á að þó að
rafmagnslínur séu ekki fallegar þá sé samt sem áður skilningur á því að þær séu nauðsynlegar fyrir
fólkið sem býr á svæðinu og þær séu hluti af grófri fegurð Íslands. Tvær umsagnir eru öllu neikvæðari í
garð rafmagnslína, þá vill einn erlendur ferðamaður að sagt verði nei við háspennulínum og íslenskur
ferðamaður vill engar virkjanir á svæðinu.
2.3

Samantekt niðurstaðna úr könnun meðal ferðamanna

Af 79 þátttakendum þekktu flestir Eyjafjörð og Bárðardal (en spyrlar voru oftast staðsettir á þessum
tveimur svæðum) og fæstir Hólasand. Ferðamenn voru almennt mjög jákvæðir í garð landslagsins sem
þeir þekktu á fyrirhugaðri leið Hólasandslínu. Langflestir notuðu jákvæð eða hlutlaus orð í lýsingum
sínum, og lítið var um neikvæðar lýsingar. Í Eyjafirði var einkum talað um fjöllin, fegurðina og gróðurinn.
Í Fnjóskadal var oftast minnst á skóginn, gróðursældina og ána. Í Bárðardal stóðu Goðafoss,
Aldeyjarfoss og Skjálfandafljót upp úr í hugum þátttakenda. Í Reykjadal komu fram fleiri síður jákvæðar
athugasemdir en annars staðar, en þó mjög fáar, þar sem nefnt var t.d. að landslagið þar væri
„venjulegt“ eða að dalurinn væri „sístur af dölunum.“ Hér voru gróður og fegurð mikið nefnd.
Þátttakendum þótti Laxárdalur fallegur og Laxáin sjálf var einnig oft nefnd ásamt veiðinni, sem og
gróðursældin. Hrjóstrugt landslag Hólasands vakti tilfinningar meðal þátttakenda þar sem auðnin vakti
hrifningu hjá sumum á meðan öðrum þótti sandurinn kuldalegur. Oftast var fjallað um sandinn og
auðnina þegar þátttakendur lýstu Hólasandi.
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3.1
3.1.1

Aðferðafræði
Spurningarlistinn

Afar áþekkur spurningarlisti og sá sem notaður var fyrir ferðamenn, var hannaður fyrir rafræna söfnun
niðurstaðna. Tilgangurinn var að geta borið saman niðurstöður.
3.1.2

Úrtak og þátttakendur valdir

Úrtakið voru allir landeigendur á fyrirhugaðri slóð Hólasandslínu. Farið var eftir upplýsingum úr
Þjóðskrá og ja.is, og heimilisfang fólks fundið út frá þeim upplýsingum.
3.1.3

Framkvæmd rannsóknarinnar

Könnun var sett upp á vefsíðunni Survey Monkey. Bréf var sent á heimilisfang 106 landeigenda þann
1. desember 2017 og fólk beðið um að taka þátt í könnuninni. Jafnframt var boðið upp á að fólk hefði
samband símleiðis og fengi aðstoð við að fylla út könnunina á netinu. Þann 14. desember var sendur
tölvupóstur á þá landeigendur sem netfang fannst hjá við leit á netinu, þar sem þeir voru hvattir til
þess að svara, svarfrestur var framlengdur til 22. desember 2017 og aðstoð símleiðis ítrekuð.
Lokað var fyrir móttöku svara þann 22. desember 2017. Alls bárust 15 svör, sem gefur 14% svarhlutfall
sem getur ekki talist hátt.
3.1.4

Úrvinnsla könnunarinnar

Þrátt fyrir mjög lágt svarhlutfall, var unnið úr svörunum sem bárust. Unnið var úr niðurstöðum
könnunarinnar á vefsíðunni Survey Monkey, forritinu ATLAS.ti og í Excel. Opnum svörum var raðað í
annars vegar lýsingu á landslagi og hins vegar gildi landslags. Innan hvorrar spurningar var orðum skipt
annars vegar í orð sem lýstu einkennum umræddra svæða og orð sem lýstu tilfinningu eða skoðun

34

3 RAFRÆN KÖNNUN MEÐAL ÍBÚA OG LANDEIGENDA

þátttakenda á svæðunum, sjá mynd 2.5. Fyrir hvert svæði var tekinn saman listi yfir algengustu orðin
(nefnd 5 sinnum eða oftar) eða skyld orð og hversu oft þau komu fram. Að lokum voru niðurstöðurnar
settar fram í þessari skýrslu.
3.2

Niðurstöður

Taka ber niðurstöðum þessum með fyrirvara þar sem um afar lágt svarhlutfall (14%) og fá svör (15) er
um að ræða.
3.2.1

Þátttakendur

Af 15 þátttakendum voru 12 karlar og 3 konur, sjá mynd 3.1.

Kyn þátttakenda

Konur
3

Karlar
12

MYND 3.1 Kynjaskipting þátttakenda.

Aldursdreifing var nokkuð jöfn, eins og sjá má á mynd 3.2. Tæp 7% voru á aldrinum 18-30, 20% 31-40
ára, 20% 41-50 ára, rúm 13% á aldrinum 51-60, 20% 61-70 ára, 20% 71-80 ára, og enginn eldri en 81.
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Aldur þátttakenda í rafrænni könnun

71-80
20%

18-30
7%

61-70
20%
51-60
13%

31-40
20%

41-50
20%

MYND 3.2 Aldursdreifing þátttakenda.

Flestir þátttakendur bjuggu í Eyjafirði, eða 40% þeirra. Næstflestir bjuggu í Reykjadal, eða rúm 26%,
20% bjuggu í Fnjóskadal og rúm 13% annars staðar á Íslandi en á fyrirhuguðu svæði línunnar, sjá mynd
3.3.

Búseta þátttakenda
Ísland utan
ofangreindra
svæða
2
Eyjafjörður
6

Reykjadalur
4

Fnjóskadalur
3

MYND 3.3 Búseta þátttakenda í rafrænu könnuninni.

Einn þátttakandi hafði aldrei búið á Norðausturlandi, einn hafði búið í 11-20 ár á Norðausturlandi en
allir aðrir höfðu búið þar í 21 ár eða meira. Einn þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu, sjá mynd
3.4.
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Búseta þátttakenda á Norðausturlandi (rafræn
könnun)
14
12

Fjöldi

10
8
6
4
2
0
Aldrei

Innan við 2 ár

2-5 ár

6-10 ár

11-20 ár

21 ár eða
meira

Lengd búsetu

MYND 3.4 Búseta á Norðausturlandi (15 svör).

3.2.2

Þekking á svæðum

Allir þátttakendur höfðu komið í Eyjafjörð og í dalina fjóra. Allir nema einn, eða 93%, höfðu komið á
Hólasand, sjá mynd 3.5

Til hvaða svæða þátttakendur hafa komið
16

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

14

93,3%

Fjöldi svara

12
10
8
6
4

2
0
Eyjafjörður Fnjóskadalur Bárðardalur Reykjadalur

Laxárdalur

Hólasandur

MYND 3.5 Þátttakendur höfðu flestir komið á öll svæðin.
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TAFLA 3.1 Einkunnagjöf þátttakenda í rafrænni könnun á hversu vel þeir þekkja til svæða á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög
mikið).
EINKUNN OG FJÖLDI SVARA
Einkunn

0

1

2

3

4

5

Meðaltal

Eyjafjörður

0

0

2

4

2

7

4,33

Fnjóskadalur

0

1

2

1

4

7

4,20

Bárðardalur

0

0

5

5

2

3

3,87

Reykjadalur

0

0

5

5

2

3

3,87

Laxárdalur

1

2

7

1

1

3

3,20

Hólasandur

1

4

3

3

2

2

3,13

Líkt og sjá má í töflu 3.1 og á mynd 3.6, var þekking þátttakenda í rafrænu könnuninni á umræddu
svæði nokkuð góð, sem kemur ekki á óvart þar sem flestir þátttakendur búa á Norðausturlandi og hafa
gert lengi. Til samanburðar þá var meðaltal fyrir þekkingu ferðamanna á t.d. Eyjafirði um 2,7. Flestir
íbúar og landeigendur þekktu sig í Eyjafirði og fór svo þekkingin stigminnkandi eftir því sem austar dró.

Meðaleinkunn yfir þekkingu svæða frá 0 til 5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Eyjafjörður

Fnjóskadalur Bárðardalur

Reykjadalur

Laxárdalur

Hólasandur

MYND 3.6 Meðaleinkunn yfir þekkingu þátttakenda í rafrænni könnun á svæðunum á skalanum 0 (engin þekking) til 5 (mjög
mikil þekking).

3.2.3

Lýsing landslags og gildi landslags

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa landslagi þeirra svæða sem þeir þekktu til. Flestir lýstu Eyjafirði,
um 93% þátttakenda. Fæstir lýstu landslagi Hólasandar, um 60% svarenda. Auk þess voru þátttakendur
beðnir um að svara því hvað gefur landslagi þeirra svæða sem þeir þekkja til gildi. Flestir skrifuðu
umsöng um gildi landslags fyrir Eyjafjörð og Fnjóskadal og fæstir fyrir Hólasand.
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TAFLA 3.2 Fjöldi umsagna úr rafrænni könnun meðal íbúa og landeigenda fyrir lýsingu landslags og gildi landslags.

FJÖLDI
UMSAGNA
Lýsing
landlags
Gildi
landlags

3.2.3.1

EYJAFJ.

FNJÓSKAD.

BÁRÐARD.

REYKJAD.

LAXÁRD.

HÓLASANDUR

14

12

12

11

10

9

12

12

10

9

10

8

Eyjafjörður

Af 15 þátttakendum lýstu 14 landslagi í Eyjafirði og 12 gildi landslags.
3.2.3.1.1

Lýsing landslags

Um helmingur þátttakanda minnist á gróðurinn eða gróðursældina. Rúm 40% nefna fjöllin og tæp 40%
nefna landbúnaðinn og ræktun. Auk þess nefna þátttakendur m.a. Eyjafjarðarána, sjóinn og að
landslagið sé fallegt. Lýsingarnar eru allar fremur jákvæðar eða hlutlausar og er engin umsögn sem
túlka mætti sem neikvæða.
3.2.3.1.2

Gildi landslags

Tæpur helmingur umsagna koma inn á gróðurinn og trén í Eyjafirði. Jafnframt kemur tæpur helmingur
umsagna inn á fjöllin og fjallasýnina. Enn þátttakandi nefnir að hann sé mikill fuglaáhugamaður og
nefnir að fuglarnir gefi landinu gildi. Allar umsagnirnar nema ein eru jákvæðar eða hlutlausar þar sem
talað er um gróðurinn, trén, landbúnaðinn og fegurðina. Eingöngu ein umsögn segir að landslag í
Eyjafirði hafi „lítið gildi“.
3.2.3.1.3

Yfirlit

Tafla 3.3 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Eyjafirði og hversu oft
þátttakendur notuðu þau. Tafla 3.4 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og
gildi landslags. Orðunum var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun
þátttakenda.
TAFLA 3.3 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Eyjafirði.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

gróður, gróið, gróskumikið,
grösum, ræktarlegt

9

gras, gróður, gróðurfar,
grónum, grösugt

5

fjöll, fjöllótt, fjallshlíða

7

fjöllin, fjallasýn

5

undirlendi, flatlendi, láglendi

6

búskapur, búsæld,
landbúnaðarhérað,
landbúnaður

5

búsetulandslag,
búsældarlegur,
landbúnaðarhérað

5

TAFLA 3.4 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Eyjafirði. Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).
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LANDSLAGSHEILD: EYJAFJÖRÐUR
Lýsing

Gildi

Einkenni








Há fjöll til beggja hliða, umgirt háum fjöllum, fjöllótt,
fjöll, há fjöll, brattar skriðurunnar fjallshlíðar,
klettabelti hið efra.
Dalir, djúpur og breiður dalur, láglendi, lítið
undirlendi, mýrlendi, djúpur skurður, fjörður.
Grösugt, vel gróið undirlendi, nokkuð grónar hlíðar,
gróskumikið landslag, blómlegur, gróið, vel gróið
undirlendi, víðáttumiklar fæðiengjar á flatlendinu,
lygn, skógur, tré, mikill gróður.
Búsældarlegur, landbúnaðarhérað, ræktað
búsetulandslag í botninum, ræktanlegt, þétt byggð,
reiðgötur að sunnanverðu.
Eyjafjarðará og hólmar hennar, sjór, Bíldárskarð.
Fjölbreytt, mikið til ósnortið að norðanverðu.

Einkenni







Fjöllin, fjöll og býli, klettar, fjallasýn, víðátta.
Eyjafjarðaráin, árhólmarnir, fæðiengjarnar, hafið.
Landbúnaðarhérað, land mikið ræktað, landslagið
býður upp á landbúnað, búsældin, búsetulandslagið,
mikill búskapur.
Grösugt og ríkt undirlendi, birki- og barrskógar, vel
grónir bakkar, skógrækt, fjölbreytt gróðurfar, gras,
mólendi, trjágróður, milt veðurfar.
Fuglalífið gefur landinu gildi.

Tilfinning

Tilfinning





Fallegt landslag, fallegur fjörður, gott undirlendi,
Bíldárskarð er vinsælt til gönguferða og reiðferða,
dimmur skurður.

3.2.3.2



Falleg, falleg á, tignarleg fjöll, tignarleg býli, fallegur
gróður.
Lítið gildi.

Fnjóskadalur

Af 15 þátttakendum lýstu 12 landslagi og 12 gildi landslag í Fnjóskadal.
3.2.3.2.1

Lýsing landslags

Tæp 60% svarenda minnast á skóginn og trjágróðurinn. Helmingur nefnir að Fnjóskadalur sé gróinn.
Því má greina að gróðursældin og skógurinn í Fnjóskadal er ofarlega í hugum þátttakenda þegar lýsa á
landslagi í Fnjóskadal. Jafnframt er minnst á fjöllin, ána, landbúnaðarhérað, að dalurinn sé djúpur og
þröngur, fallegur og þar séu há fjöll. Allar lýsingarnar má skilgreina sem annaðhvort jákvæðar eða
hlutlausar lýsingar og engar sem skilgreina mætti sem neikvæðar.
3.2.3.2.2

Gildi landslags

Um 75% umsagna koma inn á skóginn og trjágróðurinn. Jafnframt er Fnjóskáin nefnd og dalirnir inn af
sem og ósnerta náttúran. Allar umsagnirnar eru jákvæðar eða hlutlausar og engin umsögn sem
skilgreina mætti sem neikvæða.
3.2.3.2.3

Yfirlit

Tafla 3.5 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Fnjóskadal og hversu oft
þátttakendur notuðu þau. Tafla 3.6 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og
gildi landslags. Orðunum var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun
þátttakenda.
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TAFLA 3.5 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Fnjóskadal.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

skógur, nýskógur, Vaglaskógur,
Reykjaskógur, trjágróður,
Þórðarstaðaskógur, birki, melaskógur

15

skógur, skógar, skóglendi, skógrækt,

10

gróið, gróður, gróskumikill, víðigróður

7

dalir, Hjaltadalur, Timburvalladalur,
Bleikmýrardalur

7

dalur, dalbotn

7

mikið, mikil, miklu

6

vaxinn, uppvaxandi, uppgræðsla,
víðirunnar

5

fjöll, fjöllum

5
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TAFLA 3.6 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Fnjóskadal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: FNJÓSKADALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni








Þröngur dalur, fjörður og djúpur dalur, há fjöll.
Há fjöll báðum megin dalsins, brött fjöll að
austanverðu, stórir malarhólar, klettabelti efst í
fjöllum, umgirt fjöllum.
Víða skógivaxnar hlíðar neðan til, mikill skógur skógi
vaxinn að austan, skógur, Melaskógur, Vaglaskógur,
Þórðarstaðaskógur, Reykjaskógur, víðirunnar í hlíðum
ofar, uppvaxinn nýskógur, mikið af trjágróðri, mikið
birki og víðigróður, mikill skógur, skógur sem hefur
verið frá upphafi.
Gróið, gróskumikill, gróður í mikilli sókn, mikil
uppgræðsla meðfram þjóðvegi í dalbotninum, vel
gróinn dalur, misvel gróið undirlendi, rofið land.
Dragá, melar, malarásar.
Landbúnaðarhérað, dreifð býli í botni undir hlíðunum.

