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Inngangsorð

Þau lönd sem samanburðurinn náði til voru, auk Íslands, 

Noregur, Finnland, Kanada og Nýja-Sjáland  

Þessi skýrsla er sú þriðja í röðinni að frátöldum lands-

hlutaskýrslunum  Eftirtaldir aðilar unnu skýrsluna ásamt 

undirrituðum:

•	 	Guðrún	Þóra	Gunnarsdóttir,	Háskólanum	á	Hólum

•	 	Oddný	Þóra	Óladóttir,	Ferðamálastofu

•	 	Sigríður	Elín	Þórðardóttir,	Byggðastofnun

•	 	Sigríður	Kristjánsdóttur,	Nýsköpunarmiðstöð	Íslands.

Fyrir hönd verkefnisins vil ég þakka þeim fyrir 

óeigingjarnt starf og samstarf í þessum áfanga verkefnis-

ins 

Við lestur þessarar skýrslu og framangreindra 

skýrslna verður að hafa í huga að lögð var áhersla á að 

draga fram upplýsingar en túlkun þeirra er sett í hendur 

lesenda og þeirra sem taka virkan þátt í stefnumótun 

greinarinnar 

      Karl Friðriksson, Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Þessi skýrsla er lokaskýrsla fyrsta áfanga stefnumót-

unarverkefnisins Ísland allt árið  Viðfangsefni áfangans 

var að afla fyrirliggjandi gagna og upplýsinga frá ferða-

þjónustuaðilum og helstu hagsmunaaðilum greinarinn-

ar  Til viðbótar þessari skýrslu liggja fyrir eftirfarandi 

skýrslur sem einnig er ætlað að vera hráefni í stefnumót-

unina: 

•	 	 Ísland	 allt	 árið.	 Tækifæri	 í	 heilsársferðaþjónustu.	

Niður stöður netkönnunar  Skýrsla nr  1, ágúst 2011 

•	 	Samkeppnisfærni	 ferðaþjónustunnar	 á	 Íslandi.	

Skýrsla nr  2, ágúst 2011 

Gerðar voru sjálfstæðar skýrslur úr netkönnuninni, 

skýrslu nr  1, fyrir hvern landshluta  Þessar skýrslur inni-

halda gögn um hvern landshluta án túlkunar eða 

saman tektar  Í áfanganum var einnig unnið að um-

fangsmikilli samanburðargreiningu (e  benchmarking) 

í umsjón Íslandsstofu og er þeirri vinnu jafnframt lokið  
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Með verkefninu Ísland allt árið er verið að vinna að megin  

markmiðum ferðamála samkvæmt ferðamálaáætlun 

fyrir tímabilið 2011 til 2020, þ e a s  að auka arðsemi 

greinarinnar með fjölgun ferðamanna þar sem sérstök 

áhersla er lögð á lágönn  

Meginmarkmið verkefnisins var að vinna að langtí-

mastefnumótun fyrir ferðaþjónustuna samhliða því að 

stofna til umbótaverkefna sem fram koma við vinnslu 

verkefnisins  

Eftirfarandi fulltrúar sitja í stýrihóp verkefnisins:

•	 	Árni	Gunnarsson,	formaður	SAF1 

•	 	Erna	Hauksdóttir,	framkvæmdastjóri	SAF

•	 	Friðrik	 Pálsson,	 stjórn	 SAF	 og	 stjórnarformaður	 Ís-

landsstofu

•	 	 Ingibjörg	 G.	 Guðjónsdóttir,	 stjórn	 SAF,	 í	 varastjórn	

Íslandsstofu

•	 	Sævar	Skaptason,	stjórn	SAF	og	formaður	fagráðs	Ís

landsstofu um markaðsmál erlendis

•	 	Helgi	Már	Björgvinsson,	Icelandair

•	 	Matthías	Imsland,	fyrrverandi	forstjóri	Iceland	Express

•	 	Grímur	Sæmundsen,	varaformaður	Samtaka	atvinnu

lífsins

•	 	 Jón	Ásbergsson,	forstjóri	Íslandsstofu

•	 	Ólöf	Ýrr	Atladóttir,	ferðamálastjóri,	Ferðamálastofu

•	 	Þorsteinn	 Ingi	 Sigfússon,	 forstjóri	 Nýsköpunar	mið

stöðvar Íslands

•	 	Svanhildur	Konráðsdóttir,	sviðsstjóri	menningar	og	

ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar

•	 	Ásbjörn	 Björgvinsson,	 framkvæmdastjóri	 Markaðs

stofu Norðurlands

•	 	Karl	 Björnsson,	 framkvæmdastjóri	 Sambands	 ís

lensk ra sveitarfélaga

•	 	Gylfi	Arnbjörnsson,	forseti	ASÍ

•	 	Vilhjálmur	 Egilsson,	 framkvæmdastjóri	 Samtaka	 at-

vinnulífsins

Í upphafi verkefnisins var mynduð verkefnastjórn 

skip uð eftirfarandi aðilum:

•	 	Ernu	Hauksdóttur,	Samtökum	ferðaþjónustunnar

•	 	 Jóni	Ásbergssyni,	Íslandsstofu

•	 	Þorsteini	 Inga	 Sigfússyni,	 Nýsköpunarmiðstöð	 Ís-

lands 

•	 	Ólöfu	Ýri	Atladóttur,	Ferðamálastofu

Verkefnastjórar	verkefnisins	eru	þeir	Hermann	Ottós-

son, frá Íslandsstofu, og Karl Friðriksson, frá Nýsköpunar-

miðstöð Íslands 

Í byrjun verkefnisins var lagt fyrir stýrihóp og verkefna-

stjórnina minnisblað um einstaka áfanga verkefnisins og 

verklag  Stefnt var að því að ljúka verkefninu fyrir árslok 

2011 en einstaka vörðum verkefnisins er lýst í mynd 1  hér 

að neðan 

Fyrsta áfanga verkefnisins, öflun gagna, er nú lokið 

og er þessi skýrsla hluti af þeirri vinnu  Annars vegar var 

um að ræða öflun samkeppnisviðmiða (e  benchmark-

ing) sem Íslandsstofa vann að, en niðurstöður þeirrar 

vinnu verða kynntar með sérskýrslum, og hins vegar 

öflun gagna frá innlendum aðilum en niðurstöður 

þeirrar  vinnur birtist að hluta í þessari skýrslu 

Við öflun gagna frá innlendum aðilum var ákveðið 

að framkvæma eftirfarandi:

•	 	Netkönnun sem gerð var meðal ferðaþjónustu-

aðila  

•	 	Greiningu á tölfræðilegum gögnum ferðaþjónust-

unnar 

•	  Upplýsingaöflun meðal annars um framtíðarsýn og 

sérstöðu einstakra svæða frá markaðsstofum víðs 

vegar um landið 

•	 	Kortlagningu klasa eða samstarfs fyrirtækja í ferða-

þjónustu 

•	  Kanna samkeppnishæfni ferðþjónustunnar meðal 

annarra þjóðríkja 

Meginmarkmið og verkefnastjórnun

Mynd 1. Stefnumótunarferlið frá öflun gagna að mótun framtíðarsýnar, markmiða, leiða og verkefna.

