
Tillaga stjórnar Ferðamálasamtaka Íslands að mögulegri lausn 
á þeim vanda sem umræðan um "náttúrupassa" er komin í að 
okkar mati. 
 
Tillaga okkar snýst um að farið yrði í stóra 2 ára "PR herferð" eða átak 
sem byggir á fjöldafjármögnun, "Crowd funding" strax á næsta ári.  

" l♥Iceland" (ég♥Ísland eða annað sambærilegt) gæti t.d. verið nafnið á 

herferðinni bæði innanlands og erlendis með þátttöku almennings, 
atvinnugreinarinnar og ferðaheildsala erlendis. Crowd funding eða 
fjöldafjármögnun er mjög vel þekkt fjármögnunarleið erlendis og er líka 
að ryðja sér til rúms hérlendis. 
 
Hugmyndin sem við leggjum til að verði tímabundin tilraun snýst í raun 
um að fá almenning, fyrirtæki og ferðamenn til að kaupa 
"náttúrupassann" sjálfviljugt og styðja þannig verkefnið. Um leið verða 
þessir aðilar þátttakendur í samfélagslegu verkefni sem snýst um 
uppbyggingu fjölfarinna ferðamannastaða um land allt.  
 
Inn í átakið væri hægt að flétta leiki, verðlaun og allskonar tilboð. Hægt 
væri að styðja verkefnið í gegn um netið, kaupa (hjörtu eða annað tákn 
herferðarinnar) barmmerki, nælur, segla límmiða, skartgripi eða 
einhverjar aðrar útfærslur í mismunandi verðflokkum til að gera verkefnið 
sýnilegt og áhugavert fyrir ALLA og um leið kæmi fram vísbending um 
vilja ferðamanna og Íslendinga til að greiða fyrir aðgengi að 
náttúruperlum þessa lands. 
 
Þar sem kaupin á náttúrupassanum verða á þessu tímabili valkvæð þarf 
ekki að leggja í neinn kostnað við sérstakt eftirlit, þeir fjármunirnir geta 
því nýst í kynningu á verkefninu. Ekki þarf að setja sérstök lög eða 
reglugerðir um verkefnið né heldur söluskúra og ekki þarf að hafa 
áhyggjur af mismunun á milli erlendra og innlendra ferðamanna ef þessi 
leið yrði fyrir valinu. Þetta átak gæti í raun orðið stórt rannsóknar- og 
samfélagsverkefni með virkri þátttöku erlendra ferðamanna þar sem sótt 
verður fram undir merkjum jákvæðni og þess góða í okkur öllum :-)  
 
Þar sem ferðaþjónustan skilar nú þegar um 30 milljörðum í skatta til 
ríkissjóðs má líka sjá fyrir sér að ríkisvaldið gefi út yfirlýsingu um að jafna 
þá fjármuni sem söfnuðust með þessum hætti a.m.k. þau 2 ár sem 
tilraunin stæði. (ríkið og atvinnulífið yrði líka að koma að 
upphafsfjármögnun átaksins að mínu mati).  
 



Við sjáum fyrir okkur að fagaðilar tækju að sér verkefnið í samvinnu eða 
samráði við Íslandsstofu því samlegðaráhrif þessa verkefnis við almenna 
landkynningu gætu orðið veruleg ef rétt er á haldið. Auk þess sjáum við 
fyrir okkur að átakið gæti líka nýst hér innanlands til að auka skilning og 
velvild almennings á því að vernda viðkvæma ferðamannastaði og gefa 
þjóðinni kost á að vera virkir þátttakendur í verkefninu með jákvæðum 
formerkjum. 
 
Þetta er auðvitað aðeins gróf hugmynd sem eftir er að ræða og útfæra 
betur en ég vona a.m.k. að greinin og stjórnvöld skoði þessa tillögu sem 
áhugaverða nálgun og tilraun til að finna þá sáttaleið sem flestir geta 
sætt sig við a.m.k. meðan leitað verði að varanlegri lausn á því stóra 
verkefni sem við okkur blasir.  
 
Rökstuðningur okkar fyrir þessari leið felst í eftirfarandi texta: 
 
Eins og flestir hafa orðið varir við hefur farið fram mikil umræða um 
svokallaðan náttúrupassa að undanförnu. Greinin hefur, eins og svo oft 
áður ekki verið á sama máli um þær leiðir sem ræddar hafa verið. Á 
undanförnum mánuðum hafa verið lagðar fram gagnlegar skýrslur um 
ástandið og tillögur til úrbóta, þar er ég er að vísa til skýrslu Boston 
Consulting Group og skýrslu ALTA sem Ferðamálastofa lét gera.  
 
Nú nýverið skipaði ráðherra samráðshóp til að fara yfir þessar tillögur og 
koma fram með lausn um framkvæmd eða innleiðingu náttúrupassa. 
Hópurinn er vel skipaður og mun vonandi leita eftir skoðunum og áliti 
fjölmargra aðila sem hafa hagsmuna að gæta áður en komist verður að 
endanlegri niðurstöðu sem við vonum að flestir geti sætt sig við, ekki 
hvað síst erlendir gestir okkar, almenningur og greinin sjálf. Þessi vinna 
mun taka tíma því sjónarmiðin og álitaefnin eru mörg og margvísleg ! 
 
Eftir að hafa fylgst með skrifum og umræðu um kosti og galla þess að 
komið verði á gjaldtöku með einhverjum hætti sýndist okkur að málið 
væri komið í hnút, allir hafa sína skoðun og álit á verkefninu en engin sátt 
í sjónmáli önnur en sú að fresta málinu enn og aftur.  
 
Að okkar mati er frestun á gjaldtöku eða uppbyggingu á fjölförnum 
ferðamannastöðum ekki í boði !  Við verðum að bregðast við því ástandi 
sem upp er komið ef við ætlum ekki að skaða auðlindina okkar svo að 
það fari að skaða bæði skammtíma og langtíma hagsmuni þjóðarinnar.  
 
 
 



Við megum við ekki láta dæmið um síldina endurtaka sig: og þá er ég 
ekki að tala um síldardauða í Kolgrafarfirði, nei ! Á síldarárunum upp úr 
miðri síðustu öld þegar hverju fleyi og bát sem sem flaut var siglt á miðin 
til að moka upp auðlindinni, (það kallaðist að bjarga verðmætum) en 
vegna vanþekkingar á auðlindinni og gengdarlausrar græðgi sátum við 
uppi síldarlaus tveimur áratugum síðar. 
 
Við getum ekki falið okkur á bak við vanþekkingu á auðlindinni okkar nú 
þótt rannsóknir vanti enn víða og skortur á upplýsingum sé verulega 
bagalegur. Græðgin má ekki verða okkur aftur að falli. Við megum ekki 
gera út hriplekar eða hættulegar fleytur, ótryggða bíla eða ólöglega 
gistingu, gerviupplyfun, lélegan mat eða ófullnægjandi þjónustu og þjóð 
sem er orðin pirruð og fjandsamleg vegna skorts á samtali, skilningi og 
samráði. 
 
Við verðum að bregðast við strax ! Þessi tillaga Ferðamálasamtaka 
Íslands getur komið til framkvæmda strax á næsta ári ef almenn sátt 
tekst um að fara í þessa tilraun meðan leitað er leiða til að finna 
framtíðarfyrirkomulag á gjaldtöku sem flestir eru sammála um að verði að 
koma til. 
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