Sérstæður, fagur, gleymdi dalurinn.

3.2.3.3









Fjöllin, hólarnir.
Dalirnir inn af, Timburvallardalur, Hjaltadalur,
Bleiksmýrardalur
Áin, Fnjóskáin.
Skógurinn, birkiskógar, skógræktin, upphaflegi
skógurinn.
Gróðurinn, mikið gróinn.
Ósnert náttúra, ósnortinn inn til dalanna, lítt snortin
náttúra.
Skjólsældin, gróska, kindur og hross í náttúrunni að
drekka úr lækjum.

Tilfinning

Tilfinning


Einkenni



Mestu birkiskógar landsins, skógur sem höfðar til
fólks, fallegur gróður og byggð.

Bárðardalur

Af 15 þátttakendum lýstu alls 12 landslagi og 10 gildi landslags í Bárðardal.
3.2.3.3.1

Lýsing landslags

Helmingur lýsinga koma inn á gróðurinn í Bárðardal og að þar sé gróið land, en jafnframt eru nokkrar
lýsingar sem koma inn á að dalurinn sé hrjóstrugur eða uppblásinn. Skjálfandafljótið og vatnsföllin eru
nefnd en í dalnum má m.a. finna Goðafoss og Aldeyjarfoss. Auk þess er minnst á skóg, hlíðar og
landbúnað. Flestar lýsingarnar eru jákvæðar eða hlutlausar. Þó er einn þátttakandi sem segir að
hlíðarnar séu „illa farnar“, annar segir að dalurinn sé „kaldur og magur“ og sá þriðji nefnir að dalurinn
sé „uppblásinn“.
3.2.3.3.2

Gildi landslags

Þegar spurt er hvað gefi landslagi í Bárðardal gildi koma 40% umsagna inn á fossana og 30% umsagna
inn á Skjálfandafljótið eða krafta þess. Flestar umsagnirnar eru jákvæðar eða hlutlausar, þó er einn sem
segir að um sé að ræða „illa farið land“.
3.2.3.3.3

Yfirlit

Tafla 3.7 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Bárðardal og hversu oft
þátttakendur notuðu þau. Tafla 3.8 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og
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gildi landslags. Orðunum var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun
þátttakenda.
TAFLA 3.7 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Bárðardal.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

dalur, dalbotn, mjóadal

9

fossarnir, vatnasvæði, vatnsfall

5

gróðursæll, gróið, gróskulegur, grösugt

6

Skjálfandafljótið, fljótið, jökulvatn

5

jökulá, Skjálfandafljót, fljótið, ásar, á

6

víðátta, víður, víða

5

hlíðar, brúnum

5

skógur, skógarkjarr, kjarr, Hlíðsskógur,
Halldórsstaðaskógur

5

TAFLA 3.8 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Bárðardal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: BÁRÐARDALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni








Víður dalur, grunnur dalur, þröngur dalur, sér
aðgreindur dalur, djúpur dalur, allt að 200 m yfir
sjávarmáli, fjörður, víðátta, kaldur, magur.
Vatnsfall, jökulá, fossar, ásar, Skjálfandafljót rennur
eftir dalbotninum, fljótið.
Alveg gróinn, gróðursælt víða, undirlendi grösugt,
móar, lítið gróið land, gróskulegur, mýrar, móar,
fjalladrapi.
Skógur, kjarr, skógarkjarr í hlíðum neðanverðum,
Hlíðskógar, Halldórsstaðarskógur, birki.
Hraun, sendinn, hrjóstrugur, melar, nokkuð
uppblásinn, hálendislandslag, illa farnar brattar
hlíðar, ávalar og sums staðar blásnar brúnir, blásnar
og illa farnar hlíðar víða, kaldur og magur.
Bændabýli, Svartárkot, gott fyrir sauðfjárrækt,
landbúnaðarhérað.

Tilfinning



Fallegt vatnsfall, stórbrotið, fagrir fossar.

Einkenni






Skjálfandafljót, fljótið, fossarnir, samspil jökulvatns og
lindavatns, vatnasvæði sem tengir inn á hálendið.
Lítið um mannvirki.
Kjarrgróður, skógarleifar.
Víðátta, auðnin, illa farið land.
Fljótsheiðin sem skíðagönguland, heiðardalur,

Tilfinning



Mikilfenglegt vatnsfall, fágætt útsýni þegar innar
dregur, kraftar Skjálfandafljóts
Þar vil ég ekki sjá virkjun.
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3.2.3.4

Reykjadalur

Af 15 þátttakendur lýstu 11 landslagi í Reykjadal og 9 gildi landslags.
3.2.3.4.1

Lýsing landslags

Um 45% lýsinga koma inn á að dalurinn sé gróinn eða þar sé gróið. Einnig eru lýsingar sem nefna
Reykjadalsána, heita vatnið, landbúnaðarhéraðið, skóginn og skógræktina. Flestar lýsingarnar eru
jákvæðar eða hlutlausar. Þó er einn sem segir að Reykjadalur sé „sultarsveit“ og er þá hugsanlega að
rifja upp gamla tíma þegar fólk þurfti að reiða sig meira á landið til að fæða sig.
3.2.3.4.2

Gildi landslags

Flestir nefna gróðurinn, skóginn og heiðarnar í Reykjadal. Jafnframt er áin og skólaumhverfið nefnt, þá
er fegurð heiðanna og dalsins undirstrikuð. Allar lýsingarnar eru jákvæðar eða hlutlausar.
3.2.3.4.3

Yfirlit

Tafla 3.9 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Reykjadal og hversu oft
þátttakendur notuðu þau. Tafla 3.10 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi
og gildi landslags. Orðunum var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun
þátttakenda.
TAFLA 3.9 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Reykjadal.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

gróinn, grasgefinn

7

á, ásar, vatn, Reykjadalsá, dragá

6

dalur, dalbotninum

5

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

gróður, gróðurþekja, grónar, grösugar, heiðagróður

5

TAFLA 3.10 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Reykjadal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: REYKJADALUR
Lýsing
Einkenni






44

Grasgefinn dalur, vel gróinn dalur umlukinn heiðum,
vel gróið, vel grónar hlíðar, gróinn, efst í dalnum
heiðalönd, melar og móar.
Dragá, mýrar og vötn, ásar.
Búsældarlegur, landbúnaðarhérað, þéttbýlt í
dalbotninum meðfram Reykjadalsánni og upp á
austurbrúnir.
Töluverður skógur, birkikjarr, skógar, skógrækt.
Grunnur dalur, styttra svæði, dílarofi í hlíðum, heitt
vatn.

Gildi
Einkenni





Reykjadalsáin og umhverfi hennar, vatnasvæði sem
tengist inná háheiðar Mývatnssveitar.
Skógurinn, grösugur dalur sem opnast er norðar
dregur, samfelld gróðurþekja, ávalar og grónar hlíðar,
gróður, heiðargróðurinn.
Bæjarröðin í dalnum, skólasetur, skólalífið, byggð,
fuglalíf.
Útsýni ofan af Mývatnsheiði, víðátta, hitauppsprettur,
veðursæll að sumri.

3 RAFRÆN KÖNNUN MEÐAL ÍBÚA OG LANDEIGENDA

LANDSLAGSHEILD: REYKJADALUR
Tilfinning



Tilfinning

Heitt vatn er stór happdrættisvinningur, viðkvæmt
landsvæði.
Sultarsveit.

3.2.3.5



Fallegar heiðar, afar fallegur dalur með mikið útsýni,
mild ásýnd á görum dal.

Laxárdalur

Af 15 þátttakendur lýstu 10 landslagi í Laxárdal og 10 gildi landslags. Tafla 3.11 sýnir yfirlit yfir
algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Laxárdal og hversu oft þátttakendur notuðu þau.
Tafla 3.12 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi og gildi landslags. Orðunum
var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun þátttakenda.
TAFLA 3.11 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags í Laxárdal.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

dalur, dalbotn

10

Laxá, áin

9

hraun-/ið, hraunmyndanir

7

fallegur, fagur, fegurstu

6

gróið, grónir, kjarr, skógur

5

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

Laxá, áin

7

gróður, gróðursæll, grónum, skógivaxnar,
skógur

6

Tafla 3.12 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Fnjóskadal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: LAXÁRDALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni







Laxáin, áin, áin hefur grafið sig í gegnum hraunið,
stöðugt vatnsmagn í ánni, vel grónir bakkar, ásar.
Hraun, hraun í dalbotni, hraun liggur eftir miðjum
dalnum, hraunmyndanir í dalbotninum, hraun sem
rann ofan úr Mývatnssveit niður eftir dalnum.
Skógur í hlíðum, kjarr, vel gróið.
Lítill sem enginn búskapur, bæir, sumir bæir komnir í
eyði.
Stuttur, þröngur dalur, hrjóstrugur dalur, fjöllin,
rofnar heiðar, viðkvæmt landsvæði.

Einkenni





Laxáin með vel grónum bökkum, áin, Laxáin, gróður
sem þrífst við ánna.
Hraunið í dalbotninum, hraunmyndir, viðkvæmt
svæði vegna samspils hrauns og vatns.
Gróðursældin, skógur, litirnir í ósnortri náttúrunni.
Fjölbreytt landslag, afskekktur dalur.

Tilfinning

Tilfinning








Fallegur dalur, með fegurstu svæðum landsins,
sérkennilegur dalur, fagur, fallegt hraun sem skreytir.
Falleg á, falleg Laxáin.
Kyrrðin, friðsæll.




Laxáin hefur sterk áhrif, hin fagra á, góð umgengni í
kringum virkjunarmannvirkin það er vel gert.
Sérkennilegar hraunmyndir, þróttmikill skógur.
Kyrrðin, náttúruperla.
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3.2.3.5.1

Lýsing landslags

Um 60% lýsinga nefna Laxána og 40% koma inn á hraunið í Laxárdalnum. Auk þess er fegurð svæðisins,
fegurð árinnar og kyrrðin nefnd ásamt gróðrinum og hversu gróinn dalurinn er. Ein umsögnin nefnir að
nokkrir bæir séu í dalnum sem eru komnir í eyði. Allar lýsingarnar eru jákvæðar eða hlutlausar og er
engin lýsing sem skilgreina mætti sem neikvæða.
3.2.3.5.2

Gildi landslags

Um 60% umsagna koma inn á Laxána þegar spurt er hvað gefi landslagi í Laxárdal gildi. Auk þess nefna
margir gróðurinn og gróðursældina. Fuglalífið kemur jafnframt fram, þá nefna þátttakendur m.a. einnig
hraunið í dalbotninum, kyrrðina og fegurð árinnar. Allar umsagnirnar eru jákvæðar eða hlutlausar og
er engin umsögn sem skilgreina mætti sem neikvæða.
3.2.3.6

Hólasandur

Af 15 þátttakendur lýstu 9 landslagi Hólasandar og 8 gildi landslags.
3.2.3.6.1

Lýsing landslags

70% lýsinga nefna sandinn, eyðimörkina eða auðnina. Jafnframt er lúpínan nefnd og uppgræðsla á
svæðinu. Flestar lýsingarnar eru hlutlausar. Einn talar um Hólasand sem „afar viðkvæmt svæði“ og
annar þátttakandi segir „fremur leiðigjarnt landslag þegar farið er um gangandi“.
3.2.3.6.2

Gildi landslags

Þátttakendur nefna helst að auðnin, eyðimörkin og víðáttan sé það sem gefi landslagi Hólasandar gildi.
Þá segir einn „falleg auðn“ á meðan annar segir „mér finnast sandar ekki skemmtilegir“. Flestar
umsagnirnar eru hlutlausar en eitthvað er um jákvæðar og neikvæðar umsagnir.
3.2.3.6.3

Yfirlit

Tafla 3.12 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi Hólasandar og hversu
oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 3.13 sýnir lista yfir orð sem þátttakendur notuðu til að lýsa landslagi
og gildi landslags. Orðunum var skipt upp í annars vegar einkenni og hinsvegar tilfinningu eða skoðun
þátttakenda.
TAFLA 3.13 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi og gildi
landslags Hólasandar.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

eyðimörk, auðn, sandauðn, heiðasandur

5

sandur, sandalda, sendinn

5

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

auðn, eyðimörk, sandar, sandölur

7

TAFLA 3.14 Tafla yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags fyrir Hólasand.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: HÓLASANDUR
Lýsing
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Gildi
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LANDSLAGSHEILD: HÓLASANDUR
Einkenni





Sand- og grjótmelar, örfoka uppgræðsluland, gróandi
eyðisandur, melar, auðn, víðáttumikil sandauðn þar
sem hver sandaldan tekur við af annarri, sandur,
sendinn, þurr, hálendi, talsvert mikil eyðimörk en er
að gróa upp, heiðasandur.
Uppgræðsluátök, uppgræddur til að hemja moldrok,
áburðargjöf, græddur upp að hluta með lúpínu,
Lítill gróður, melar, móar, afar lítill gróður, ógróin
háslétta, afar viðkvæmt svæði.

Tilfinning


3.2.4

Fremur leiðigjarnt landslag þegar farið er um
gangandi.

Einkenni



Örfoka land, eyðimörk, sandarnir, melar, afar
viðkvæmt svæði.
Víðernin, víðsýnið, víðáttan.

Tilfinning



Sérstök auðn og víðátta, falleg auðn.
Endalausar sandöldur, mér finnast sandar ekki
skemmtilegir, í vöntun að einhverju jákvæðara.

Aðrar umsagnir

Í lok könnunar gátu þátttakendur valið að skrifað niður annað sem þeir vildi taka fram og ákvað
meirihluti að gera það, um 73%. Þrír töluðu um fegurð svæðanna og einn talar um að land sé illa farið
vegna beitar. Aðrar umsagnir koma inn á rafmagnslínur. Ein umsögn segir „ég er alfarið á móti því að
leggja línuna þvert yfir þetta svæði. Algjörlega ónauðsynlegt“. Þá nefna þrír þátttakendur að leggja ætti
línuna í jörðu eins mikið og mögulegt er og þá sérstaklega við enda flugvallarins í Eyjafirði, „framtíðin
hlítur að liggja í jörðu“. Einn þátttakandi segir „það er lítið fjör í því að fá möstur og línur á landið sitt
nema það sé einhver praktík í því fyrir landeigendur, t.d. uppbyggður vegur meðfram línunni sem
landeigendur geta svo notað“. Önnur umsögn segir að „það væri skemmdarverk að fara í þær
framkvæmdir með tilheyrandi raski, sem fyrirhugaðar eru í dalnum mínum“. Þá er ein umsögn sem
segir „ég veit til þess að a.m.k. 3 álftir hafa flogið á Kröflulínu og drepist, það þarf að huga að því“. Því
má segja að umsagnir varðandi rafmagnslínu séu fremur neikvæðar.
3.3

Samantekt niðurstaðna úr rafrænni könnum meðal íbúa og landeigenda

Hafa ber í huga að niðurstöður þessarar könnunar eru í raun ekki marktækar, vegna fárra þátttakenda,
sem gæti stafað af tímasetningu könnunarinnar sem framkvæmd var á aðventunni. Auk þess getur
verið erfitt er að fá fólk til þess að ræða tilfinningar og hughrif fyrir framan tölvuna sína. Fólki reynist
iðulega auðveldara að tala við aðra manneskju um slík mál. Samt sem áður gefa svörin einhverjar
vísbendingar um hvað landeigendum og íbúar nefna helst þegar lýsa á landslagi og gildi landslags á
svæðunum sem rannsóknin nær til.
Alls tóku 15 þátttakendur í rafrænni könnun meðal íbúa og landeigenda í desember 2017. Um afar lágt
svarhlutfall er að ræða, en einungis 14% af þeim sem fengu boð um að taka þátt í könnuninni svöruðu.
Þegar umsagnir ferðamanna eru borin saman við svör úr rafrænni könnuninni meða íbúa og
landeigenda má greina að umsagnir landeigenda og íbúa koma meira inn á landbúnað og notagildi
landsins á meðan umsagnir ferðamanna koma frekar inn á lýsingu á landinu og hvað þeim finnst fallegt
við landið.
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Allir þátttakendur höfðu komið í Eyjafjörð og í dalina fjóra, en allir nema einn höfðu komið á Hólasand.
Þátttakendur voru almennt jákvæðir eða hlutlausir í lýsingum sínum og lítið var um neikvæðar lýsingar.
Í Eyjafirði var einkum talað um gróðurinn, fjöllin, undirlendið og búsældina. Í Fnjóskadal er oftast
minnst á skóginn, gróðurinn, dalinn og fjöllin. Í Bárðardal stóðu fossarnir, dalurinn, gróðursældin og
Skjálfandafljótið upp úr í hugum þátttakenda. Í Reykjadal var einkum talað um gróðurinn, dalinn og
ána. Í Laxárdal kom Laxáin sterkt fram í lýsingum þátttakanda ásamt hrauninu, gróðrinum, skóginum
og fegurð dalsins. Oftast var fjallað um sandinn og auðnina þegar lýsa átti Hólasandi.
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4 VIÐTÖL VIÐ EINSTAKA ÍBÚA OG LANDEIGENDA
4.1
4.1.1

Aðferðafræði
Viðtölin

Við undirbúning viðtalskannananna var ákveðið að styðjast við sama spurningarlista og notaður var í
rafrænu könnuninni meðal íbúa og landeigenda. Einnig var stuðst við sömu fylgigögn til að hjálpa
þátttakendum við að staðsetja sig, sjá myndir 2.1 og 2.2, sem einnig er að finna í stærri upplausn í
viðauka A.
4.1.2

Úrtak og þátttakendur valdir

Þýðið voru allir landeigendur á fyrirhugaðri Hólasandslínuleið og úrtakið voru landeigendur á
handahófskenndu vali á jörðum. Reynt var að hafa svipaða dreifingu þátttakenda á hverju svæði fyrir
sig, að Hólasandi undanskildum því þar er engin byggð.
4.1.3

Framkvæmd rannsóknarinnar

Könnunin var framkvæmd í fyrstu tveimur vikunum í desember 2017 og fór fram á Norðausturlandi og
í Reykjavík. Fyrst var hringt í alla viðmælendur og fundur bókaður með þeim. Allir voru þeir sóttir heim
eða hittir á stöðum sem þeir lögðu til. Vegna anna varð einn viðmælandi að afbóka sig. Spyrill hitti hann
þó í örfáar mínútur og lét hann fá fylgigögn könnunarinnar (sjá viðauka A), og síðan hringdi spyrill í
viðmælandann og ræddi við hann í síma á fyrirfram ákveðnum tíma.
Þó stuðst hafi verið við spurningalistann sem notaður var við rafrænu könnunina, kom strax fram í
fyrsta viðtalinu að bæta varð við möguleika þátttakenda að ræða tilfinningar sínar varðandi fyrirhugaða
línu, til þess að viðtalið hefði eðlilegt flæði. Því var strax frá fyrsta viðtali þeim möguleika bætt við og
þáðu allir þátttakendur að koma með eitthvað frá eigin brjósti varðandi fyrirhugaða Hólasandslínu.
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Veður var rysjótt þegar farið var í vettvangsferð á Norðausturlandi og öryggisins vegna var ákveðið að
spyrlarnir yrðu tveir á ferð utan þéttbýlisins á Akureyri. Annars staðar var einn spyrill að störfum í
hverju viðtali.
4.1.4

Úrvinnsla könnunarinnar

Viðtölin voru tekin upp með litlu Olympus upptökutæki, og fengið var leyfi til upptökunnar í hverju
viðtali. Viðtölin voru afrituð með ODMS Transcription Model forritinu og slegin inn í Word skjal.
Tölulegar upplýsingar voru settar beint inn í Excel skjal og unnið úr gögnunum þar. Opnar spurningarnar
voru unnar frekar með ATLAS.ti hugbúnaðinum, sem ætlaður er til úrvinnslu eigindlegra gagna. Í því
forrriti voru viðtölin þemagreind og kóðuð.
Svörum við opnum spurningum var skipt upp í annars vegar lýsingu á landslagi og hins vegar gildi
landslags. Algengustu orðin og skyld orð sem voru nefnd 5 sinnum eða oftar voru tekin saman í lista og
hversu oft þau komu fram í umsögnum. Smáorð á borð við „og“, „að“ o.s.frv. voru ekki talin með.
Samantekt með orðum og lýsingum var útbúin fyrir hvert svæði eftir því hvort um var að ræða lýsingu
eða umræðu um gildi landslags, og innan hvors fyrir sig var orðum skipt í annars vegar einkenni og hins
vegar tilfinningu eða skoðun þátttakanda, sjá mynd 2.5.
Að lokum voru helstu niðurstöður teknar saman í þessa skýrslu.
4.2
4.2.1

Niðurstöður
Þátttakendur

Haft var samband við landeigendur frá 17 mismunandi eignarlöndum, og þáðu allir nema einn að taka
þátt. Þrír báðust þó sjálfir undan þátttöku og fóru fram á að annar eigandi að sama landi tæki þátt í
könnuninni, og samþykktu þeir allir þátttöku. Einn þátttakandi varð veikur og afboðaði sig. Fjórir báðu
um að maki sinn fengi að vera viðstaddur, sem var auðsótt. Samtals tóku því 19 manns frá 15
eignarlöndum þátt í viðtalskönnuninni. Ríflega helmingur þátttakanda voru karlar, eða 58%, og 42%
konur eins og sjá má á mynd 4.1, eða ellefu karlar og átta konur. Þar sem gætt var að kynjajafnvægi í
könnuninni var reynt að fá fleiri konur til að taka þátt, en tveir þeirra sem báðust undan þátttöku voru
konur og tóku karlar þátt fyrir þeirra hönd. Á móti kemur að einn karl sem baðst undan þátttöku fékk
konu til að taka þátt fyrir sig í staðinn. Þess ber jafnframt að geta að fleiri karlar en konur eru skráðir
eigendur landa á fyrirhugaðri Hólasandslínuleið.
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Kyn þátttakenda í viðtalskönnun

Kona
42%

Karl
58%

MYND 4.1 Af samtals 19 þátttakendum tóku fleiri karlar þátt en konur, eða 58% á móti 42%.

Aldur þátttakenda skiptist þannig að enginn þátttakandi var undir fertugu, og enginn eldri en 81 árs.
Þar á milli var aldursskiptingin nokkuð jöfn, eða fjórir á aldrinum 41-50, fjórir á aldrinum 51-60, 6 á
aldrinum 61-70 og fimm á aldrinum 71-80, eins og sjá má á mynd 4.2.

Aldursskipting þátttakenda í viðtalskönnun

71-80
26%

41-50
21%

51-60
21%
61-70
32%

MYND 4.2 Aldursskipting þátttakenda í viðtalskönnuninni.

Búseta þátttakenda skiptist niður á landið og bjuggu flestir í Eyjafirði, eins og sjá má á mynd 4.3. Enginn
var búsettur erlendis eða á Hólasandi.
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Búseta þátttakenda (lögheimili)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Eyjafjörður

Fnjóskadalur Bárðardalur

Reykjadalur

Laxárdalur

Ísland, utan
nefndra
svæða

MYND 4.3 Tæpur helmingur þátttakenda eru með lögheimili í Eyjafirði.

Löndin sem um var að ræða voru 15. Þar af voru fjögur í Eyjafirði, fjögur í Fnjóskadal, þrjú í Bárðardal,
tvö í Reykjadal og tvö í Laxárdal, eins og sjá má á mynd 4.4.

Þátttakendur og eignarhald á landi

Laxárdalur
13%

Reykjadalur
13%
Bárðardalur
20%

Eyjafjörður
27%

Fnjóskadalur
27%

MYND 4.4 Löndin sem um var að ræða í viðtalskönnuninni skiptust niður á fjörðinn og dalina fjóra, 27% í Eyjafirði og í
Fnjóskadal, 20% í Bárðardal, 13% í Reykjadal og í Laxárdal.

4.2.2

Þekking á svæðum

Þátttakendur voru spurðir til hverra af svæðunum sex þeir höfðu komið, þ.e. Eyjafjörð, Fnjóskadal,
Bárðardal, Reykjadal, Laxárdal og Hólasand. Stuðst var við fylgigögnin, sjá myndir 2.1 og 2.2, sem einnig
er að finna í stærri upplausn í viðauka A.
Allir þátttakendur höfðu komið í Eyjafjörð og dalina fjóra, en tveir höfðu ekki komið á Hólasand, sjá
mynd 4.5.
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Hvert af eftirtöldum svæðum hefur þú komið á?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Eyjafjörður Fnjóskadalur Bárðardalur

Reykjadalur

Laxárdalur

Hólasandur

MYND 4.5 Þátttakendur höfðu allir komið í Eyjafjörð og í dalina fjóra, og allir nema tveir höfðu komið á Hólasand.

TAFLA 4.1 Einkunnagjöf þátttakenda á hversu vel þeir þekkja til svæða á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög mikið).
EINKUNN OG FJÖLDI SVARA
0

1

2

3

4

5

Meðaltal

Eyjafjörður

0

0

0

0

0

2

3,7

Fnjóskadalur

2

0

1

0

1

3

3,5

Bárðardalur

2

4

3

2

4

7

3,6

Reykjadalur

4

7

5

6

8

1

3,7

Laxárdalur

2

2

4

6

1

4

3,3

Hólasandur

9

6

6

5

5

2

2,4

Meðaleinkunn yfir þekkingu svæða frá 0 til 5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
Eyjafjörður

Fnjóskadalur Bárðardalur

Reykjadalur

Laxárdalur

Hólasandur

MYND 4.6 Þekking þátttakenda í viðtalskönnuninni á svæðunum sex, meðtaleinkunn á skalanum 0 (engin þekking) til 5 (mjög
mikil þekking).
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Þekking landeigenda á Norðausturlandi er góð. Fólk mat sjálft þekkingu sína á svæðunum sex, á
skalanum 0 (ekkert) og upp í 5 (mjög vel), og þar kom fram að almennt var þekking fólks mest á Eyjafirði
og Reykjadal, og minnst á Hólasandi eins og sjá má á í töflu 4.1 og á mynd 4.6.
4.2.3

Lýsing landslags og gildi landslags

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa landslagi þeirra svæða sem þeir þekkja til. Líkt og sjá má í töflu
4.2, þekktu allir til Eyjafjarðar, Fnjóskadals, Bárðardals, Reykjadals og Laxárdals, og lýstu þeim svæðum.
Tveir þekktu ekki til Hólasands og lýstu honum því ekki.
Auk þess voru þátttakendur beðnir um að svara því hvað gefur landslagi svæðanna sem þeir þekkja til
gildi, og var sérstaklega spurt um hvaða hughrif hvert svæði kallaði fram í hverjum þátttakanda. Sömu
tveir þátttakendur, sem ekki þekktu til Hólasands, svöruðu ekki hvað sandinn varðar, en að öðru leyti
var 100% svörun við þessari spurningu. Fólk, sérstaklega eldri karlar, reyndust óvanir og jafnvel feimnir
við að ræða landslag og áhrif þess á sig, enda um tilfinningalega upplifun að ræða, og sagði t.d. einn
viðmælandi: „ Á maður nú að fara að lýsa sínu allra nánasta?“ og hló, og þótti það greinilega ekki einfalt
mál að ræða um áhrif landslagsins á sig. Svör þátttakenda voru lengri og innihaldsmeiri í
viðtalskönnuninni miðað við svör úr rafrænu könnuninni og könnuninni meðal ferðamanna þar sem
svarendur þurftu sjálfir að skrifa niður svör sín. Með smá aðstoð og spurningum um hughrif og hvað
heillar á hverju svæði, gekk fólki betur að svara og lýsa landslagi og gildi landslags.
TAFLA 4.2 Fjöldi umsagna í viðtalskönnun meðal íbúa og landeigenda.

FJÖLDI
UMSAGNA
Lýsing
landlags
Gildi landlags

EYJAFJ.

FNJÓSKAD.

BÁRÐARD.

REYKJAD.

LAXÁRD.

HÓLASANDUR

19

19

19

19

19

17

19

19

19

19

19

17

Í köflunum hér að neðan er nánari umfjöllun um hvert svæði fyrir sig. Fyrir hvert svæði voru teknar
saman tvær töflur. Fyrri taflan sýnir yfirlit yfir algengustu orðin (sem komu fram 5 sinnum eða oftar)
sem notuð voru til að lýsa landslagi svæðis og gildi þess í huga fólks og hversu oft þau komu fram.
Smáorð á borð við „og“, „að“, „þessi“ o.s.frv. voru ekki tekin með í töfluna. Seinni taflan er samantekt
á lýsingum landslags og hvað gefur landslagi gildi í hugum fólks. Þeim lýsingum var skipt upp í annars
vegar einkenni og hinsvegar tilfinning eða skoðun viðmælanda.
4.2.3.1

Eyjafjörður

Allir 19 þátttakendur lýstu landslagi og gildi landslags í Eyjafirði.
4.2.3.1.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa Eyjafirði, töluðu allir um gróðurinn í firðinum og nefndu
fjörðinn sjálfan auk þess sem meirihluti viðmælenda lýstu dalnum. Helmingur viðmælenda nefnir fjöllin
eða fjallahringinn og veðursældin er jafnframt nefnd. Um 50% viðmælenda nefna landbúnaðinn og
búskapinn. Jafnframt talar meirihluti viðmælenda um að fjörðurinn sé gróðursæll, búsældarlegur
frjósamur og/eða ræktanlegur. Auk þess kemur mannvistin og fólkið sem býr á svæðinu fram í svörum
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viðmælenda. Allar umsagnirnar eru ýmist jákvæðar eða hlutlausar og eru engar umsagnir sem telja
mættu neikvæðar. Einn viðmælandi nefnir þó að svæðið sé „einsleitt“ og annar talar um „skort á
undirlendi“. Að auki er einn viðmælandi sem segir að flestir dalirnir séu „bara voðalega líkir“. Einn
viðmælandi kemur inn á að margir sem búa í Eyjafirði, búi þar en vinna ekki sem bændur og að bændur
séu orðnir minnihluti íbúa. Í svörum viðmælenda kemur skírt fram að landbúnaðurinn og nýtanleiki
svæðisins fyrir landbúnað og gróður er ofarlega í hugum þátttakenda.
4.2.3.1.2

Gildi landslags

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað gæfi landslagi Eyjafjarðar gildi þá nefna rúm 70% gróðurinn og
gróðursældina og um 50% nefna fjöllin og fjallasýnina. Margir nefna sjóinn, Eyjafjarðarána og hvað
fjörðurinn er búsældarlegur, útsýnið fagurt og fjöllin falleg. Auk þess komu umsagnir um sveitina,
mannfólkið, búskapinn og frjósemina. Þá eru nokkrir sem koma inn á breytta ásýnd í gegnum tíðina,
hvernig mannfólkið getur breytt landinu. Einn viðmælandi nefnir að árið 1976 hafi ekki verið ein einasta
hrísla á landinu hans en „nú sé það allt skógi klætt“. Meirihluti umsagnanna eru jákvæðar eða
hlutlausar. Þó er einn sem segir „ég fell ekkert í stafi“ og annar sem segist aldrei hafa verið hrifinn af
Eyjafirði. Það sem kemur sterkt fram í umsögnunum er búsældin, gróðurinn og hvernig hægt sé að lifa
af landinu og er það kannski það helsta sem er mismunandi í svörum ferðamanna og íbúa eða
landeigenda. Einn viðmælandi kemur inn á raflínurnar og segir „ekki myndi ég vilja fá möstur þar í
spegilmyndina“ og á hann þá við spegilmyndina í sjónum í Eyjafirði.
4.2.3.1.3

Yfirlit

Tafla 4.3 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Eyjafirði og gildi þess í
huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.4 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.3 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Eyjafirði og
gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

ræktað, ræktarlegt, ræktun, skógrækt,
trjágróður, gróður/-sett/-sælt, gróinn,
grösug

23

Eyjafjörður/-firði, fjörðinn

22

fallegt, fallegur, náttúrufegurð

15

fjöll/-um, fjallahringur/-sýn/-lendi

14

mikil/-l

12

búsældarlegt/-arsveit,blómleg

8

GILDI LANDSLAGS
gróður/-lag/-sæll, gróið/-inn/grær,
gróðursæld, frjósemi, grænn
fjöll/-in, fjallaskörð/-sýn, fjallsgarða/-hlíða/hlíðar
sveit/-abæjir, býli

FJÖLDI
21
20
18
17

8

Eyjafjörður/-fjarðardalnum, fjörður
skógur/-rækt/-ræktarsvæði, grenitré, tré,
Kjarnaskógur
hughrif, tilfinning, andrúmsloft, hrifnæmt,
hrifinn
fortíðin, amma, afi, barn, tengsl, ættingjar,
æskumynd
horfa, sjá, útsýni, ásýnd

veður/-sæld,-stillur

7

jarðvegur, fokjarðvegur

10

þröngt, þröngur, þrengist

6

landslag

8

land/-ið/-inu

8

falleg/-ur/-t

8

vex, vaxa

7

jarðir, smájarðir, landbúnaður/-arhérað/sveit
dalur

8

16
13
13
11

55

LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

veður/-sæld, vetrarkyrrð, hafátt

7

mikill, mikinn, miklu

6

fólk, menn, mannvist

6

birta, endurkast, spegilmynd

6

dalur, dalbotn, dölum

5

Fnjóskadalur

5

vatnsbúskapur, vatnsheldni

5

hafið, sjórinn

5

kyrkingsgróður, landeyðing, ógróið, hrjóstrugt

5

TAFLA 4.4 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Eyjafirði.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: EYJAFJÖRÐUR
Lýsing

Gildi

Einkenni
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Há fjöll, fjöllin brött, fullt af fjöllum, millihá
fjöll, ekki mjög brött fjöll, mýrarmikið fjalllendi, há og mikil fjöll, mikill fjallahringur,
jöklar, fjöldi jökla, er á tertíer svæðinu,
blágrýtissvæði á Norðurlandi.
Sjórinn, Eyjafjarðaráin, óshólmarnir,
óshólmar Eyjafjarðarár.
Djúpur dalur, breiður dalur, líkir dalirnir,
dalur með fjöllum, þröngt svæði, stórt svæði,
þröngt undirlendi, smá undirlendi, skortur á
undirlendi, hásléttan, Flatinn.
Fjörður, fjörður sem endar í litlum dal, djúpur
fjörður, mjög þröngur innst, fjarðarbotninn,
með lengri fjörðum á Íslandi, þröngur og
langur fjörður, þrengist eftir því sem framar
kemur, víðlendur, tiltölulega víður yst, vítt.
Búsældarlegt, búsældarleg sveit,
búsældarlegar hlíðar, vel nýtt land, nautgriparækt, sauðfjárrækt, mikill landbúnaður,
mikið landbúnaðarhérað, mikil.
Grösug sveit, vel ræktað, gróinn, gróðursælt,
vel gróinn, grösugur, mikill gróður, grónar
hlíðar, gróið upp á heiði, frjósamur, mikil
ræktun, skórækt út um allt, vaxandi skórækt,
uppvöxtur í trjágróðri , Kjarnaskógur,
ræktaður, veðursæld.
Skíðasvæði, hjólaleiðir, gönguleiðir, þéttbýlt,
mikið af mannvirkjum, fullt af smájörðum,
jarðir urðu smám saman minni, tiltölulega
einsleitt, margbreytilegur.

Einkenni










Fjöllin, há og mikil fjöll, fjallaskörð, Kerling,
Súlur, sjórinn, samspil sjós og fjallshlíða,
fjörðurinn, breiður dalbotn, nálægð við fjöllin
og dalinn, brött fjöll, undirlendið, útsýnið.
Áin, Eyjafjarðará, hafið, sjórinn nær langt inn.
Búsældarsvæði, búsæld, ein blómlegasta
sveit landsins, frjósemi, skógi klætt,
skógrækt, skógurinn, Kjarnaskógur,
kyrkingsgróður, bláber, gróðursælt, vel gróið
landslag, gróðursælar hlíðar, gróðursæld á
bökkunum, grænn, gróinn, gróður,
veðursæld.
Fuglalíf, búpeningur, fuglar, sveitin,
sveitabæirnir, samspil mannvistar og
gróðursældar og hafsins.
Gjörbreytt ásýnd, andstæður, lítur öðruvísi út
í dag, breyttar aðstæður.
Jarðhiti, ósnortin svæði, lyktin, birtan
endurspeglast öðruvísi.
Yst við Eyjafjörð eru augljós merki
landeyðingar, djúpur jarðvegur, fokjarðvegur
þykkur.
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LANDSLAGSHEILD: EYJAFJÖRÐUR
Tilfinning



Tilfinning






Mikil náttúrufegurð, fallegur staður,
ómetanlegt svæði, mjög fallegt, fallegt útsýni
víða, dásamlegur staður í alla staði,
tignarlegur, mjög tilkomumikill, fallegri á
vesturbakkanum.
Falleg fjallasýn, mjög fallegur fjallahringur,
tignarleg fjöll, fallegt að keyra yfir Víkurskarð,
fallegur dalur, fjörðurinn fagur.
Sólarlagið sérstaklega fallegt á sumrin,
dásamlegt sólsetur út frá Grenivík.
Útivistarparadís, dásamlegt náttúrufar,
grand, fallegt veður þarna, rík og skemmtileg
saga á hverri þúfu, staður sem maður mælir
með að fólk skoði.

4.2.3.2







Mikilfenglegt landslag, tignarlegt svæði,
fallegur.
Fjöllin falleg, sjá fjöllin í dalnum speglast er
óviðjafnanlegt, mjög fallegt útsýni, líður vel
að horfa á fjöllin og gróðursælar hlíðarnar,
hrifnæmt að horfa á fjallgarðana.
Sjórinn gefur mér orku, hafið spilar sterkt,
sigla út eða koma inn Eyjafjörðinn á skipi,
sjórinn endurkastar birtunni skemmtilega
upp hlíðarnar og inn á bæina, Eyjafjarðaráin
falleg, ósarnir fallegir.
Skógurinn gefur hughrif, finnst ég eiga heima
þar, allt sem er gróið er fallegt, Kjarnaskógur
er útivistarparadís, myndarleg býli.
Jákvæð og notaleg hughrif, skynja náttúruna,
gaman að njóta mynda af svæðinu, gaman að
keyra um hann, frelsandi tilfinning, frelsandi
andrúmsloft, sveitarómantík, tengls við
náttúruna, vetrarkyrrð heillar, aldrei hrifin af
Eyjafirðinum, fell ekki í stafi.

Fnjóskadalur

Allir 19 þátttakendur lýstu landslagi og gildi landslags í Fnjóskadal.
4.2.3.2.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa Fnjóskadal tala rúmlega 70% um skóginn og er Vaglaskógur
reglulega nefndur. Um 40% umsagna koma inn á fegurðina á svæðinu og um 30% tala um Fnjóskána
og veiðina í ánni. Auk þess tala viðmælendur um gróðurinn og gróðursældina, fjöllin, sumrin og
veðursældina á sumrin. Jafnframt er komið inn á fortíðina og hvernig dalurinn leit út áður. Einn
viðmælandi segir: „var mikið landbúnaðarsvæði en hefur aflagst að miklu leyti“ og annar segir að
búskapur sé minnkandi. Einn viðmælandi nefnir að það sé búið að græða og rækta dalinn mikið og að
„þetta er allt annað landslag heldur en þegar ég var barn að heimsækja Vaglaskóg“. Allar umsagnirnar
eru jákvæðar eða hlutlausar en eru engar umsagnir sem telja mættu neikvæðar. Þó kemur einn inn á
rafmagnsmöstur og segir: „það væri svo mikil skemmd að vera inni í þessum fallegu dölum og líta fram
og þá eru bara möstur yfir dalinn, í þessari vin“.
4.2.3.2.2

Gildi landlags

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað gæfi landslagi Fnjóskadals gildi nefna um 60% skóginn og trén
og um þriðjungur umsagna koma inn á Fnjóskána og veiðina. Einn viðmælandi tekur sterk til að orða
og segir: „þetta væri ekkert rosalega spennandi svæði ef þessi skógur væri ekki þarna“ og á þá við um
Vaglaskóg. Fegurðin er einnig nefnd sem og að dalurinn sé dásamlegur eða stórkostlegur. Þá eru margir
sem minnast á gróðurinn. Tveir viðmælendur tala um veðursældina á sumrin. Einn viðmælandi talar
um að hann vilji hafa náttúruna sem mest ósnortna og að í Fnjóskadal finni hann ósnortna náttúru.
Allar umsagnirnar eru annað hvort jákvæðar eða hlutlausar og er engin umsögn sem telja mætti sem
neikvæða.
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4.2.3.2.3

Yfirlit

Tafla 4.5 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Fnjóskadal og gildi þess
í huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.6 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.5 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Fnjóskadal
og gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

25

skógur/-inn, birki/-skóg, kjarr, Vaglaskógur,
Reykjaskógur, Skuggabjargarskógur, tré, trjágrjóður

20

dalur/-inn/-num, dalir, framdalir

20

Fnjóskadalur

9

Fnjóskadal/-ur/-inn

19

dalur/-inn, dalsmynnið

7

falleg/-t/-ur/-asti

17

falleg/-t/-ur/-ar

6

Eyjafirði/-fjörður, sveitin

15

fjall/-ið, fjöllin

6

mikill, miklu

14

Ísland, íslenskt

6

skógur/-inn, trjágróður, vaxinn,
Vaglaskógur, birki/-skógur

Fnjóská, áin,bleikjuveiðiá, laxveiðiá

9

mjög

5

gróður, gróðursæll

8

áin, Fnjóská

5

skemmtilegt, gaman

7

dásamlegt, óviðjafnanlegt, stórkostlegur

5

sumrin, sumarið

6

mikið, mikil

5

fjöll/fjall/fjallinu

6

öðruvísi, sérstakt

6

náttúra/-n/-ulegur, náttúruupplifun

5

melur, melhólar

5

TAFLA 4.6 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Fnjóskadal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: FNJÓSKADALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni
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Fjöll til beggja hliða, hærri fjöll vestan við, há
fjöll, ekki há eða mikil fjöll, á
blágrýtissvæðinu að mestu, ólíkir suður- og
norðurdalurinn, inndalur, Timburvalladalur,
Hjaltadalur, Bleksmýrardalur, dalurinn ekki
mjög víður, þröngur dalur, víðerni, stendur
hærra.
Fnjóská, vinsæl veiðiá, áin, laxveiðiá,
bleikjuveiðiá, á í botninum, melarnir,
melhólar, framburður, ísaldarframburður.
Vaglaskógur, skógi vaxnar hlíðar, birkiskógur,
mikill skógur, skógi vaxið, mikil skógrækt,
skógurinn, gróinn dálítið, mikill gróður
ofarlega, mikill trjágróður, vel gróinn dalur.
Fjölmörg sumarhús, sumarbústaðahverfi,
Með veðursælustu svæðum landsins,
gríðarleg veðursæld,veðurgott, sumrin hlýrri
en í Eyjafirði, skjólsæll, snjóflóðahætta,
kaldara svæði, kaldara á veturnar, laus við
hafgolu, sumarið mánuði á eftir.

Einkenni








Þröngur og djúpur dalur, lokaður af í allar
áttir, margbreytilegur, lítil birta.
Margbreytileg og margskorin fjöll, hlíðarnar,
Steinsskarðið, Víkurskarðið, Bleksmýrardalur.
Fnjóská, áin.
Íslenskur skógur,Vaglaskógur, Reykjaskógur,
Skuggabjargarskógur,skógurinn, gamall
birkiskógur, skógi vaxnar hlíðar, meiri
trjágróður, meiri skógur, gróðurinn, kjarrið,
víðir, birki.
Búsældarlegir sveitabæir, lítill búskapur,
hefur dregið úr byggð, frístundahús,
fuglalífið.
Veðursæll, veðursæld, lítil úrkoma, kyrrviðri,
mjög kalt og mjög heitt, Hafgolan kemur ekki,
veturnir kaldari.
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LANDSLAGSHEILD: FNJÓSKADALUR




Lítil byggð, óbyggð, strjálli byggð, dreifbýlli,
búskapur minnkandi, mikið landbúnaðarsvæði sem hefur aflagst, minni umferð,
Illugastaðir, Háls, Reykir, það er enginn
þarna.
Náttúrlegur, svipmikill, minna landslag, mikil
útivist.