Öflun gagna Sviðsmyndir SVÓT Framtíðarrýni Markmið Leiðir Verkefni

 1 Samtök ferðaþjónustunnar
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og Viðar Guðjónsson þátt í vinnslu einstakra skýrslna 

sem hér hafa verið nefndar 

Hægt er að skoða allar skýrslur verkefnisins á heima-

síðum	 Byggðastofnunar,	 Ferðamálastofu,	 Háskólans	 á	

Hólum, Íslandsstofu, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og 

Samtaka ferðaþjónustunnar  Þarna er jafnframt að finna 

skýrslur um niðurstöður einstaka landsvæða 

Framangreind vinna var unnin af eftirfarandi aðilum:

•	  Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur, Háskólanum á Hólum 

•	 	Karli	Friðrikssyni,	Nýsköpunarmiðstöð	Íslands

•	 	Oddnýju	Þóru	Óladóttur,	Ferðamálastofu

•	 	Sigríði	Elínu	Þórðardóttur,	Byggðastofnun

•	 	Sigríði	Kristjánsdóttur,	Nýsköpunarmiðstöð	Íslands

Auk	framangreindra	aðila	tóku	þeir	Haukur	Johnson	
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Þessi skýrsla fjallar um sérstöðu einstakra landsvæða, 

klasa eða samstarf ferðaþjónustuaðila á viðkomandi 

svæðum og tölfræði frá Ferðamálastofu  Hugmyndin 

með samantektinni var ekki að gera tæmandi lýsingu 

heldur að gefa yfirlit yfir umrædda þætti sem lægju fyrir 

og einstaka aðilar á viðkomandi svæðum vildu koma á 

framfæri  Lýsing á sérstöðu svæða var unnin í samvinnu 

við markaðsstofur og/eða atvinnuþróunarfélög víðs 

veg ar um landið  

Frumgagna var aflað og þau síðan send aftur til 

umræddra aðila til endurbóta  Upplýsinga um klasa og 

samstarfsverkefni	var	m.a.	aflað	 í	gegnum	Vaxtarsamn-

inga landshlutanna og starf Nýsköpunarmiðstöðvar Ís-

lands á því sviði 

Tölfræðin sem fylgir skýrslunni er verulega um-

fangsmikil	og	kemur	frá	Ferðamálastofu	en	Oddný	Þóra	

Óladóttir,	 rannsóknarstjóri	 Ferðamálastofu,	 vann	 þessi	

gögn í hendurnar á hópnum  

Eins og fyrr segir var markmiðið með vinnunni að 

afla gagnanna frekar en að túlka þau og draga ályktarnir  

Hópurinn telur það hlutverk þeirra sem að stefnumótun-

inni koma   

Upplýsingaöflun og greining



8  |  Í s l a n d  a l l t  á r i ð

I n n g a n g u r



Í s l a n d  a l l t  á r i ð  |  9

S é r k e n n i  s v æ ð a ,  k l a s a r  o g  s a m s t a r f

Sérkenni svæða,  
klasar og samstarf
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Núverandi geta svæðisins  

Staða svæðisins er sterk hvað varðar getu til að sinna 

þjónustu við ferðamenn allt árið um kring  Allir stærstu  

ferðaþjónustuaðilarnir hafa opið allt árið  Styrkur Reykja-

nessins er Keflavíkurflugvöllur  Samgöngur við svæðið 

og innan þess eru mjög góðar og vetrarþjónusta við 

höfuðborgarsvæðið um Reykjanesbraut 24 klst  á 

sólar	hring.	 Bláa	 Lónið	 er	 einstakt	 á	 heimsvísu	 og	 fær	

fleiri heimsóknir en nokkur annar einstakur ferðamanna-

staður á Íslandi  Markaðsstarf fyrir ferðaþjónustuna á 

Reykjanesi er frekar nýtt og því að mörgu leyti óplægður 

akur varðandi marga þætti  Nýtt göngu- og örnefna-

kort um Reykjanesskagann er komið út þar sem sýndar 

eru 15 stikaðar þjóðleiðir, hnitsettar og með upphafs-

merkingum  Auk þess er fjöldi annarra gönguleiða á 

kort inu, forn sel og hellar    

Menningartengd ferðaþjónusta hefur eflst hin síðari 

ár sem og mörg söfn og sýningar eins og Duushús, Vík-

ingaheimar,	Fræðasetrið,	Kvikan,	Byggðasafnið	og	Orku-

verið	Jörð.

Auk	 Bláa	 Lónsins	 hafa	 hótel	 á	 svæðinu	 eins	 og	

Heilsuhótel Íslands sérhæft sig í heilsuferðaþjónustu  

Á	svæðinu	eru	einhver	eftirtektarverðustu	háhita	svæði	

landsins svo sem Svartsengi, Eldvörp og stærsti leir-

hver landsins, Gunnuhver við Reykjanesvita  Í Reykja-

nesvirkjun	er	 sýningin	Orkuverið	 Jörð	 sem	er	opin	 yfir	

vetrar tímann eftir samkomulagi  Seltún við Krýsuvík er 

einnig opið meirihluta ársins ásamt helstu svæðum á 

Reykjanesfólkvangi 

Yfir 1000 gistirúm eru á svæðinu  Framboð bílaleiga 

er mikið, þar eru allar stærstu bílaleigur landsins opnar 

árið um kring  

Sérstaða     
      

Flestir ferðamenn sem koma til landsins hefja og enda 

ferðalagið á Keflavíkurflugvelli  Með flugvöllinn og 

nálægð við höfuðborgina verða ferðir um Reykjanes 

ódýr	kostur.	Síðastliðin	fimm	ár	hefur	Bláa	Lónið	hlotið	

umhverfisviðurkenninguna	Bláfánann	en	hann	er	veitt

ur fyrirtækjum sem stuðla að verndun umhverfis á nátt-

úrulegum ströndum og við hafnir  Flugstöðin, nálægð 

við höfuðborgina, gjöful fiskimið, náttúrufegurð, kyrrð 

og norðurljós skapa svæðinu sterka samkeppnisstöðu  

Framtíðarsýn      
      

Áhersla	er	lögð	á	heilsu,	orku,	jarðfræði,	náttúruskoðun	

og	auðlindir	hafs	og	himins.	Stefnt	er	að	því	að	við	Bláa	

Lónið verði reist heilsuhótel í heimsklassa  Unnið er 

að uppbyggingu jarðminjagarðs á Reykjanesi sem fái 

viðurkenningu	 European	 Geoparks	 og	 UNESCO,	 verk

efni sem vonast er til að ljúki fljótlega  Þar er um að ræða 

samstarf sveitarfélaganna á Reykjanesi og Reykjanes-

fólkvangs  

Upphafið að þessari vinnu verður stofnun „100 gíga 

garðsins“ vestast á Reykjanesinu  Flugstöðin á Keflavíkur-

flugvelli verður áfram órjúfanlegur þáttur í ferðaþjónust-

unni á Reykjanesi  Markaðsstofan stefnir að því að auka 

kynningarstarf sitt verulega á næstu árum og verða 

sjálfbær fjárhagslega  Slíkt krefst aukins fjár magns um-

fram það sem nú er og hyggst markaðs stofan ná því 

með	 sölustarfsemi	 í	 tengslum	við	 Flugstöðina	og	Bláa	

Lónið  Reykjanesið stefnir að því að verða öflugt svæði 

í vetrarferðamennsku með meira framboði af afþrey-

ingu yfir vetrartímann og auknu samstarfi við nágranna-

markaðsstofur  

Klasar og samstarfsverkefni 

Grindavík Experience
Uppbygging klasasamstarfs í ferðaþjónustu hefur verið 

að þróast í Grindavík í nokkur ár  

Strandstangaveiði
Alþjóðamarkaður fyrir strandstangaveiði er mjög stór  

Strendur landsins eru ónýtt auðlind á þessu sviði  

Verkefnið er nýjung í ferðaþjónustu á Íslandi  Það lýtur 

að því að skipuleggja grunnþjónustuna, finna og kort-

leggja veiðisvæði og tryggja samstarf við sveitarfélög og 

landeigendur  

Reykjanes
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Raungreinabúðir – menning, saga og 
nátt úra Suðurnesja
Raungreinabúðir eru ætlaðar nemendum úr efstu bekkj-

um grunnskóla og framhaldsskólum  Megináhersla er 

lögð á að laða að erlenda nemendahópa til styttri dvalar  

Útbúnar eru starfsstöðvar með léttum verkefnum í 

raungreinum, sögu, menningu og náttúru Suðurnesja 

og geta verkefnin verið víða um Suðurnesin  Verkefnin 

fara eftir getu og áhuga þátttakenda og þannig bland-

ast sam an skemmtun, fræðsla og ferðalag um svæðið  
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meginsviðum: Menningarborg, Heilsuborg, Ráð stefnu-

borg og Vetrarborg  Þær undirstrika annars vegar styrk-

leika Reykjavíkur s s  á sviði menningar, nábýlis við náttúru 

og tækifæri í heilsuferðaþjónustu (Menningarborgin og 

Heilsuborgin) og hins vegar þá þætti sem þarf að efla og 

styðja með auknum áherslum og kraftmeiri aðgerðum 

(Ráðstefnuborg og Vetrarborg)  

Stefna borgarinnar er að verða eftirsóttur áfanga-

staður ferðamanna allt árið um kring  Enn meiri áhersla 

en nokkru sinni fyrr er lögð á heilsuferðaþjónustu í nýrri 

ferðamálastefnu borgarinnar  Lagt er áhersla á aukið fram-

boð afþreyingar og þjónustu í Reykjavík yfir vetrartímann 

eða verkefnum sem hvetja til slíks  Miðborgin verði gerð 

meira aðlaðandi, samfella og framþróun tryggð í árviss-

um menningarviðburðum í Reykjavík  Hugmyndasam-

keppni verði haldin um nýja viðburði á lágönn  Sögu 

Reykjavíkur verði miðlað með merkingum, göngum og 

kynningarefni  Uppbygging verði á hafnarsvæði Reykja-

víkur  Sóknarfæri Hörpu á sviði tónlistar og ráðstefnu verði 

nýtt  Aðgengi ferðamanna að bókmenntaarfi og bók-

menntaviðburðum verði fjölgað, t a m  með nýrri bók-

menntamiðstöð, í kjölfar útnefningar Reykjavíkur sem 

Bókmenntaborgar	UNESCO.	Samstarfsvettvangi	Reykja

víkurborgar og hagsmunaðila í ráðstefnugeiranum verði 

komið á laggirnar  Þríhnúkagígur verði aðgengilegur 

almenningi  Vöruþróun verði í sundlaugum Reykja víkur  

Alþjóðleg íþróttamót verði haldin í Reykjavík í auknum 

mæli  Snjór verði tryggður á skíðasvæðum  Skautasvell 

verði í miðborginni á veturna  Myrkrið og margbreyti-

leiki	verði	nýtt	sem	styrkleiki.	Jólaborgin	verði	efld	t.a.m.	

verði jólaland í Laugardalnum  Friðarsúlan í Viðey lýsi í 

leng ri tíma og frekari vöruþróun/viðburðir verði tengd 

henni  Fjölskylduvænir ferðapakkar verði þróaðir fyrir 

vetrarfrí  

Klasar og samstarfsverkefni 

Ekki er vitað um formlegt klasasamstarf fyrir utan 

heilsuklasa í Mosfellsbæ, en í gildi er samningur 

um markaðsstarf, viðburði og upplýsingamiðlun í 

ferðaþjón ustu á höfuðborgarsvæð inu 

Núverandi geta svæðisins    
       

Styrkleiki höfuðborgarsvæðisins og sérstaða á lágönn 

liggur einkum í því að Reykjavík er höfuðborg landsins 

og býður upp á greitt aðgengi og mikið framboð af gist-

ingu, veitingum og afþreyingu  Hvað viðkem ur afþrey-

ingu á lágönn má sérstaklega nefna mikla þýð ingu men-

ningarferðaþjónustu á svæðinu sem aðdráttar afl, en 

einnig heilsuferðaþjónustu og mögu leikana sem opin 

svæði og nálæg náttúra skapar  Aðstaða til ráðstefnu-

halds er fjölbreytt, Harpa býður upp á stærstu  aðstöðu-

na en einnig er góð aðstaða og fjölbreytt á hótelum  

Reykjavík hefur þróast hratt sem sjálfstæður áfangastaður 

á	 undanförnum	 árum.	 Borgarferðir	 hafa	 orðið	 vinsælli	 í	

alþjóðlegu samhengi, flugsamgöngur til landsins greiðari 

og gistimöguleikar og afþreying á höfuð borgarsvæðinu 

fjölbreyttari.	Allt	þetta	hefur	hjálp	að	 til	við	að	efla	axlar	

og lágönnina  Auðvelt aðgengi er að ferðaþjónum hvað 

snertir ferðir innan höfuðborgar svæðisins eða frá höfuð-

borgarsvæðinu út á land  Flest sem hægt er að gera 

á háönn er einnig hægt að gera á lágönn og oft fyrir 

hagstæðara verð  Reykjavík er eitt sterkasta vörumerki 

landsins og einn öflugasti segull þess á lágönn  Nýta ber 

þessa sérstöðu á lágönninni, höfuð borgarsvæðinu öllu 

og öðrum landshlutum til góðs  

Sérstaða     
        

Höfuðborg landsins  Aðgengi að náttúruperlum veitir 

tækifæri til að upplifa sjaldgæfa kyrrð í samanburði við 

höfuðborgir annarra landa  Sjálfbær nýting jarðvarma, 

sundlaugarnar  Íslensk tónlist og bókmenntir hafa vakið 

alþjóðlega athygli og beint sjónum að Reykjavík sem 

menningarborg  Friður, Ísland er herlaust land – nýta 

þarf þá sérstöðu  Friðarsúlan í Viðey og tækifæri henni 

tengd skapa Reykjavík samkeppnisforskot  

Framtíðarsýn     
       

Áherslur	Reykjavíkur	á	að	byggja	upp	öflugri	og	meira	

aðlaðandi áfangastað til ársins 2020 birtast á fjórum 

Höfuðborgarsvæðið
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Núverandi geta svæðisins  

Nú er unnið að því að draga fram ímynd Vesturlands 

með sérstökum myndatökum þar sem náttúra, saga og 

menning leika stórt hlutverk  

Staðan á vetraropnun er mismunandi eftir svæðum 

en virðist ekki fara eftir styrkleika svæðisins yfir sumartím-

ann  Sveitarfélögin sem tilheyra Vesturlandi eru tíu tals-

ins en er gjarnan skipt upp í eftirtalin fjögur svæði: 

Akranes – Hvalfjörð. Framboð á gistingu er gott 

yfir veturinn en nýting á Akranesi er ekki góð, ekki einu 

sinni yfir sumartímann  Safnasvæðið á Akranesi er opið 

yfir vetrartímann en lítið er um aðra afþreyingu  Fram-

boð á gistingu í Hvalfirði er gott og almennt standa 

ferðaþjónustuaðilar þar vel að þjónustu á heilsársgrund-

velli   

Borgarnes – Borgarfjörð. Veturinn hefur styrkst þó 

nokkuð	með	tilkomu	fyrirtækja	sem	starfa	 í	Borgarnesi	

eins	og	Landnámssetursins	og	Brúðuheima.	

Nægt gistirými er einnig yfir vetrartímann á svæðinu 

og hefur aukist undafarin misseri  Snorrastofa í Reykholti 

hefur verið opin yfir vetrartímann og er það mikill styrk-

ur fyrir svæðið  

Við Hvítárbakka, Hraunfossa og að Húsafelli eru 

tækifæri í vetrarferðamennsku en það svæði er mjög 

sterkt yfir sumartímann eins og Snæfellsnesið   

Dali. Yfir vetrartímann er allt lokað nema haft sé 

samband og þá er opnað fyrir hópa  Svæðið er einnig 

fremur veikt yfir sumartímann  

Snæfellsnes. Svæðið er sterkt yfir sumartímann, 

þ e  býður upp á fjölbreytta gistingu, veitingar og af-

þreyingu, en er mjög veikt yfir vetrarmánuðina  

Nánast öll ferðaþjónustufyrirtæki eru lokuð nema 

Hákarlasafnið	á	Bjarnarhöfn	sem	kemur	til	af	því	að	þar	

hafa rekstraraðilar fasta búsetu  

Einnig er Vatnasafnið í Stykkishólmi opið eftir sam-

komulagi  Mörg afþreyingarfyrirtæki, söfn og sýningar á 

Vesturlandi eru opnuð sérstaklega fyrir hópa samkvæmt 

samkomulagi  

Ferjan	 Baldur	 siglir	 daglega	 frá	 Stykkishólmi	 að	

	Brjáns	læk,	stundum	með	viðkomu	í	Flatey.	

Sérstaða     
      

Styrkur svæðisins er nálægð við höfuðborgarsvæðið en 

þó fyrst og fremst mikil náttúruleg fjölbreytni og sag-

an  Segja má að ferðamaðurinn sjái sýnishorn af öllu 

því sem einkennir Ísland; jökla, heita hveri, gjöfular ár 

og vötn, fjalllendi, hálendi, fjölbreyttar fjörur, eyjar og 

eyjaklasa, fallega fossa, mestu hella Íslands, fjölbreytt 

hraun, mismunandi gerðir mosa og fjölbreytt gróðurfar  

Sérstaðan er þó einkum fólgin í sjaldgæfum ránfuglum 

eins og íslenska haferninum  Fyrir utan náttúruna er það 

hin mikla saga en ekki síður hversu vel hefur tekist til að 

draga hana fram og tengja við upplifun ferðamannsins  

Framsæknir aðilar hafa hrundið af stað verkefnum sem 

skapa svæðinu mikla sérstöðu, mörg þessara verkefna 

hafa notið velvilja sveitarfélaga og samfélagsins  Nokk ur 

dæmi um framsækin verkefni sem eru einstök á lands-

vísu	eru	Landnámssetrið	Borgarnesi,	Brúðuheimar	Borg

arnesi,	 Saga	 og	 Jökull	 samstarfsverkefni,	 Uppbygg	ing	

baðstrandaraðstöðu við Langasand á Akranesi (sumar-

nýting), Snorrastofa Reykholti, Tröllagarður í Fossatúni, 

Eldfjallasafn í Stykkishólmi, Vatnasafn Roni Horn í Stykkis-

hólmi og Vatnshellir í Snæfellsjökulsþjóðgarði 

Framtíðarsýn     
      

Halda þarf áfram að tengja söguna við upplifun ferða-

mannsins ásamt því að vekja athygli á hversu fjölskyldu-

vænn landshlutinn er  Nálægðin við höfuðborgarsvæðið 

er mikill styrkur en gera þarf meira af því að hafa opið 

allt árið til þess að hægt verði að markaðssetja veturinn  

Leitast verði við að ferðamaðurinn sjái ástæðu til þess 

að stoppa lengur  Mikilvægt er að byggja ofan á það 

sem fyrir er en vera einnig opin fyrir nýrri vöruþróun  

Miklar vonir eru bundnar við verkefni um Miðaldarböð 

í nágrenni við Húsafell og ísgöng í Langjökli  Einnig eru 

mikil tækifæri fólgin í þjóðgarðinum Snæfellsjökli, nefna 

má Vatnshellinn sem hefur verið mikil lyftistöng fyrir 

svæðið  Uppi eru hugmyndir um og vilji fyrir því að öll 

sveitarfélögin á Vesturlandi íhugi að feta í spor Snæfells-

ness um að taka skref í átt að sjálfbæru, vistvænu sam-

Vesturland
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félagi með Earthcheck vottun  Mikilvægt er að byggja 

áfram innviði og afþreyingarmöguleika á Vesturlandi 

sem laða ferðamenn á svæðið allt árið um kring 

Klasar og samstarfsverkefni

•	  Fræðsla og upplifun heima á bæ
	 	Samstarf	býlanna	á	Bjarteyjarsandi	og	Erpsstöðum	og	

Landbúnaðarháskóla Íslands um þróun á fræðslu-   og 

kynningarefni fyrir landbúnaðartengda ferða þjón-

ustu 

•	  Matvælatengd ferðaþjónusta
	 	Vaxtarsamningurinn	er	þátttakandi	(án	fjárframlags)	

í Öndvegisverkefni í samstarfi við Matís um þróun 

matvælatengdrar ferðaþjónustu og opnun Matar-

smiðju eða aðgengi að löglegu eldhúsi fyrir smá-

framleiðendur 

•	  Act Cool West Iceland 
  Samstarf veitingahúsa og matvælaframleiðslufyrir-

tækja á Vesturlandi og Vestfjörðum við samsvarandi 

aðila í Grænlandi og Færeyjum um þróun og kynn-

ingu staðbundinna matvæla 

•	  Klasasamstarf í Neðribæ í Borgarnesi
  Samstarf nokkurra ferðaþjónustuaðila og handverks-

fólks	í	gamla	bænum	í	Borgarnesi.	Markmiðið	er	að	

kynna Neðribæ sem áhugaverðan stað fyrir ferða-

menn  Hluti af því starfi snýst um að stofna heima-

síðuna www.visitborgarnes.com 

•	 	Breiðafjarðarfléttan
  Samstarfsvettvangur ferðaþjónustuaðila hringinn í 

kringum	Breiðafjörð.	 Hópurinn	 sótti	 um	 sameigin

lega	 til	 Vaxtarsamnings	 Vestfjarða	 og	 Vaxtarsamn-

ings Vesturlands og fékk stuðning frá báðum aðil-

um 

•	 	Matvælaklasi Vesturlands
  Matvælaklasinn er samstarfsverkefni fyrirtækja og 

stofnana í matvælageiranum, aðallega veitingahúsa 

og matvælaframleiðenda 

•	  All senses group 
  All senses hópinn þarf varla að kynna en um er að 

ræða sjálfsprottinn klasa ferðaþjónustuaðila á Vest-

urlandi.	 Vaxtarsamningur	 Vesturlands	 samdi	 beint	

við klasann um að starfa sem ferðaþjónustuklasi 

fyrir samninginn  Heimasíða klasans er www.westice-

land.is 

•	 	Saga og Jökull á Vesturlandi 
  Eitt af verkefnum hluta All Senses group en fleiri 

bættust við  Níu fyrirtæki sem vinna að uppbyg-

gingu á menningartengdri afþreyingu fyrir börn og 

fjölskyldur á Vesturlandi  

•	 	Krókar á Snæfellsnesi 
  Samstarfsverkefni einstaklinga og fyrirtækja á Vest-

urlandi sem hefur það að markmiði að bjóða fjöl-

breyttari afþreyingu á Snæfellsnesi  

Tvö síðustu verkefnin voru hluti af Gátta-

verk efnum sem studd voru af sérstöku framlagi 

Iðnaðarráðuneyt is til uppbyggingar í menningar-

tengdri ferðaþjónustu  Framkvæmd Gáttaverkefnis-

ins var samstarfsverkefni Ný sköpunarmiðstöðvar Ís-

lands og Ferðamálastofu  



Í s l a n d  a l l t  á r i ð  |  1 5

S é r k e n n i  s v æ ð a ,  k l a s a r  o g  s a m s t a r f

Núverandi geta svæðisins    
      

Tímabilið er að lengjast í báða enda en eins og er er 

dreifing gistinótta nánast eingöngu yfir hásumarið  

Yfirlýst stefna Ferðamálasamtaka Vestfjarða er að lengja 

tímabilið, að það hefjist fyrr og vari fram í október 

Flest hótel og gistiheimili eru opin allt árið, níu hótel  

með veitingastaði, níu aðilar í Ferðaþjónustu bænda, 

29 gistiheimili, fjórar íbúðagistingar og 19 tjaldsvæði  

Fjölbreytt afþreying er í boði yfir vetrartímann s s  kaj-

ak, gönguskíði, svigskíði, ísklifur, ísdorg, skútusiglingar, 

jeppaferðir, söfn og sýningar, hestaleigur, gönguferðir 

með leiðsögn, tónlistarhátíðir, fuglaskoðun, heitar nátt-

úrulaugar og norðurljósaferðir  Aðstaða til skíðaiðkunar 

er góð en það sem vantar er fyrst og fremst skíðaleiga 

og skipulagðar ferðir til og frá skíðasvæðinu, ásamt öfl-

ugri	 sölugátt.	Fjölmörg	 tækifæri	eru	 til	 að	 stunda	Back	

Country	 Skiing,	 fyrirtækið	 Borea	 Adventures	 er	 með	

ferðir	 í	 Jökulfirðina	 ásamt	 fleiri	 viðkomustöðum.	 Dynj

andisheiðin er útivistarparadís að vetri, þar er hægt að 

vera með fjórhjól, vélhjól, gönguskíði og gönguferðir allt 

árið um kring ásamt dagsferðum í nánasta nágrenni t d  

á Rauðasand og Látrabjarg 

Klasasamstarf er um sölu á ferðum fyrir samkyn-

hneigða í USA  Samvinna er við aðra áfangastaði í 

Evrópu  sem hafa hlotið viðurkenningu fyrir hugmyndir 

um uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu (European 

Destination	of	Excellence).	Tækifæri	felast	í	náttúrulaug

um, sundlaugum og öðru sem þeim tengist, ekki síst 

fyrir utan háönn  

Flogið er tvisvar á dag til Ísafjarðar alla daga vikunnar  

Hvað snertir samgöngur er því ekkert því til fyrirstöðu að 

hefja skipulagða sókn á markað gönguskíðamanna  Af-

tur á móti geta samgöngur innan svæðisins verið erfiðar 

yfir vetrartímann  Tryggar samgöngur eru við Flókalun-

darsvæðið	(Baldur).	

Sérstaða     
        

Ósnortin	náttúra,	friðsæld,	fámenni,	hreinleiki,	eyðifirðir	

og náttúrulaugar  Friðlandið Hornstrandir, Látrabjarg 

með stærstu fuglabjörg heims, Dynjandi og Dranga-

jökull sem er eini jökull landsins sem er að stæka  Heim-

skautarefir, galdramenning og sjávarþorp  

Framtíðarsýn    
     

Ferðaþjónustan einkennist af gæðum, trausti og gest-

risni ferðaþjóna og heimamanna sem styðji undir sér-

stöðu svæðisins  Vestfirðir verði leiðandi svæði í um-

hverfismálum og sjálfbærri ferðaþjónustu og skapi sér 

ímynd og sérstöðu á því sviði  Uppbygging sjálfbærrar 

ferðaþjónustu með vatnið í fyrirrúmi  Vel skilgreind vara 

verði boðin vel skilgreindum markhópum eftir völdum 

leiðum  

Klasar og samstarfsverkefni

•  Ferðaþjónustuklasi á Vestfjörðum 
  Vinnur að fjölbreyttum verkefnum í tengslum við 

uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu 

•	 	Breiðafjarðarfléttan 

  Sjá lýsingu hjá Vesturlandi  

•	  Veisla að vestan
  Matartengd ferðaþjónusta  

•	 	Vatnavinir Vestfjarða 
  Samstarfsverkefni aðila sem vinna að uppbyggingu 

á náttúrulaugum og aðstöðu við þær  Vatnavinir 

Vestfjarða hlutu, ásamt áfangastaðnum Vestfjörðum, 

Eden-ferðamálaverðlaunin við hátíðlega athöfn í 

Brussel	 nú	 í	 lok	 september.	 Einn	 áfangastaður	 er	

valinn frá hverju þátttökuríki í Evrópu og hljóta 

verðlaunahafar titilinn „2010 EDEN Destination for 

Sustainable Aquatic Tourism“  

•	 	Handverksklasi Vestfjarða
  Samstarf um þróun vestfirsks handverks  

•	 	Fuglaklasi Vestfjarða
  Samstarfsverkefni Náttúrustofu Vestfjarða og ferða-

þjónustuaðila um uppbyggingu á þróunarstarfi í 

tengslum við fuglaskoðun á Vestfjörðum 

•	 Fisherman – Suðureyri
  Samstarfsverkefni fyrirtækja og einstaklinga á Suður-

Vestfirðir
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eyri um sjávartengda uppbyggingu í ferðaþjónustu  

Upp bygging tengd sjóstangveiði, uppbygging 

sam  félags og margt fleira  

•	 	Villt	dýr	að	féþúfu
  Þátttakendur í verkefninu eru jafnframt meðlimir 

Vestfjarðaklasa Íslands í norðurslóðaverkefninu The 

Wild North	 og	 eru	 styrktir	 af	 NORA.	 Þátttökulönd

in eru Færeyjar, Grænland, Noregur og Ísland  

Rannsóknir og vöruþróun þar sem melrakkinn og 

annað dýralíf á Vestfjörðum er gert að auðlind í 

ferða þjónustu á sjálfbæran hátt 
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Núverandi geta svæðisins   

Í heild er staða svæðisins sterk hvað varðar getu til 

að sinna ferðaþjónustu yfir vetrartímann  Fjölbreytt-

ir afþreyingar- og gistimöguleikar eru í boði allt árið 

um kring  Einn af sterkustu seglum Norðurlands er 

Mývatnssvæðið.	 Búið	 er	 að	 stofna	 flugklasa	 á	 Norður-

landi, klasinn er samstarfsverkefni fyrirtækja í ferðaþjón-

ustu á Norðurlandi, sveitarfélaga, stofnana og annarra 

hagsmunaaðila á Norðurlandi  Klasinn er leiðandi í að 

markaðssetja og kynna Akureyrarflugvöll sem nýjan 

áfangastað í millilanda flugi allt árið um kring með það 

að markmiði að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og 

lengja dvöl þeirra á svæðinu  Rannsóknir benda til þess 

að meðal dvalartími erlendra ferðamanna á Norðurlandi 

fari úr 1,8 nóttum í 7,3 ef lent er á Akureyri í stað Kefla-

víkur  Veikleikinn er vestur- og austurhluti Norðurlands, 

á þessum „jaðarsvæðum“ þarf að styrkja vöruþróun og 

nýsköpun yfir háönn enn frekar um leið og farið verður 

að huga að lágönn  Þetta þarf að hafa í huga við stefnu-

mótun þannig að markmið ferðamálaáætlunar um 

dreifi ngu ferðamanna í tíma og rúmi nái fram að ganga  

Sérstaða

Eyjafjörður og Mývatnssvæðið bjóða nú þegar upp á 

fjölbreytta afþreyingu og þjónustu við ferðamenn að 

vetrarlagi  Skíðasvæðin á Akureyri, Dalvík, Siglufirði og í 

Skagafirði ásamt fjallaskíðaferðum og þyrluflugi á Trölla-

skaga skapa nýja spennandi möguleika til þróunar skíða- 

og vetrarferðamennsku  Hestamennska, réttir í Skaga-

firði og Húnavatnssýslunum, hvalaskoðun á Húsavík 

og í Eyjafirði, selaskoðun á Vatnsnesi, norðurljósaferðir 

og fuglaskoðun á Mývatni og fjölmargir aðrir afþrey-

ingarmöguleikar gera svæðið að einstakri upplifun allt 

árið  Með tilkomu Menningarhússins Hofs á Akureyri 

opnast áður óþekktir möguleikar til markaðssetningar 

á ráðstefnumarkaðnum  Hof skapar ný tækifæri til þess 

að tvinna saman upplifun ráðstefnugesta á náttúru og 

menningu um leið og umgjörð ráðstefnuhalds verður 

betri en áður hefur verið hægt að bjóða á svæðinu  

Framtíðarsýn 

Beint	millilandaflug	 til	 Akureyrar	 allt	 árið	mun	 án	 vafa	

styrkja svæðið og auðvelda markaðssetningu þess árið 

um kring  Stefnt er að því að nýr áfangastaður fyrir er-

lenda ferðamenn verði opnaður á Íslandi  Það mun 

leiða til fjölgunar ferðamanna á Norðurlandi og lengri 

dvalar þeirra á svæðinu  Ný tækifæri skapast því til þró-

unar og nýsköpunar í ferðaþjónustu auk þess sem þjón-

usta við ferðamenn verður efld með auknu framboði, 

lengri	 opnunartíma	 og	 bættu	 aðgengi.	 Ávinningurinn	

verður einnig bætt búsetuskilyrði og aukin lífsgæði 

íbúa á Norðurlandi  Samstarf verður í verkefnum sem 

tengjast afþreyingu og tryggja að sá sem ferðast um 

allt Norðurland upplifi náttúruna, fólkið, afþreyingu og 

menningu sem víðast  Framtíðarþróun og hugmyndir 

eru í tengslum við heita vatnið og heilsuferðaþjón-

ustu,	þar	ber	Jarðböðin	við	Mývatn	hæst	í	sambandi	við	

frekari þróun á svæðinu en einnig er horft til framtíðar 

með nýtingu heilsulaugar á Húsavík og víðar  Unnið 

verður með viðburði í tengslum við menningu, listir og 

útivist þar sem byggt verður m a  á mannlífi við heim-

skautsbaug og nálægð við hálendið, Hveravelli, Herðu-

breiðarlindir, Laugafell og Öskju  Kyrrð, orka og töfrar, 

þessi hugtök samþætta gildi, menningu og eiginleika 

Norðurlands  Skilaboð sem miðlað er um svæðið varð-

andi afþreyingu, fólk, menningu og náttúru taka mið af 

þessum hugtökum til að byggja upp heildstæða ímynd 

fyrir svæðið  Í ímyndauppbyggingu Norðurlands er 

miðað við að skapa jákvæða og sterka ímynd af náttúru, 

fólki, afþreyingu og menningu   

Aðgengi að Norðaustursvæðinu er megináskorun 

varðandi uppbyggingu innviða til að svæðið geti not-

ið möguleika sinna í uppbyggingu utan háannar  Ann-

ars vegar með beinu millilandaflugi inn á Norðurland 

(Akureyrarflugvöll) og hins vegar beinni flugtengingu 

milli Keflavíkur og Akureyrar og Reykjavíkur/Húsavíkur-

flugvallar sem myndi bæta mjög aðgengi ferðamanna 

að svæðinu  

Innan svæðisins þarf að ljúka við uppbyggingu 

Detti	fossvegar	af	þjóðvegi	eitt	og	niður	Öxarfjörð.	Einnig	

Norðurland
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þarf að ljúka uppbyggingu Kísilvegar á milli Húsavíkur 

og Mývatnssveitar  Þá þarf að ljúka varanlegri vegagerð 

við	 Bakkaflóa	 og	 loka	 þannig	 hringnum	með	 strönd

inni.	Þjóðgarðurinn	í	Jökulársgljúfrum	mun	opnast	sem	

heilsársaðdráttarafl þegar lokið verður við vegtengingu 

um hann frá þjóðvegi eitt á Mývatnsöræfum og niður í 

Öxarfjörð.

Klasar og samstarfsverkefni 

Norðurland vestra 
•	 	Á	Sturlungaslóð	í	Skagafirði
  Eitt af Gáttaverkefnum  Fjölbreytt uppbygging á að-

stöðu og grunngerð sem miðar að því að gera at-

burði Sturlungu aðgengilega og sýnilega gestum í 

Skagafirði  

•	  Á selaslóð
  Uppbygging sem miðar að því að gera Húnavatns-

sýslur að áhugaverðum áfangastað fyrir ferðamenn  

•	  Handverksklasi Norðurlands vestra
  Vinnur að markaðssetningu handverks frá Norður-

landi vestra 

•  Hestatengd ferðaþjónusta á Norðurlandi vestra
  Hýruspor – „Icehorse“ vinnur að uppbyggingu á 

hesta tengdri ferðaþjónustu í Húnavatnssýslum og 

Skagafirði 

•	  Matarkistan Skagafjörður
  Þróunarverkefnið Matarkistan Skagafjörður miðar að 

því að auka þátt skagfirskrar matarmenningar í veit-

ingaframboði á svæðinu þannig að gestir geti not-

ið gæðahráefnis og upplifað menningu svæðisins  

Merki Matarkistunnar er ætlað að draga athyglina 

að mat sem framleiddur er frá grunni eða að hluta 

í Skagafirði 

Norðurland eystra 
•	 	Matur	úr	Eyjafirði
  Matur úr héraði – Local food er félag sem vinnur að 

framgangi eyfirskrar matarmenningar í víðum skiln-

ingi  Eyjafjörður er í senn vagga matvælaframleiðslu, 

úrvinnslu og matreiðslu  

•	 	Þingeyska	matarbúrið
  Þingeyska matarbúrið er greiningar-, þróunar- og 

markaðsverkefni sem hófst árið 2007  Meginmark-

mið verkefnisins er að stuðla að meiri sjálfbærni 

Norðausturlands í efnahagslegu og menningarlegu 

tilliti og efla gildi þess og ímynd út á við sem inn á 

við  

•	 	Heilsuferðaþjónusta á Norðurlandi
  Hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga (AÞ) er áfram 

unnið að uppbyggingu heilsuferðamennsku á Norð-

austurlandi meðal annars í samstarfi við Háskólann á 

Akureyri,	 Heilbrigðisstofnun	 Þingeyinga,	 Jarðböðin	

við	 Mývatn,	 Nýsköpunarmiðstöð	 Íslands	 og	 Orku-

veitu Húsavíkur 

•	  Snow Magic
  Snow Magic var heiti umfangsmikils þró un ar-

verkefnis sem að komu þátttakendur frá þrem-

ur löndum, þ e  Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi  

Verkefnishugmyndin var mótuð í umsókn um 

fjárhagsstuðning	 í	Northern	 Periphery	 Programme	

(NPP)	 —	 Norðurslóðaáætlun	 Evrópusambandsins.	

NPP	 er	 ætlað	 að	 stuðla	 að	 samstarfsverkefnum	

meðal svæða á norðlægum slóðum í Evrópu  Í ís-

lenska hluta verkefnisins var sjónum beint að Mý-

vatnssveit og fór AÞ með verkefnisstjórn í samvinnu 

við heimamenn  Markmið íslenska hlutans hefur 

verið að efla atvinnulíf í Mývatnssveit, sérstaklega 

yfir vetrartímann, með áherslu á ferðaþjónustu og 

menningu 

•	 	Garðarshólmur
  Garðarshólmur er viðamikið verkefni á Húsavík, sem 

hefur um árabil verið í undirbúningi, þar sem saman 

fara saga, menning, náttúra og vistfræði á einsta-

kan hátt  Markmið verkefnisins er meðal annars 

að flétta saman alþjóðlega rannsóknarstarfsemi, 

menningarlandslag svæðisins og framtíðarsýn  

Þar verður saga Íslandsbyggðar rakin frá tímum 

Garðars Svavarssonar og Náttfara til okkar daga 

í nánum tengslum við þróun náttúrufars á sama 

tíma  Garðarshólmur verður vettvangur fyrir vísinda-

menn og háskólanema af öllum fræðasviðum með 

ráðstefnum, fræðslu, skipulögðum námsferðum um 

svæðið og aðstöðu til rannsókna á t d  sögu loft-

slagsbreytinga, mannvistarsögu og breytingum á 

lífiríki Íslands  
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•	 	Flugklasi Norðurlands
  Flugklasi á Norðurlandi er samstarfsverkefni fyrirtæk-

ja í ferðaþjónustu á Norðurlandi, sveitarfélaga, 

stofn ana og annarra hagsmunaaðila í samfélaginu  

Klasinn er leiðandi í því að markaðsetja og kynna 

Akureyrarflugvöll sem nýjan áfangastað fyrir milli-

landaflug allt árið um kring með það að markmiði 

að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og lengja 

dvöl þeirra á svæðinu 

Verkefnin snúast um eflingu ferðaþjónustu á 

Norðurlandi  Framtíðarsýnin er að stöðug eftirspurn 

sé eftir ferðaþjónustu á Norðurlandi allt árið með re-

glulegu millilandaflugi á Akureyrarflugvöll þar sem nýr 

áfangastaður á Íslandi hafi verið opnaður  
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vaxandi	með	námskeiðum	í	náttúrunýtingu,	sultugerð,	

sveppavinnslu, jurtalitun o fl  Loks er þátttaka í leitum og 

réttum afskaplega áhugaverð fyrir ferðamenn 

Veturinn. Nokkur fyrirtæki bjóða upp á ævintýraferð-

ir, sérstaklega í Vatnajökulsþjóðgarði á veturna  Um er 

að ræða jeppaferðir þar sem áhersla er lögð á hrein-

dýraskoðun, Snæfell, Laugavelli og Sænautasel sem og 

Kverkfjöll og Öskju  Þá eru slíkar ferðir í boði á Gerpis-

svæðinu og um Djúpavogshrepp  Vélsleðaferðir eru enn 

sem komið er einungis fyrir ferðamenn með eigin sleða 

en boðið er upp á ferðaskipulag og leiðsögn  Nýir ferða-

skipuleggjendur bjóða fjallgöngur og gönguskíðaferðir, 

dagsferðir og lengri ferðir sem nýta góða, vel útbúna 

skála Ferðafélags Fljótsdalshéraðs sem á og rekur þrjá 

skála á Víknaslóðum og fjóra í Vatnajökulsþjóðgarði  Þá 

er nýr skáli í Laugarfelli sem vænta má að verði miðstöð 

vetrarferðaþjónustu á Snæfellsöræfum og Vatnajökli 

enda	 öruggasta	 aðgengi	 að	 Vatnajökli	 um	 Brúarjökul.	

Vaxandi	áhugi	er	á	 ísklifri	og	nokkrir	hópar	hafa	komið	

til að nýta sér ísfossa, vissulega í smáum stíl en það er 

þó vís ir að því sem koma skal enda á fáum stöðum jafn 

góðir ísfossar og í norðurhlíðum á Austurlandi  Þá er 

Austurland	komið	á	kortið	sem	„Extreme	skiing	og	Wild	

skiing“	svæði	og	er	vaxandi	áhersla	lögð	á	jaðarsport	(Ex-

treme skíðamennsku, ísklifur o fl ) 

Víða á hálendinu eru heitar laugar sem eru góðar til 

markaðssetningar og vetrarferð í Kverkfjöll er einstök upp -

lifun - hvergi annars staðar í heiminum er hægt að baða 

síg í heitu vatni í íshelli  Þá eru íshellar í Eyjabakka jökli, en 

aðeins aðgengilegir seinni hluta vetrar, fram á vor   

Ferðir á hálendið eru í boði nánast allt árið, nema 

meðan á leysingum stendur; hópferðir, jeppaferðir, dýra-

skoðunarferðir o fl  með leiðsögn  Veiðiferðaþjón usta er í 

boði og miðast við hreindýra-, gæsa- og rjúpnatímabilin 

en auk þess hafa ferðamenn komið á refaveiðar að vetr-

um  Vetrarferðir á jökul og aðrar nátt úruperlur norðaustur-

svæðisins	eru	farnar	í	febrúar,	mars	og	apríl.	Boðið	er	upp	

á fjallaferðir með leiðsögn allt árið, klifur og göngu  Skíða-

svæðin	í	Oddsskarði	og	Stafdal	eru	vel	búin	og	mikið	lagt	

upp	úr	góðum	brettabrautum	í	Oddsskarði.	Hestaferðir	eru	

í boði yfir vetrartímann sem og bátsferðir t d  í Mjóafjörð  

Núverandi geta svæðisins 

Það skiptir sköpum fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi að 

lengja ferðamannatímabilið í báða enda, á jaðartíma 

ferðaþjónustunnar vor og haust  Forsendur Austurlands 

fyrir því að fjölga ferðamönnum utan aðalferðamanna-

tímans	eru	sterkar.	Á	Austurlandi	eru	fjölmörg	hótel	og	

gististaðir	opin	allt	árið,	 sem	og	veitingastaðir.	Bíla	og	

farþegaferjan Norröna gengur allt árið og flytur farþega 

til og frá meginlandi Evrópu frá mars til októberloka  

Ýmis	afþreying	er	í	boði	á	jaðar	og	vetrartíma.	Tvö	góð	

skíðasvæði, Stafdalur sem býður lengstu svigskíðabraut 

landsins	og	Oddsskarð	 sem	að	margra	mati	er	áhuga

verðasta og mest krefjandi skíðasvæði landsins og 

það eina sem býður upp á möguleika á að skíða niður 

á strönd  Þá eru gönguskíðaferðir í boði og fyrirhugað 

er að bjóða lengri ferðir með skálagistingu  Svæðið 

hentar einstaklega vel til vélsleðaaksturs en víðfeðmar 

heiðar henta vel byrjendum enda fátt um hættur  Hrein-

dýraskoðun er skemmtileg afþreying haust, vetur og 

vor.	 Jeppaferðir	 um	 jökla	 með	 áherslu	 á	 austursvæði	

Vatnajökulsþjóðgarðs eru í boði seinni hluta veturs  Þá 

eru fjölbreyttir menningarviðburðir í boði og ber þar 

hæst „Daga myrkurs“ í nóvember ár hvert  Samgöngur 

eru góðar, Flugfélag Íslands flýgur nokkrar ferðir á dag 

til Egilsstaða og rútuferðir eru í boði á flesta firðina og til 

Akureyrar  Samgöngur eru því ágætar yfir vetrartímann 

utan að fjallvegir geta orðið erfiðir yfirferðar vegna snjóa  

Haustið er mikilvægt í ferðaþjónustu á Austurlandi  

Miklir hagsmunir eru í veiði, hreindýraveiði stendur til 

20  september og rannsóknir hafa sýnt að einn erlend-

ur veiðimaður skilur eftir allt að einni milljón króna á 

móti um 200 000 krónum innlendra veiðimanna  Þá er 

líklegra að erlendir ferðamenn séu í hóp og því eru efna-

hagslegu áhrifin mun meiri  Úthlutunarreglur hafa heft 

framgang ferðaþjónustu á þessu sviði en hreindýralottó 

hentar afar illa ferðaþjónum  Verið er að vinna að um-

bótum	hvað	þetta	varðar.	Á	haustin	er	gæsaveiði	einnig	

umtalsverð, fjöldi veiðimanna kemur frá höfuðborgars-

væðinu	sem	og	erlendis	frá.	Þá	er	einnig	vaxandi	þjónus-

ta í kringum rjúpnaveiðimenn  Fræðsluferðaþjónusta er 

Austurland
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Náttúrugripa safn Austurlands á Neskaupsstað, Sjóhúsið 

á Eskifirði, Hernámssafnið á Reyðarfirði, Steinasöfnin o fl  

menn ingartengt  Einnig eru uppi hugmyndir um að 

bjóða ferða mönnum að taka þátt í Þorrablótum  Dagar 

myrkurs er árviss hátíð haldin um allt Austurland 

Verið er að vinna markvisst að því að kynna al-

þjóðaflugvöllinn á Egilsstöðum sem spennandi valkost 

með góðu aðgengi að áhugaverðum áfangastöðum  

Klasar og samstarfsverkefni 

•	 	Borgarfjörður eystri - Ferðaþjónusta til framtíðar 

  Síðustu þrjú ár hefur orðið bylting í uppbyggingu 

ferðaþjónustu	 og	 þróun	 ferða	 á	 Borgarfirði	 eystra.	

Meiri metnaður og uppbygging skilar sér nú í aukn-

um	umsvifum	og	vinsældir	Borgarfjarðar	meðal	er-

lendra ferðamanna hafa aukist til muna  

•	 	Fuglar á Suðausturlandi
  Markmið klasans Fuglar á Suðausturlandi er að 

bygg ja markvisst upp fuglaferðaþjónustu á þessu 

svæði, þróa nýja þjónustu og vörur sem byggja á 

einn eða annan hátt á fuglum og/eða fuglaskoðun  

•	 	Hús	Handanna	-	handverkshópur
  Uppbygging öflugrar sölumiðstöðvar og vefverslun-

ar sem er opin allt árið og selur gæðavörur í verslun-

inni	 Hús	 Handanna	 á	 Egilsstöðum.	 Áhersla	 verður	

lögð á gæðavörur úr austfirsku hráefni, til að mynda 

trjávið, skinni og ull  Eingöngu verður til sölu gæða-

vara og verða allar vörur valdar af sérstöku gæðaráði 

•	 	Austfirskar	krásir
  Samstarfsverkefni um uppbyggingu á klasasamstarfi 

fyrirtækja og einyrkja um matarmenningu á Austur-

landi  Verkefninu er ætlað að styrkja matarmenningu 

svæðisins inn á við sem út á við, kynna matarmenn-

ingu svæðisins fyrir heimamönnum jafnt sem ferða-

mönnum og gera vörur og þjónustu á svæðistengd-

um afurðum bæði sýnilegri og aðgengilegri 

•	  Í Ríki Vatnajökuls
  Markmið verkefnisins er að byggja upp ferðaþjón  ustu, 

matvælaframleiðslu og menningu á Suðaust urlandi 

og skapa þannig grundvöll fyrir öflug og arðbær 

fyrirtæki er starfa allt árið um kring  Aðilar og fyrirtæki 

sem standa að Ríki Vatnajökuls eru nú 76 talsins  

(Styrkt	af	Vaxtarsamningi	Austurlands	út	árið	2009.)

Vorið	er	tími	fyrir	hreindýra	og	fuglaskoðun.	Á	Aust

urlandi eru farfuglar í tugþúsundatali í fjörum og á tún-

um  Vorið er líka besti tíminn til að sjá hreindýr en þá 

eru tarfar við flesta vegi en kýrnar komnar inn á hálendið 

með nýborna kálfa 

Sérstaða 

Heilsa, menning og útivist í ævintýralegu umhverfi  Sér-

staða Austurlands er fjölbreytt landslag og gríðarleg 

víðátta.	Góð	aðstaða	er	til	vetrarafþreyingar.	Áhugaverð	

menning í veiðimannasamfélagi, útivist og holl matar-

hefð með nýtingu náttúruafurða hvort sem er í matar-

gerð eða hönnun og handverki 

Framtíðarsýn

Ferðaþjónusta á Austurlandi er kynnt undir kjörorð-

unum „Austurland – í alvöru“ og „Austurland – ævintýri 

líkast“  Þessi kjörorð eru lýsandi fyrir þá stefnu sem unn-

ið er eftir; að viðhalda uppruna á öllum sviðum og að 

heimsókn á Austurland er ævintýraleg upplifun 

Heilsa – Menning – Útivist
Leitast er við að nýta til fullnustu sérstöðu sem lýsir 

sér í fjölbreyttu landslagi sem gefur einstaka útivistar-

möguleika  Útivistin er forsenda heilsueflandi ferðaþjón-

ustu	í	samvinnu	við	vaxandi	áherslu	á	hollustu	og	mat

armenningu – „Heilbrigð sál í hraustum líkama“ – þ e  

lýðheilsusjónarmið í öndvegi  

Heilsuferðaþjónusta	 er	 vaxandi	 og	 má	 búast	 við	

miklum	 vexti	 á	 því	 sviði	 t.d.	 í	 tengslum	 við	 nýtt	 og	

glæsi	legt	 hótel	 á	Hallormsstað.	Matarmenning	 er	 vax-

andi und ir forystu Austfirskra krása og byggir á þjóðlegri 

hefð, nýtingu náttúruafurða á forsendum Slow food  

Veit ingastaðir hafa getið sér gott orð og styðja við 

heilsuferðaþjónustu með lífrænum upprunavottuðum 

afurðum af svæðinu  

Uppbygging vetrarferða hefur verið þó nokkur 

og býður upp á mikla möguleika, svo sem jeppaferðir 

á hálendið og jökul-, náttúru- og dýraskoðunarferð-

ir, gönguhópa og gönguskíðaferðir, ásamt góðum 

skíðasvæðum sem má byggja upp og markaðssetja 

enn betur  Þá eru söfn og setur mörg áhugaverð t d  
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Aðilar á vegum sveitarfélaganna tveggja, ferðaþjón-

ustunnar og stoðstofnana hafa síðastliðið ár starfað 

í vinnuhópi um Dyrfjallaklasa sem hefur það m a  á 

stefnuskrá sinni að sækja um aðild að Evrópusamtök-

um jarðminjagarða árið 2011 

•	 	Dyrfjöll	–	Náttúrugarður	–	Geopark	
  Verkefnið felst í undirbúningi að stofnun náttúru-

garðs í nágrenni Dyrfjalla  Horft er til svæðis sem 

spannar	 Borgarfjarðarhrepp,	 Héraðssanda,	 Hjalta

staða þinghá og næsta nágrenni undir slíkan garð  
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árið,	 þó	 er	 opn	unartími	 mismunandi.	 Ýmis	 námskeið	

eru í boði  Það sem helst hefur verið á döfinni varðandi 

veturinn er að gera meira út á menningarferðaþjónustu  

Það vantar upp á vöruþróun og pakkagerð og kynningu 

í framhaldi af því  

Sérstaða

Gullfoss	og	Geysir,	Þingvellir,	Jökulárslón	og	Skaftafells	

og Vatnajökulsþjóðgarður  Fjölbreytt þjónusta er við 

ferðamenn allt árið í tengslum við söguslóðir og söfn  

Nálægð við afþreyingarfyrirtæki og ferðaskipuleggjend-

ur á höfuðborgarsvæðinu  Fjölbreytt náttúra, menning 

og saga  Mikill jarðhiti, býður upp á góðar útisundlaugar 

og heilsuferðaþjónustu 

Framtíðarsýn 

Vöruþróun eigi sér stað og klasaverkefni í menningar-

ferðaþjónustu og fræðandi ferðaþjónustu (fuglaskoðun-

ar  klasar, safnakennsla, jarðvangur, