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Umhverfisáhrif vindmylla

• … hafa leitt til mikilla átaka um staðsetningu 
vindorkuvera

• Viðhorf íbúa til vindorkuvera byggist einkum á 
eignarhaldi þeirra 



Meginmarkmið

• Að meta viðhorf íbúa og ferðaþjónustuaðila til 
vindorkuvers á Tungnaár-Þjórsársvæðinu og 
vindmylla í íslensku landslagi 

Gagnasöfnun

• Spurningalisti lagður fyrir 
íbúa á vettvangi

• Viðtöl við íbúa og 
ferðaþjónustuaðila



Helstu niðurstöður: Viðhorf íbúa

• Meirihluti íbúa telur svæðið hafa náttúrlegt yfirbragð, vera 
fallegt, hreint og kyrrlátt, einungis 10% upplifir svæðið sem 
manngert

• Íbúar almennt jákvæðir til vindmylla í náttúru Íslands; ekki 
eins jákvæðir til vindorkuvera

• Marktækur munur á viðhorfi íbúa til fegurðar lands með og 
án mannvirkja 

• Ekki marktækur munur á viðhorfi til mism. stærðar eða 
fjölda vindmylla í vindorkuveri; Fjarlægð ráðandi þáttur

• Neikvæðast ef vindmyllur/-orkuver skerða útsýni að Heklu 
og Búrfelli





Helstu niðurstöður: Viðhorf ferðaþjónustunnar

• Sérstaða svæðisins í hugum ferðaþjónustuaðila:
i. staðsetningu þess á hálendisbrúninni sem gerir það að inngangi að 

hálendinu.

ii. staðsetningu þess við rætur Heklu

iii. víðernis- og eyðimerkurásýnd 

• Telja líklegt að vindorkuver muni hafa áhrif á upplifun 
þeirra ferðamanna sem um svæðið fara

• Ekki afgerandi munur á viðhorfum ferðaþjónustuaðila eftir 
því hvort þeir búi og starfi í héraði, eða eru með 
höfuðstöðvar starfsemi sinnar annars staðar

• Viðhorf til fegurðar lands með og án mannvirkja … 



Ályktanir

• Bæði íbúar og ferðaþjónustuaðilar eru almennt jákvæðir í garð 
vindorku, telja slíkan orkukost samræmast umhverfiskröfum 
samtímans um græna orku 

• Hins vegar vegur þungt, hin miklu sjónrænu áhrif sem 
vindmyllunum fylgja. Ferðaþjónustuaðilar telja slík áhrif ekki 
samræmast þeirri upplifun sem ferðamenn sem fara um hálendi 
Íslands eru að sækjast eftir

• Ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn upplifa svæðið enn að miklu 
leyti sem víðerni 

• Hversu mörgum mannvirkjum má bæta á svæðið svo þessi 
upplifun breytist ekki?

• Vindmyllur nýtt form í íslensku landslagi



Ályktanir (áfrh.)

• Tengsl íbúa við náttúru svæðisins 

• Tengsl ferðaþjónustunnar við náttúru þess

• Svæðið er í dag á ákveðnum mörkum 
– á mörkum hálendis og láglendis 

– á mörkum manngerðrar og náttúrulegrar ásýndar 

– verði farið yfir þessi mörk munu tengsl breytast, og einnig mun 
ferðamennska á svæðinu breytast

• Samsetning ferðamanna breytist í samræmi við magn 
manngerðra þátta 

• Að sama skapi breytast tengsl ferðamanna og náttúru



Hvernig ferðemennsku viljum við byggja upp á hálendinu?