Tilfinning








Fallegt svæði, þvílíkt fallegt svæði, fallegur,
fallegir dalir, fallegasti staður á jörðinni,
fallegur gróður, falleg náttúra, æðislegt
svæði, fallegur birkiskógur, gróður mjög
fallegur, áin fallegri ofar í dalnum.
Náttúruupplifun, finnur meira fyrir
náttúrunni, meiri nánd, meiri tilfinning að þú
sért í sveit, er okkur mjög kær, maður finnur
fyrir fjallinu, meiri friður, gætir labbað án
þess að hitta hræðu í marga daga.
Skemmtilegur, skemmtilegt samræmi, gaman
að horfa upp í hlíðarnar, gaman að skoða
Vaglaskógur, skýjamyndir búa til skemmtilega
birtu í landslagið, sumarbústaðahverfi sem
fellur fallega í landið, hrikalegur á veturnar.
Séríslenskt, leynd perla, framdalirnir
óuppgötvuð perla, öðruvísi, fallegt
útivistarsvæði.

4.2.3.3

Tilfinning








Fallegur, gamla bogabrúin er mjög falleg,
heillast mest af hlíðunum, skemmtilegir dalir,
fallegar jarðir, óskaplega fallegt að fara
dalsmynnið,
Dásamlegt landslag, dásamlegt að fara um,
óviðjafnanlegt, stórkostlegur, misjafn.
Æskustöðvar, maður fyllist stolti að horfa
niður dalinn, að kvöldlagi kallar dalurinn fram
eitthvað, hrífur mig, ró yfir á sumarkvöldum,
meiri nálægð, meira í friði, ósnortin náttúra,
friðsældin.
Finnur til ævintýrakenndar þar, ævintýraferð,
vin sem menn geta sótt í ef það er þoka í
Eyjafirði.
Smávaxið og íslenskt, finnst vera komin til
útlanda út af trjánum, fuglalífið er dásamlegt.

Bárðardalur

Allir 19 þátttakendur lýstu landslagi og gildi landslags í Bárðardal.
4.2.3.3.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa Bárðardal talar um þriðjungur viðmælenda um hraunið,
fossana, fegurðina, Skjálfandafljótið og/eða Fljótsdalsheiðina. Viðmælendur nefna þá helst
Aldeyjarfoss og Goðafoss og tala um fegurð og sérstöðu fossanna. Skógurinn og skógræktin koma
jafnframt fram í lýsingum viðmælenda ásamt Svartánni. Einnig er fólkið sem býr í dalnum nefnt og að
byggð og búskapur sé að minnka. Þá eru nokkrar umsagnir sem segja að Bárðardalur sé uppblásinn,
ber, hrjóstrugur eða snjóþungur. Auk þess er einn viðmælandi sem segir: „það er rýrari jarðvegur hér
en t.d. í Eyjafirði. Það þarf ansi mikið meiri áburð á túnin hér“. Flestar lýsingarnar eru jákvæðar eða
hlutlausar þó sumir lýsi dalnum sem hrjóstrugum eða berum, en það er alls ekki víst að það sé sagt í
neikvæðri merkingu. Þá er einn viðmælandi sem segir: „hann er ekki eins fallegur, einhvernveginn meiri
blástur yfir honum“ og annar viðmælandi lýsir þykir landslagið „frekar gróðursnautt og fábrotið“.
4.2.3.3.2

Gildi landlags

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað gæfi landslagi í Bárðardal gildi talaði rúmur helmingur um
Skálfandafljótið. Um þriðjungur viðmælenda talar um fossana, Fljótsheiðina, skógrækt, Svartá og
gróður. Er þá helst talað um Goðafoss og Aldeyjarfoss. Jafnframt er töluvert minnst á fegurðina í
dalnum. Þá er einnig minnst á að Bárðardalur sé hrjóstrugur, hrörlegur, í niðurníðslu, blásinn og frekar
kaldur. Einn viðmælandi segir: „hann (dalurinn) er milli þess að vera grösugur og hrjóstrugur“. Einn
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viðmælandi segir: „frekar neikvætt að þar eru ósköp kollóttar brúnirnar, og blásnar, fyrir ofan
hlíðirnar“. Einn viðmælandi segir skemmtilega frá hljóðunum í dalnum, „Mér þykir svo gaman að hlusta
á fljótið, þegar ég labba á milli fór ég aldrei með neitt í eyrunum því ég vildi hlusta á, heyra suðið í
Gamla Goða og heyra niðinn í fljótinu og fuglarnir að syngja og kvarta, ekki sáttir að ég væri að trufla
þá“. Einn viðmælandi nefnir eldri Kröflulínu, „þeir fóru illa með hana (heiðina) því það var svo þurrt
sumarið, þá rúntuðu þeir á stóru tækjunum, náttúruspjöllin við gerð Kröflulínu voru til ævarandi
skammar, þau sjást ennþá, fjörutíu árum síðar“. Því má segja að umsagnir um gildi landslags í Bárðardal
séu á alla vegu, jákvæðar, hlutlausar og neikvæðar.
4.2.3.3.3

Yfirlit

Tafla 4.7 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Bárðardal og gildi þess í
huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.8 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.7 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Bárðardal
og gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

dalur, dalverpi, dalbotn, jökuldal, hrafngilsdal

14

Bárðardalur-/inn

13

Fljótsheiðin, heiðin, heiðar

13

Skjálfandafjlót, fljótið

12

falleg-/an/ur/t/asti, fegursta

13

Aldeyjarfoss, foss-/ar, Hrafnbjargarfoss

10

gróður-/far/sæll, gróið

12

skógur-/inn, skógærktin, skógarkjarr, skógarhlíð

10

Bárðardalur-/inn

10

Goðafoss, Goða

9

hraun-/garður, nútímahraun

9

mikill, miklu, mikið

8

fjöll, fjall

8

falleg-/t/ur/ast

7

Aldeyjarfoss, foss, Goðafoss, gullfoss

7

gróður, gróðinn, græða, grösugur,

6

Skjálfandafljót, fljótið

5

dalur

6

Eyjafjörður

5

fólk-/ið, mannshendi

5

uppblásið, blástur, gróðursnautt, hrjóstrugt

5

bæir, bæjarstæði, sveitabæir, sveit

5

niðri,niður

5

Fljótsheiðin, heiði

5

veg-/urinn/inum

5

öðruvísi, sérstakt

5

landslag

5

hrjóstrugur, niðurnísla, hrörlegt, blásið

5

fólk, menn

5

gamall, gamlar, gamla

5

keyrir, keyrðum, rúntuðu

5

TAFLA 4.8 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Bárðardal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: BÁRÐARDALUR
Lýsing
Einkenni
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Víður dalur, neðri hlutinn víður, meiri víðátta,
rosalega langur dalur, langur, ekki eins
þröngt, djúpur, djúpt inn í landið, lægri,
ósnortinn, veðursælt.
Hraun, nútímahraun eftir endilöngum
dalbotninum, mikið hraun, gamalt hraun,

Gildi
Einkenni


Goðafoss, Aldeyjarfoss, Hrafnabjargarfoss,
fossar, Svartáin heldur sig lengi aðskilinni frá
jökulvatninu, blár taumur næst bakkanum,
fljótið, Skjálfandafljótið.
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LANDSLAGSHEILD: BÁRÐARDALUR














hraun og grjót, hraungarðar meðfram
hlíðinni, hraunið liggur meðfram
Skjálfandafljótinu,skil á milli tímabila í
jarðfræðinni, ungt land austan og eldra
vestan, ólíkt landslag að vestan og austan í
dalnum, mikið brot í jörðinni, stórt misgengi.
Ekki mikil fjöll líkt og í Eyjafirði, ekki há fjöll,
fjallið að vestanverðu, ekki eins svipmikil fjöll,
mikið grjót upp í fjalli, heiðar,
Ljósavatnsskarðið, Ljósavatn, Fljótsheiðin,
láglendari heiðin, hæðin býr til landið.
Skjálfandafljótið, Svartá og Suðurá, Goðafoss,
Aldeyjarfoss, lindár, fljótið, foss, flúðrinar.
Heiðarlönd, heiðardalur, dalverpi, meira
undirlendi en í Fnjóskadal, innsveitarhérað,
miklir möguleikar fyrir sauðfjárbúskap,
landbúnaður, beitarlönd, byggð að minnka,
neðri hlutinn ekki eins búsældarlegur.
Mikill gróður, skógur í hlíðum, gróðursnautt,
gróðursæll, vel gróinn, Fljótsheiðin gróin og
gróðursæl, heiðin gróin, dalbotninn gróinn
upp í hlíðar.
Uppblásin svæði, meiri blástur, bert svæði,
eyði, hrjóstrugur, rýr jarðvegur, rýrari
jarðvegur en í Eyjafirði, börð og
berangurslegri, melarnir, krefjandi aðstæður,
fábrotið landslag.
Öðruvísi veðurlag en í Eyjafirði, snjór,
snjóþungt, ekki með hafgolu, kaldara, aldrei
eins landslag, sérð aldrei það sama,
Svipað og í Hrafngilsdal og Jökuldal,
Svartárkort, Sprengisandur, Lundabrekka.








Langur dalur, þröngur, náttúrulegur, lítill,
hlíðarnar, fjallasýnin, meira hraun, getur
horft vítt, Fljótsheiðin, fínn í rjúpuveiði.
Mikill skógur, skógræktin, skógurinn,
skógarhlíðin, skógarkjarr, berjamó, byrjað að
gróa betur, gróðurinn, grösugur og
hróstrugur, vel gróinn, mólendi, hrísmói.
Snjóþungt, kaldur, mikil niðurníðsla,
búskapur hættur á mörgum jörðum,
hrörlegur, kollóttar brúnir og blásnar fyrir
ofan hlíðarnar, strjábýlt, langt á milli bæja.
Ekki búið að marka allt saman með
mannshendinni, samkomuhús, Svartárkot,
bæjarstæðið hér, sveitabæjirnir gefa dalnum
gildi, náttúruspjöll við gerð Kröflulínu.

Tilfinning


Tilfinning





Magnaðar lindár, fallegur foss.
Efsti hluti Bárðardals það fegursta og
einstæðasta á Íslandi, fallegasti staður í heimi
upp á Fljótsheiðinni, Fljótsheiðin falleg,
Fljótsheiðin góð við mig, fallegt að horfa
niður dalinn,
Fallegur,náttúrufegurð,einstaklega fallegt
fínasti staður, finnst alltaf sín þúfa fallegust, á
mörkum hins byggilega heims, sérstakt, hefur
sinn sjarma, önnur veröld, fallega gróinn,
æðislegur, Sprengisandur algjör
ævintýraheimur, ósnortin upplifun, ekki eins
stórbrotinn, ekki eins fallegur.








Skjálfandafljótið dóminerandi, fljótið spilar
stóra rullu, sérstakt með Goðafoss og svæðið
í kring, gaman að hlusta á fljótið, heyra suðið
í Gamla Goða og heyra niðinn í fljótinu, sjá
strókinn upp úr Gamla Goða, fallegt í
Svartárkoti og í kringum Svartána.
Stórkostlegasta landslag hérlendis, svolítið
öðruvísi, fallegur, fallegri að austan heldur en
að vestan.
Finnst ég eiga Fljótsheiðina, Bárðardalur er
ágætur, þykir vænt um Bárðardal, stoltur af
sínu, stoltur af sinni sveit, bæjarstæðið hér
það fallegasta í Bárðardalnum.
Friðsæll, rólegheit yfir dalnum, sest stundum
niður og horfi yfir og velti fyrir mér hvað fólk
hugsaði í gamla daga, efri hluti dalsins
ævintýraheimur, tenging við hálendið, mjög
heillandi, leyndardómar efst í dalnum, ganga
um skóginn í berjamó og uni mér afar vel.
heyra fuglana syngja, heyra þegar það er kalt,
áberandi og neikvætt kollóttar brúnir,
náttúran tekin yfir, missir öll tök, stjórnar
engu þegar maður kemur ofar.
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4.2.3.4

Reykjadalur

Allir 19 þátttakendur lýstu landslagi og gildi landslags í Reykjadal.
4.2.3.4.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa Reykjadal nefna margir gróðurinn, að dalurinn sé grænn og
vaxinn. Viðmælendur töluðu einnig um Fljótsheiðina og fegurð dalsins ásamt því að minnast á
landbúnaðinn, búskapinn, hraunið og að dalurinn sé búsældarlegur. Þá er auk þess talað um
veðursældina í dalnum. Einn viðmælandi minnist á að búskapur sé minnkandi á svæðinu og annar segir
„þarna eru því miður að verða sárafá bú“. Nokkrar lýsingar koma inn á að Reykjadalurinn sé ekki eins
svipmikill og Fnjóskadalurinn og ekki sé um afgerandi atriði í landslagi Reykjadals. Flestar lýsingarnar
eru fremur jákvæðar eða hlutlausar. Þó er ein lýsingin sem kallar dalinn „sultarsveit“.
4.2.3.4.2

Gildi landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að tala um hvað gæfi landslagi í Reykjadal gildi nefna margir
gróðurinn og að dalurinn sé gróðursæll. Auk þess tala viðmælendur um fegurðina, útsýnið, mannlífið,
Laugar og þéttbýlið. Einn viðmælandi nefnir að plantan kerfill sé búin að taka völdin í dalnum. Auk þess
minnast nokkrir á veðursældina í dalnum á sumrin, að Fljótsheiðin sé fallegt útivistarsvæði og að
Reykjadalsáin sé falleg. Flestar umsagnirnar eru jákvæðar eða hlutlausar. Þó er einn viðmælandi sem
segir: „það er enginn segull þarna“ og annars sem segir: „ekkert sem fangar augað“.
4.2.3.4.3

Yfirlit

Tafla 4.9 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Reykjadal og gildi þess í
huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.10 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.9 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Reykjadal og
gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS
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FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

Reykjadalur

20

Reykjadalur

14

gróðursælt, gróinn, grænn, uppgróið, vaxinn

14

gróður, gróðursæll, gróinn, grösugur, garðar

13

heiðar, Fljótsheiðin, heiðalandslag

11

dalur, dölum

11

víðátta, víðsýnt, víða/-r

9

falleg/-ur/-ra/-ri

8

falleg/-ur, fegurð, fríðasta

8

Laugar, laugasvæðið, mannlífið, mannvirki

6

dalur, dásemdardalur, dalbotn

7

mannlíf, menn, mannvirki, mannvistarleyfar

6

mikill, mikla, miklar, mikið

7

byggð, bær, þéttbýlla

5

búsældarlegur, búskapur

6

landbúnaður, landbúnaðarhérað

5

Mývatnssveit, Mývetningar

5

Laugar

5
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TAFLA 4.10 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Reykjadal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: REYKJADALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni












Þröngur, stuttur, víðsýnt, grynnri,
Skjólbrekkan, Víðafellið, ekki eins svipmikill,
víðsýnt.
Talsverð skórækt, mikil skórækt, býsna
gróðursæll, náttúrulegt kjarr, uppgróið,
grænn dalur, vel gróinn dalur, gróður frá
dalbotni og upp, mólendi, heiðar, kjarr, lyng,
mýrargróður, mýrar, erfitt að komast yfir.
Vatnið, vötn, ár, tær á.
Ekki há fjöll, aflíðandi fjöll, ekki fjöll,
umkringdur lágum heiðum, heiðalandslagið,
ungt land jarðfræðilega séð, fullur af hrauni,
mikill jarðhiti.
Búsældarsvæði, búskapur,eitt besta
landbúnaðarhérað utan við Eyjafjörð, gott að
stunda landbúnað, sauðfjárræktarhérað,
minnkandi búskapur.
Sárafá bú, týpísk sveit, sultarsveit, lítill
bæjarkjarni Laugar, þorpið á Laugum.
Veðursæll, skjólsælt, skýjafar, sumarið seinna
á ferð.
Mývatnssveitin, ferðaþjónusta, Víðar,
Máskot, Brú, mikið fuglalíf.

Einkenni










Stuttur, þröngur, víðáttan, flatur dalur,
hraun, hálendi, víðerni.
Útsýni frá heiðinni, heiðin, Fljótsheiðin, skíði
á Fljótsheiðinni, arðhiti, andstæður.
Reykjadalsáin, Laxá, áin,vatnasviðið, nálægð
við ána, veiðistaður, Vestmannsvatn.
Gróðursæll, grösugur, grasi gróinn,
gróðurinn, mikill gróður, kerfill, svæði hvítna
af kerfli, grænn, gróinn, skógur í kring,
búsældarlegur, mýrar, garðar.
Margir bæir, bæirnir, þéttbýlla, gömul
eyðibýli, mikið af eyðibýlum, mannvistarleyfar, menningarminjar, íþróttavöllurinn,
Laugasvæðið, mannlífið.
Veðursæld, oft snjóþungt.
Aðalreykjadalur, Mývatn, Hjalli, bara umferð,
einsleitt, stöðugur straumur af umferð.

Tilfinning

Tilfinning









Mjög fallegur,fríðasta land, ljómandi staður,
öðruvísi, dásemdardalur, náttúrulega bestur,
landslagið frábært, ótrúleg fegurð í víðáttunni upp af Reykjadal.
Aðgengilegt landslag, heiðarnar upp af
Reykjadal eru einstakar, fátt fegurra en
mýrarnar og mýrargróðurinn að hausti til,
ekki afgerandi atriði í landslagi.
Stórkostlegt sólsetur, ótrúlega falleg
birtuskilyrði.
Reykjadalsáin vanmetin.
Fallegur lítill bæjarkjarni Laugar.
Tek alla mína gesti, gaman að fara þarna.







Fallegur, fallegra eftir því sem sunnar dregur,
snotrari, vinalegur dalur, vænn, fallegt þar
sem maður fer yfir brúna, dásamlegt útsýni
stendur upp úr, skemmtilegt, Fljótsheiðin
skemmtileg, gaman að vera líka á veturna,
fallegt útivistarsvæði.
Falleg á, helst áin sem er falleg, makalaus á,
flottur veiðistaður.
Frelsast þegar maður sér útsýni frá heiðinni,
ganga til móts við almættið, frjáls náttúra,
engin leyndarmál þar, heimur út af fyrir sig,
hefur sérstöðu, liggur ljós fyrir.
Góðar minningar, höfðar sterkt til mín
tilfinningalega, andstæður höfða sterkt til
mín.
Menn búnir að missa vald á plöntum, ekkert
sem fangar augað hvað varðar landslag,
enginn segull þar.
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4.2.3.5

Laxárdalur

Allir 19 þátttakendur lýstu landslagi og gildi landslags í Laxárdal.
4.2.3.5.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa Laxárdal töluðu um 65% um Laxána, fegurð hennar eða
veiðina í ánni. Einn viðmælandi gerist svo djarfur að segja: „Laxá er fegursta á í heimi og þótt víðar væri
leitað“ og hló. Að auki koma um 40% umsagna inn á hraunið, fegurð hraunsins eða samspil hraunsins
og Laxár. Jafnframt minnast viðmælendur á fuglalífið í Laxárdal og fegurðina á svæðinu. Um þriðjungur
nefnir Laxárvirkjunina og er einn sem segir: „mér finnst mjög fallegt í kringum virkjunina“. Allar
umsagnirnar eru jákvæðar eða hlutlausar og er engin umsögn sem skilgreina mætti sem neikvæða.
4.2.3.5.2

Gildi landlags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að tala um hvað gæfi landslagi í Laxárdal gildi tala um 70% um
Laxá. Það kemur því vel fram að Laxáin er ofarlega í hugum viðmælenda yfir það sem gefur landslagi í
Laxárdal gildi. Einn viðmælandi segir um Laxá: „það er engin á sem kemst með tærnar þar sem hún
hefur hælana“. Um 40% nefna hraunið í dalnum og þá kemur Laxárvirkjun auk þess fram í umsögnum
viðmælenda. Einn viðmælandi segir: „það er stórkostlegt við virkjunina“. Einum viðmælanda þótti erfitt
að tala um hvað gæfi landslaginu gildi og segir: „áttu bók með lýsingarorðum?“ og hlær. Margir minnast
einnig að fuglana og fuglalífið og að dalurinn sé sérstakur eða öðruvísi. Þá minnast viðmælendur á
ósnertu náttúruna og kyrrðina í dalnum. Allar umsagnirnar eru ýmist jákvæðar eða hlutlausar og er
engin umsögn sem skilgreina mætti sem neikvæða.
4.2.3.5.3

Yfirlit

Tafla 4.11 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi í Laxárdal og gildi þess í
huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.12 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.11 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi í Laxárdal og
gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS
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FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

Laxá/-in, áin

14

Laxárdal/-ur, dalur

16

Laxárdalur/-inn

14

áin, jökulárnar

14

hraun, hraunmyndanir, hraunstraumur, nútímahraun

14

hraun/-ið

9

sérstakur, einstakur, öðruvísi, óviðjafnanlegt

13

byggð, bæir, hús

8

falleg/-t/-ur/-asta, fegursta, fegurð

9

Laxá/-in

7

fuglalíf, fuglar

7

falleg/-t/-asta, fegurð

7

gróður/-líf/-sælt, gróinn

7

sérstakt, einstakur, öðruvísi

6

dal/-ur/-sins/-num/-inn

6

grösugur, gróðurinn, kjarr lyng

6

skemmtileg/-ur, gaman

5

landslag/-ið

5

eyði/-dalur/lagt, aflagður, afskekktur

5

stórkostlegur

5

byggð, bæjir

5

Laxárvirkjun, virkjunin, mannvirki

5
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TAFLA 4.12 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags í Laxárdal.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: LAXÁRDALUR
Lýsing

Gildi

Einkenni











Þar rennur bæði áin og hraunið eftir ánni, á,
Laxá, Laxá sem kemur úr Mývatni, menn og
konur að veiða lax, Laxárvirkjun, vatn, veiði,
fiskurinn, Vatnsdalur.
Þröngur, mjór, lítill dalur, brattur, stendur
hátt, stuttur, örstuttur, öðruvísi veður en í
kring.
Hraunið, friðað land með hrauni,
nútímahraun í botninum eftir endilöngum
dalnum, farvegur hrauns, hraunið sem hefur
runnið yfir ána, hraunmyndanir,
hraunstraumur, hraunið tekur allan botninn,
jarðvegsmyndanir, náttúrlegur jarðhiti.
Orðinn óbyggður, lítil byggð, afskekktur,
gamlir bæir, hálfgerður eyðidalur mitt í
héraði, lítil mannvirki, eyði, búskapur
aflagður að mestu, ekki voðalega góður til
búsetu, ekki fyrir stórbú, fáir bæir, tiltölulega
ósnertur, langt frá þjóðvegi 1, þjóðleiðin.
Bæði gróðursælt og hróstrugt, gróður,bæði
hraun og gróður, frekar mikill gróður, gróinn,
ísaldarskógur, þéttur birkiskógur, hrjóstrugur,
kjarr, skógurinn vestan megin, gróðurlíf,
Mývatngróður.
Fuglalíf, fuglar, næringarsúpa.

Einkenni








Laxáin, áin, áin og umhverfi hennar, nálægðin
við ána, veiði, virkjunin, gamla brúin.
Þröngur dalur, stendur hátt, ósnert náttúra,
andstæðurnar.
Hraunið, jarðfræði, gilið.
Fuglalífið, fuglarnir, krummarnir, dýraríkið.
Ljótarstaðir, Aðalreykjadalur, Grenjastaðir.
Gróðurinn, skógi vaxnar hlíðar, lyngið,
grösugur, kjarr.
Örfáir bæir eftir í byggð, snjókista, samspil
ljóss og skugga.

Tilfinning
Tilfinning







Stórkostleg á, Laxá afskaplega sérstök,
sérkennileg á, Laxáin perla dalsins, falleg á,
Laxá er fegursta á í heimi, sjarma með ánni,
Laxárvirkjun skemmtilega retró, fallegt í
kringum virkjunina.
Sérstakt lífríki, óhemjulega mikið líf í Mývatni,
einstakt fuglalíf.
Ofsalega fallegur, fallegasta svæði á Íslandi,
óviðjafnanlegt, fallegt víða meðfram ánni,
mjög fallegt, sérstakur, fallegur við fyrstu sýn,
einstök náttúrufegurð, eins og stíga inn í
gamalt póstkort, algjörlega einstakur, einstök
náttúruperla, skemmtilegur, finnst varla meiri
fegurð gerð af náttúrunnar hendi.
Mikil kyrrð, verður náttúrubarn þegar rölt er
um dalinn, algjör útivistarparadís, kominn úr
erlinu, gaman að keyra inn dalinn, gaman að
fara þangað, dásamlegt veður.










Makalaus á, áin er sérstök, falleg á, gaman að
koma upp eftir í virkjunina, áin flott, þegar
maður keyrir yfir ána er stórkostlegt, engin á
sem kemst með tærnar þar sem hún hefur
hælana, fallegt við stífluna.
Önnur veröld, ósnortin veröld, heimur út af
fyrir sig, öðruvísi, þarft að koma inn í dalinn
og upplifa innan frá, meira í friði,
skemmtilegt landslag, stórkostlegur,
viðkvæmur, náinn, fallegur, kyrrðin.
Fór í brúðkaupsferðina mína þangað, hlusta á
hljóðin, hrífur meira en svaka há fjöll,
einstakt í haustlitunum, gaman að horfa á,
líður vel að horfa, þar er maður kominn til
Almættisins.
Sérstakt landslag, hefur sérstöðu, einstakur,
sérstök upplifun.
Hættir að sjá fegurðina í landslaginu þegar þú
ert búinn að vera þarna, utan frá ekki
stórkostlegur.
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4.2.3.6

Hólasandur

Af 19 þátttakendur lýstu 17 landslagi og gildi landslags fyrir Hólasand.
4.2.3.6.1

Lýsing landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa landslagi Hólasands nefna margir uppgræðsluna og
landgræðsluna á svæðinu ásamt því að tala um lúpínuna. Sumum finnst hún falleg á meðan öðrum
fannst sandurinn fallegri áður en lúpínan kom og sumir voru ekki ánægðir með uppgræðsluna. Þá nefna
viðmælendur að ásýndin hafi breyst og er það helst vegna landgræðslunnar. Sandurinn, eyðimörkin og
auðnin koma einnig fram í lýsingum þátttakenda. Þá tala tveir viðmælendur um ofbeit vegna
sauðfjárbeitar. Auk þess minnast viðmælendur á veðrið og segir einn að þar sé „veðravíti“ og aðrir
nefna mikið fok og rok. Umsagnirnar voru flestar jákvæðar eða hlutlausar en þó var eitthvað um
umsagnir sem skilgreina mættu sem neikvæðar.
4.2.3.6.2

Gildi landslags

Þegar viðmælendur voru beðnir um að tala um hvað gæfi landslagi Hólasands gildi tala flestir um
sandinn og auðnina. Einn viðmælanda segir: „það er þá bara auðnin og sandurinn sem gefur landinu
gildi hér“. Sumum viðmælendum fannst auðnin og sandurinn fallegur á meðan aðrir voru ósammála.
Þá var einn viðmælandi sem nefndi að þegar keyrt er sanda erlendis breytist landslagið hægt en á
Hólasandi er nálægð við fjöllin þannig að landslagið er fjölbreyttara. Af öllum svæðum sem spurt var
um fékk Hólasandur flestar umsagnir sem skilgreina mættu sem neikvæðar. Einn viðmælandi segir:
„mér finnst hann ekkert voðalega spennandi“ og annar segir: „mér leiðist það sem það blæs mikið upp
jarðvegurinn“. Þá er einn sem er ekki hrifinn af auðninni og annar viðmælandi segir: „sem bóndi, þá er
ekkert upp úr þessu að hafa“. Þó eru sumir viðmælendur sem hrífast af eyðimörkinni og talar einn
viðmælandi um „heillandi auðn“ og öðrum finnst auðnin aðlaðandi. Því má segja að skiptar skoðanir
séu á því hvaða álit viðmælendur hafa á Hólasandi.
4.2.3.6.3

Yfirlit

Tafla 4.13 sýnir yfirlit yfir algengustu orðin sem notuð voru til að lýsa landslagi Hólasands og gildi þess
í huga fólks, og talið hversu oft þátttakendur notuðu þau. Tafla 4.14 sýnir samantekt yfir orð og lýsingar
sem viðmælendur notuðu.
TAFLA 4.13 Yfirlit yfir algengustu orð og lýsingar (notuð 5 sinnum eða oftar) sem notuð voru til að lýsa landslagi fyrir Hólasand
og gildi þess.
LÝSING LANDSLAGS
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FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

landgræðsla, uppgræðsla, græða, græddur

14

Hólasandur

13

mikið, mikil, mikinn

12

fara, farið, fór, fer

13

Hólasandur

11

mikið, mikil, miklum

12

sandur,sandhæð

10

auðn/-in/-nir/-inni

11

gróðurlítill, gróður, gróin, gróa, gróðursælt

10

finnst, finnast

10

ásinn, flagásinn, miðásinn, selásinn, brattásinn

8

falleg, fegurð, aðlaðandi

6

rokgjarn, fok, fýkur, uppblásið, rofabörðum,
foksandur, sandfok

8

hugann, hugarfar, hughrif, upplifað

6

eyðimörk, auðn

7

Sprengisandur

6
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LÝSING LANDSLAGS

FJÖLDI

GILDI LANDSLAGS

FJÖLDI

fólk, menn

7

sandur

6

sauðfé, sauðfjárbeit, ofbeit, vetrarbeit

7

landslag

5

lúpína

6

einmanaleiki, einn, einum

5

Gæsafjöll, Lambafjöll, Gæsadalur

6

Ísland, íslendingum, innlendum

5

Þeistareykir, Þeistareykjaleið

5

hrikalegur, óhugnalegur, voðalegur, spennandi

5

falleg/-t/-ra/-ri

5

veðravíti, veðráttan, veðrið

5

TAFLA 4.14 Samantekt yfir orð sem þátttakendur notuðu yfir lýsingu á landslagi og gildi landslags á Hólasandi.Hér eru orðin
tiltekin, óháð því hversu oft þau komu fyrir. Orðunum er skipt í annars vegar einkenni (t.d. fjall) og hins vegar
tilfinningu, þ.e. huglægt mat eða skoðun þátttakanda (t.d. fallegt fjall).

LANDSLAGSHEILD: HÓLASANDUR
Lýsing

Gildi

Einkenni








Eyðimörk, hálfgerð eyðimörk, mikil auðn,
sendin háslétta, rokgjarn, landeyðing,
gróðurlítill, uppblásið, ofbeit, rofabarðar,
bara sandur, sandurinn tekur við yfir austasta
ásinn, mikill sandur, berangur, melar, sandur,
ekki foksandur, rendur í landið, sandhæðir,
tilbreytingalaust, auðvelt að komast yfir.
lúpína, gróður, búið að græða upp hluta,
uppgræðsla, er að gróa talsvert upp, ,
landgræðsla, auðvelt að græða upp Selásinn
og Brattásinn ennþá gróið, ásýndin hefur
breyst, lerki,
jarðmyndanir, jarðfræðidæmi, urð og
grjót,eldgos, margir litir
Þeistareykjaleið, nálægð við Þeistareyki,
Lambafjöll, Gæsafjöll, Gæsadalur,
svartnætti, ofsalega kalt um vetur, stór lægð,
veðravíti.

Einkenni





Auðnin, minnir á miðhálendið, sandurinn,
eyðilegur, öræfalandslag, ógróin víðátta.
Gæsafjöllin í austri, nálægð við fjöllin, fjöllin.
Fjölbreytt, andstæðan, kuldi, hálendisbirta.
Sérð kindur rása um þessar eyðimerkur.

Tilfinning
Tilfinning





4.2.4

Rómantískt eyðimörk, mjög fallegar dældir og
hæðir, ímyndar sér álfa og tröll.
Mjög skemmtilegt, þarna eru líka perlur,
magnað fyrirbæri, algjör paradís þarna á
góðum jeppa, Hólasandur er partur af
heiðinni.
Fallegt að sjá lúpínuna, lúpínan getur verið
bölvuð, áður en lúpinan kom varstu á leið til
tunglsins, fallegra áður.







Fegurð, einstakt landslag á heimsvísu, fallegt
svæði alveg við Mývatn, hrikalega aðlaðandi,
hrikalegur.
Vera einn í náttúrinni, heillandi auðn, auðnin
mögnuð og aðlaðandi, auðnin oft falleg,
kraftmikið líf, maður getur séð tíbrá.
Gaman að keyra þarna, gaman að sjá fjöllin í
kring, vatn sem við höfum farið að veiða í,
sérstök birta.
Venjulegur,Hólasandur hefur ekki neitt,
höfðar ekki til mín, ekkert sérstaklega mikil
hughrif þarna, ekki verðmætt landslag,
ekkert voðalega spennandi.

Aðrar umsagnir

Í lok viðtals gátu viðmælendur valið að tala um annað sem þeir vildu taka fram og ákváðu allir
viðmælendur að gera það. Flestir vildu segja eitthvað frekar um Hólasandslínu 3 og framkvæmdina.
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Um 40% umsagna voru fremur neikvæðar í garð línunnar. Viðmælendur nefndu helst að þeir hafi
áhyggjur af sjónrænum áhrifum vegna rafmagnsmastra. Einn viðmælandi segir: „hef áhyggjur af
lífríkinu undir möstrunum“ og nefnir þá dauðan gráan mosa í kringum möstur og að það þyrfti að
rannsaka það frekar. Þá nefna nokkrir að þeir vilji fá línuna eins mikið í jörðu og hægt er til að minnka
ásýnd hennar og nefnir einn viðmælandi að hann myndi helst vilja hafa hana ósýnilega. Einn
viðmælandi hefur áhyggjur yfir ásýndinni við Bíldárskarð og telur að línan muni hafi „ótvíræð áhrif fyrir
upplifunina af því að vera þarna“. Einn viðmælandi er ekki viss um að jarðstrengur sé besta lausnin og
segir: „jarðstrengur er gífurlega mikið mannvirki sem sér merki sem lengi lengi eftir að hann kemur og
þetta er ennþá talsvert dýrara en hitt“. Aðrir hafa áhyggjur af því að línan verði of nálægt þar sem þau
búa eða eiga land. Einn viðmælandi segir: „ég verð pínu sorgmædd í hjartanu yfir því að missa þessa
sjónfegurð og hef áhyggjur af því hvaða áhrif rafmagnið hefur á umhverfið“.
Nokkrir viðmælendur nefna samt sem áður skilning sinn á þörfinni fyrir rafmagn og framkvæmdina.
Einn segir „einhverstaðar verða vondir að vera“. Annar viðmælandi segir: „þetta er ekkert fallegt að
hafa þetta í landinu, en menn vilja nú hafa rafmagn samt, menn mega ekki gleyma því“. Þá er einn
viðmælandi sem segir: „við hefðum gjarnan viljað vera laus við þetta en við skiljum alveg þörfina“.
Annar viðmælandi nefnir að til að hægt sé að búa í landinu þá þurfi rafmagn en hann hafi samt sem
áður samúð með fólki sem fær þetta beint á jarðirnar sínar eða býr í mikilli nálægð við línurnar.
Þá er viðmælandi sem nefnir kosti þess að hafa rafmagnslínur á landinu sínu, í kafaldsbyl þá getur línan
virkað sem ratvísir þar sem maður sér hana alltaf. Jafnframt eru sumir landeigendur sem vilja fá slóða
meðfram línunni sem auðveldar þeim að komast um. Þá nefnir sami viðmælandi að það sé kostur að
nýja línan liggi nálægt gömlu línunni og segir: „þar sem þær liggja svona nærri hvorri annarri finnst mér
ekki skipta máli hvort það er ein eða tvær stæður“.
4.3

Samantekt niðurstaðna úr viðtölum við einstaka íbúa og landeigendur

Alls voru tekin viðtöl við 19 landeigendur frá 15 eignarlöndum. Allir viðmælendur höfðu komið á öll
svæðin nema tveir höfðu ekki komið á Hólasand. Þekking viðmælenda á svæðunum var mest fyrir
Eyjafjörð og Reykjadal en minnst fyrir Hólasand. Viðmælendur voru almennt jákvæðir eða hlutlausir í
lýsingum á þeim svæðum sem þeir þekktu til og lítið var um neikvæðar lýsingar. Í Eyjafirði var einkum
talað um gróðurinn og skógræktina, fjörðinn, fegurðina, sveitabæina og fjöllin. Í Fnjóskadal var oftast
minnst á skóginn, fegurðina, Fnjóskána og gróðurinn. Í Bárðardal stóðu Fljótsheiðin, Skjálfandafljótið,
hraunið og fossarnir Goðafoss og Aldeyjarfoss upp úr. Í lýsingum fyrir Reykjadal kom gróðursældin,
Fljótsheiðin, víðáttan og fegurðin helst fram. Fyrir Laxárdal var Laxá oftast nefnd. Jafnframt kom
hraunið, sérstakleikinn, fegurðin og fuglalífið fram í lýsingum viðmælenda. Landgræðslan, sandurinn
og auðnin komu einkum fram í umfjöllun viðmælanda um Hólasand.
Í gegnum viðtölin komu fram áberandi fjögur þemu sem flestir nefndu á einhvern hátt. Það fyrsta voru
hughrif varðandi línu þar sem sumir viðmælendur höfðu áhyggjur af sýnileika línunnar og hvar hún
þverar yfir.
Annað þema sem var áberandi voru umsagnir um minningar, æsku og tengsl við fortíðina. Einn
viðmælandi talaði um eyðibýli á heiðinni og segir: „maður sest stundum bara niður undir vegg og horfir
yfir, hvað fólkið hugsaði í gamla daga. Annar viðmælandi nefnir að hann hafi farið í brúðkaupsferðina
sína í Laxárdalinn. Þá er viðmælandi þar sem öll fjölskyldan er af svæðinu og sumarfríinu var varið í
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Fnjóskadal í gamla daga og segir: „Fnjóskadalurinn er fortíðin og það er góð fortíð. Það er fjölskyldan
og fortíðin“.
Þriðja þemað voru umsagnir um ósnortna náttúru og lítt snortna náttúru. Einn viðmælandi segir: „Víða
er þetta ósnerta, eða þetta að stórum hluta ósnerta, sem maður óskar eftir að fái að vera í friði“.
Fjórða þemað var þörf fólks fyrir auðn, einveru og ævintýraheima. Einn viðmælandi talar um að á
Íslandi vilji fólk trúa á ævintýraheima og segir: „þú vilt að þetta sé til, þú vilt trúa að það sé svo margt
óuppgötvað að að landkönnuðurinn í þér á eftir að fara þangað“. Annar viðmælandi nefnir auðnina:
„það eru engin leyndarmál þegar maður fer á heiðina. Þá frelsast maður, þegar maður fer upp úr
dalnum, upp hjá Víðnum og þar, þá er það bara eins og að ganga til móts við almættið, það er víðáttan“.
Þá er einn viðmælandi sem talar um besta vin sinn sem bjó á fáförnum stað og segir: „einmanaleikinn
hefur aldrei sótt mikið að okkur Íslendingum. Við erum meira að segja þannig að við þurfum að fá að
vera ein í friði, annars verðum við ein vitleysa“.
Þá voru náttúruspjöll vegna Kröflulínu 1 nefnd. Athyglisvert var að nokkrir aðilar, sem fluttust á svæðin
sem fullorðið fólk og hafa alið upp börn sín á svæðinu, urðu tíðrætt um fegurð Fljótsheiðinnar
(sérstaklega tveir aðilar). Einnig ræddi fólk um sérstök birtuskilyrði, einkum aðfluttir eða þeir sem eiga
land þarna en búa ekki að staðaldri. Þeir sem eru fæddir og uppaldir á svæðinu nefndu að erfitt væri
að lýsa því sem næst manni er, og að þeir hættu að sjá fegurðina því þeir væru svo vanir henni, eða
eins og einn viðmælandi nefndi: „Fyrir mig er rosalega erfitt að veiða annars staðar en í Laxá. Það er
engin á sem kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana. Það er erfitt að vera alinn upp í Laxá, það
er eins og að vera alinn upp í Rolls Royce, þú ferð ekkert að keyra eitthvað annað.“
Þegar könnun meðal íbúa og landeigenda er borin saman við könnun meðal ferðamanna þá virðast
ferðamenn tala frekar um fegurðina á svæðinu á meðan íbúar og landeigendur koma meira inn á
notagildi landsins og mannlífið.
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Gerðar voru viðhorfskannanir meðal íslenskra og erlendra ferðamanna ásamt rafrænni könnun og
viðtalskönnun meðal íbúa og landeigenda þar sem þátttakendur voru beðnir um að lýsa landslagi
svæða þar sem Hólasandslína liggur, alls sex svæði: Eyjafjörður, Fnjóskadalur, Bárðardalur,
Reykjadalur, Laxárdalur og Hólasandur. Þátttakendur voru beðnir um að lýsa landslagi á svæðunum og
segja hvað þeim finnist gefa landslagi svæðanna gildi. Alls var unnið úr 79 svörum fyrir könnun meðal
ferðamanna, 15 svörum úr rafrænni könnun og 19 svörum úr viðtalskönnun, því var unnið úr 113
svörum við úrvinnslu kannananna. Segja má að umsagnir allra kannana um lýsingu og gildi landslags
hafi verið á svipuðum nótum og ekki var mikill munur á umsögnum eftir könnunum. Þó var athyglisvert
að sjá mismunandi svör meðal ferðamanna og íbúa og landeiganda þar sem ferðamenn einbeittu sér
frekar að fegurð og útliti svæðanna á meðan nýtanleiki svæðanna, gróðurinn og mannlífið komu
sterkara fram í svörum íbúa og landeigenda sem og minningar um fyrri tíma.
Bæði í könnun meðal ferðamanna og rafrænni könnun þurftu þátttakendur að skrifa sjálfir niður svör
sín og voru svör úr þeim könnunum töluvert styttri en í viðtalskönnuninni. Jafnframt má segja að svörin
úr þeim könnunum hafi verið hnitmiðaðari. Svörin varðandi gildi landslags voru þó innihaldsríkari í
viðtalskönnuninni þar sem fólk lýsti nánar hughrifum og tilfinningum miðað við í hinum könnununum,
ásamt því að mun fleiri orð voru notuð við lýsingar í viðtalskönnuninni.
Fyrir Eyjafjörð komu fjöllin, landbúnaðurinn og gróðurinn fram í öllum könnunum fimm sinnum eða
oftar. Jafnframt kom fegurðin sterkt fram í öllum könnununum nema rafrænu könnuninni. Áhugavert
var að sjá að Akureyri kemur reglulega fram í könnun meðal ferðamanna en sjaldnar í könnun meðal
íbúa og landeigenda þar sem einungis var talað um Akureyri tvisvar sinnum þegar lýsa átti landslagi
Eyjafjarðar. Hafið kom jafnframt reglulega fram í lýsingum ferðamanna og í viðtalskönnuninni við íbúa
og landeigendur. Fyrir Fnjóskadal komu skógurinn, gróðurinn og dalirnir fram í öllum könnunum fimm
sinnum eða oftar. Fnjóskáin og fegurð dalsins komu auk þess fram í könnun meðal ferðamanna og í
viðtalskönnuninni. Í Bárðardal var einkum talað um Goðafoss, Aldeyjarfoss og Skjálfandafljótið í öllum
könnunum. Fyrir Reykjadal kom gróðurinn helst fram í öllum könnunum fimm sinnum eða oftar. Í
Laxárdal stóð Laxáin upp úr í hugum þátttakenda í öllum könnunum. Jafnframt kom fegurðin og
hraunið fram í öllum könnunum oftar en fimm sinnum. Auðnin, sandurinn, og eyðimörkin komu fram
fimm sinnum eða oftar í öllum könnunum í umsögnum um Hólasand.
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Flestar lýsingarnar voru jákvæðar eða hlutlausar og aðeins mikill minnihluti umsagna voru umsagnir
sem skilgreina mætti sem neikvæðar. Ef þátttakendur minntust á Hólasandslínu 3 í umsögnum sínum
var það yfirleitt í neikvæðri eða hlutlausri umsögn þar sem fólk minntist helst á ásýnd línunnar og að
það vildi að hún sæist sem minnst eða þá að þátttakendur sögðust skilja að þörf væri fyrir rafmagn og
einhvers staðar þyrftu línurnar að vera.
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VIÐAUKI A
A.1

Spurningalisti ferðamanna

Spurningalisti til ferðamanna var saminn á íslensku og þýddur yfir á ensku, þýsku og frönsku. Línum til
að skrifa niður svör hefur verið fækkað í viðauka til styttingar.
A.1.1

Íslenska

Könnun á gildi landslags á Norðausturlandi
Könnun þessi er unnin af verkfræðistofunni EFLU fyrir hönd Landsnets. Hún er hluti af
undirbúningsvinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 220 kV háspennulínu milli Akureyrar og
Hólasands, svokallaðrar Hólasandslínu 3, á landslag og ásýnd lands.
Markmið könnunarinnar er að varpa ljósi á gildi landslags á fyrirhugaðri línuleið. Til að afla upplýsinga
um gildi einstakra svæða hefur landi á leið línunnar verið skipt í sex undirsvæði. Þau eru: Eyjafjörður,
Fnjóskadalur, Bárðardalur, Reykjadalur, Laxárdalur og Hólasandur. Afmörkun svæðanna má sjá á
meðfylgjandi korti.
Þátttaka þín er afar mikilvæg. Persónuupplýsingar verða ekki rekjanlegar.
Vinsamlegast skoðaðu vel kort og texta áður en þú svarar könnuninni.
1. Kyn: Karl
2. Aldur: ______ ára
3. Búseta:
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
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 Laxárdalur
 Ísland, utan ofangreindra svæða. Póstnúmer búsetu: __________
 Útlönd
4. Hvað af eftirtöldum svæðum hefur þú komið á?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 Ekkert af ofangreindu
5. Hversu vel myndir þú segja að þú þekkir eftirfarandi svæði á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög vel)?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
6. Hvernig myndir þú lýsa landslagi þeirra svæða sem þú þekkir?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
7. Hugtakið landslag felur í sér beina áþreifanlega eða sýnilega þætti umhverfisins, en á jafnframt við
um þau hughrif sem það framkallar í huga fólks. Þegar fólk upplifir landslag er misjafnt hvað því finnst
um það og sumt landslag höfðar sterkar til fólks en annað. Hvað finnst þér helst gefa landslagi þeirra
svæða sem þú þekkir gildi?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
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Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
8. Annað sem þú vilt koma á framfæri um landslag svæðanna og upplifun þína af því:
__________________________________________________________________________________

Bestu þakkir fyrir þátttökuna!
A.1.2

Enska

Survey about landscape values in Northeast Iceland
This survey is carried out by EFLA Consulting Engineers on behalf of Landsnet transmission system
operator. The survey is a part of research on landscape value for an environmental impact assessment
for a proposed 220 kV high-voltage transmission line between Akureyri and Hólasandur, commonly
named Hólasandur´s Line no. 3 (Hólasandslína 3).
The objective of the survey is to collect information on the value of landscape across the proposed
transmission line route. To obtain information about individual areas, the area between Akureyri and
Hólasandur has been divided into six sub-areas. The areas are: Eyjafjörður, Fnjóskadalur, Bárðardalur,
Reykjadalur, Laxárdalur and Hólasandur. The sub-areas’ outlines can be seen on the attached map.
Your participation is very important. Personal information will not be traceable.
Please read the map and text well before you answer the survey.
1. Gender:

 Male

 Female

 Other

2. Age: ______ years
3. Residency:
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Iceland, outside the areas above. Postal code: __________

74

VIÐAUKI A –

 Other country
4. Which of following areas have you visited?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 None of the above
5. How well would you say you know the following areas on a scale from 0 (don‘t know) to 5 (know
very well)?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
6. How would you describe the landscape within the areas you know?
Eyjafjörður:__________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:__________________________________________________________________
7. The term landscape refers to direct tangible or visible aspects of the environment, but relates at the
same time to the impressions it creates in people´s minds. People’s perception of landscape varies and
certain landscapes are more appealing to some people than others. What gives the landscape within
the areas you know value in your opinion?
Eyjafjörður:__________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
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Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:__________________________________________________________________
8. Do you want to add something else about the areas’ landscape and how you experienced it?
__________________________________________________________________________________

Thank you for your participation!
A.1.3

Þýska

Umfrage über Landschaftswerte im Nordosten Islands
Diese Umfrage wird vom Ingenieurbüro EFLA Consulting Engineers im Auftrag von Landsnet (Isl.
Stromnetzbetreiber) durchgeführt. Sie dient als Teil der Vorbereitung für die
Umweltverträglichkeitsprüfung für die vorgeschlagene 220 kV Hochspannungsleitung zwischen
Akureyri und Hólasandur, genannt Hólasandslína 3, und deren Einwirkung auf die Landschaft und das
Landschaftsbild.
Ziel der Umfrage ist es, Aufschluss über den Wert der Landschaft in der vorgeschlagenen Strecke zu
geben. Um Informationen über einzelne Gebieten zu erhalten wurde die Landfläche in sechs
Teilgebiete aufgeteilt. Diese sind: Eyjafjörður, Fnjóskadalur, Bárðardalur, Reykjadalur, Laxárdalur und
Hólasandur. Die beigefügte Karte zeigt die Abgrenzung zwischen den einzelnen Gebieten.
Ihre Teilnahme ist sehr wichtig. Die Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden.
Bitte erkundigen Sie die Karte und den Text gut bevor Sie die Fragen beantworten.
1. Geschlecht: männlich

weiblich

anderes

2. Alter: ______
3. Wohnort:
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Island, außerhalb der aufgelisteten Gebieten. Postleitzahl des Wohnortes: _______
 Sonstiges
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4. Welche Gebiete haben Sie bereits besucht?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 Keines
5. Ihrer Meinung nach, wie gut kennen Sie die folgenden Gebiete auf einer Skala von 0 (weiß nicht) bis
5 (sehr gut))?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
6. Wie würden Sie die Landschaft der von Ihnen bekannten Gebiete beschreiben?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
7. Der Begriff Landschaft bedeutet einen Teil der Umgebung, der direkt greifbar oder sichtbar ist.
Zeitgleich bezieht der Begriff sich auch auf die individuellen Eindrücke die hinterlassen werden. Wie
einzelne Personen die Landschaft erleben ist unterschiedlich, und einige Landschaften finden die
Menschen eher ansprechend als andere. Ihrer Meinung nach, was gibt den Gebieten die Sie kennen
Wert?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
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Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
8. Haben Sie noch weitere Kommentare und Anregungen zu der Landschaft der Gebiete und wie Sie
diese erlebt haben?
__________________________________________________________________________________

Vielen Dank das Sie teilgenommen haben!
A.1.4

Franska

Enquête sur la perception du paysage du Nord Est islandais
Cette enquête est réalisée par la société d’ingénierie EFLA Consulting Engineers pour le compte de la
société Landsnet (Gestionnaire du réseau de transport d’électricité). Cette enquête paysagère et
territoriale s’inscrit dans le cadre d’une étude d’impact liée á la construction future d’une ligne
électrique 220kV entre Akureyri et Hólasandur appelée communément « Hólasandslína 3 ».
L’objectif de ce questionnaire est de percevoir la valeur paysagère le long du corridor de la ligne haute
tension. Afin de recueillir des informations concernant certains lieux, la zone a été divisée en 6 zones.
Les zones sont : Eyjafjörður, Fnjóskadalur, Bárðardalur, Reykjadalur, Laxárdalur et Hólasandur. On peut
distinguer les lieux sur la carte ci-jointe.
Votre participation est essentielle et vos données seront anonymes.
Merci de lire attentivement les recommandations et la carte avant de répondre à ce questionnaire.
1. Sexe : Masculin

Féminin

Autre

2. Age : ______
3. Domicile :
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Islande, hors régions citées. Code postal : __________
 Autre pays
78

VIÐAUKI A –

4. Laquelle de ces régions avez-vous visité auparavant ?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 Aucune des régions citées
5. Comment caractérisez-vous votre connaissance de ces régions sur une échelle de 0 (ne connais pas)
a 5 (connais parfaitement bien) ?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
6. Comment décririez-vous le paysage des régions que vous connaissez ?
Eyjafjörður:__________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:__________________________________________________________________
7. Le terme paysage fait appel à des aspects environnementaux visibles et tangibles mais il est aussi le
fruit des impressions et perceptions qu‘il génère auprès des populations. Lorsque les personnes
expérimentent un paysage, leurs impressions diffèrent et certains paysages sont plus appréciés que
d‘autres. A votre avis, qu‘est ce qui donne de la valeur aux régions que vous connaissez ?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
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Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
8. Avez-vous d‘autres remarques concernant les paysages de ces régions et comment vous les percevez
?
__________________________________________________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire!
A.2

Rafrænn spurningalisti íbúa og landeigenda

Hólasandslína - landslagskönnun
Könnun þessi er unnin af verkfræðistofunni EFLU fyrir hönd Landsnets. Hún er hluti af
undirbúningsvinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 220 kV háspennulínu milli
Akureyrar og Hólasands, svokallaðrar Hólasandslínu 3, á landslag og ásýnd lands.

Markmið könnunarinnar er að varpa ljósi á gildi landslags á fyrirhugaðri línuleið. Til að afla
upplýsinga um gildi einstakra svæða hefur landi á leið línunnar verið skipt í sex undirsvæði.
Þau eru: Eyjafjörður, Fnjóskadalur, Bárðardalur, Reykjadalur, Laxárdalur og Hólasandur. Afmörkun
svæðanna má sjá á neðangreindum kortum.
Svæðisskipt kort af Norðausturlandi
Svæðisskipt loftmynd af Norðausturlandi

Þátttaka þín í könnuninni er afar mikilvæg. Persónuupplýsingar verða ekki rekjanlegar.
Könnunin er ætluð 18 ára og eldri íbúum og landeigendum á Norðausturlandi.
Vinsamlegast skoðaðu vel ofangreind kort og texta áður en þú svarar könnuninni.
Opna könnun

Könnun á gildi landslags
Könnun meðal íbúa og landeigenda á gildi landslags á Norðausturlandi
Könnun þessi er unnin af verkfræðistofunni EFLU fyrir hönd Landsnets. Markmið hennar er að varpa
ljósi á gildi landslags á fyrirhugaðri línuleið í huga íbúa og landeigenda á svæðinu.
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Þeir sem kjósa að svara könnuninni símleiðis geta haft samband við Sigrúnu Maríu Kristinsdóttur,
starfsmann EFLU (netfang: sigrun.kristinsdottir@efla.is eða í síma: 412-6246). Frestur til að svara
könnuninni rennur út þann 15. desember nk.
Vinsamlegast skoðaðu vel kort og texta áður en þú svarar könnuninni.
1. Kyn: Karl

Kona  Annað

2. Aldur:
 18-30
 31-40
 41-50
 51-60
 61-70
 71-80
 81+
3. Búseta:
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Ísland, utan ofangreindra svæða. Póstnúmer búsetu: __________
 Útlönd
4. Hversu lengi samtals hefur þú búið á Norðausturlandi?
 Hef aldrei búið á Norðausturlandi
 Innan við 2 ár
 2-5 ár
 6-10 ár
 11-20 ár
 21 ár eða meira
5. Hvert af eftirtöldum svæðum hefur þú komið á?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
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 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 Ekkert af ofangreindu
6. Hversu vel myndir þú segja að þú þekkir eftirfarandi svæði á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög vel)?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
7. Hvernig myndir þú lýsa landslagi þeirra svæða sem þú þekkir?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
8. Hugtakið landslag felur í sér beina áþreifanlega eða sýnilega þætti umhverfisins, en á jafnframt við
um þau hughrif sem það framkallar í huga fólks. Þegar fólk upplifir landslag er misjafnt hvað því finnst
um það og sumt landslag höfðar sterkar til fólks en annað. Hvað finnst þér helst gefa landslagi þeirra
svæða sem þú þekkir gildi?
Eyjafjörður:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
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Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
9. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri um landslag svæðanna og upplifun þína af því?
__________________________________________________________________________________

Bestu þakkir fyrir þátttökuna!
A.3

Viðtalskönnun meðal íbúa og landeigenda

Könnun á gildi landslags á Norðausturlandi – viðtalskönnun meðal íbúa og
landeigenda
Viðtalskönnun þessi er unnin af verkfræðistofunni EFLU fyrir hönd Landsnets. Hún er hluti af
undirbúningsvinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 220 kV háspennulínu milli Akureyrar og
Hólasands, svokallaðrar Hólasandslínu 3, á landslag og ásýnd lands.
Markmið könnunarinnar er að varpa ljósi á gildi landslags á fyrirhugaðri línuleið. Til að afla upplýsinga
um gildi einstakra svæða hefur landi á leið línunnar verið skipt í sex undirsvæði. Þau eru: Eyjafjörður,
Fnjóskadalur, Bárðardalur, Reykjadalur, Laxárdalur og Hólasandur. Afmörkun svæðanna má sjá á
meðfylgjandi korti.
Þátttaka þín er afar mikilvæg. Persónuupplýsingar verða ekki rekjanlegar.
Vinsamlegast skoðaðu vel kort og texta áður en þú svarar könnuninni.
1. Kyn: Karl

Kona  Annað

2. Aldur: ______ ára
3. Búseta:
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Ísland, utan ofangreindra svæða. Póstnúmer búsetu: __________
 Útlönd
4. Hversu lengi samtals hefur þú búið á Norðausturlandi?
 Hef aldrei búið á Norðausturlandi
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 Innan við 2 ár
 2-5 ár
 6-10 ár
 11-20 ár
 21 ár eða meira
Viltu útskýra nánar?
5. Hvert af eftirtöldum svæðum hefur þú komið á?
 Eyjafjörður
 Fnjóskadalur
 Bárðardalur
 Reykjadalur
 Laxárdalur
 Hólasandur
 Ekkert af ofangreindu
Má biðja þig um að útskýra nánar?
6. Hversu vel myndir þú segja að þú þekkir eftirfarandi svæði á skalanum 0 (ekkert) til 5 (mjög vel)?
Eyjafjörður____
Fnjóskadalur____
Bárðardalur____
Reykjadalur____
Laxárdalur____
Hólasandur____
Má biðja þig um að útskýra nánar?
7. Hvernig myndir þú lýsa landslagi þeirra svæða sem þú þekkir?


Hvað áttu við? Geturðu útskýrt nánar? Geturðu lýst þessu betur?

Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
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Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
8. Hugtakið landslag felur í sér beina áþreifanlega eða sýnilega þætti umhverfisins, en á jafnframt við
um þau hughrif sem það framkallar í huga fólks. Þegar fólk upplifir landslag er misjafnt hvað því finnst
um það og sumt landslag höfðar sterkar til fólks en annað. Hvað finnst þér helst gefa landslagi þeirra
svæða sem þú þekkir gildi?


Hvað áttu við? Geturðu útskýrt nánar? Geturðu lýst þessu betur? Hvaða tilfinningu
tengirðu við svæðið?

Eyjafjörður:_________________________________________________________________
Fnjóskadalur:________________________________________________________________
Bárðardalur:_________________________________________________________________
Reykjadalur:_________________________________________________________________
Laxárdalur:__________________________________________________________________
Hólasandur:_________________________________________________________________
9. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri um landslag svæðanna og upplifun þína af
því?________________________________________________________________________

Bestu þakkir fyrir þátttökuna!

A.4

Fylgigögn-kort

Í öllum könnunum fengu þátttakendur að sjá kort af svæðinu og hvernig því var skipt upp í svæði.
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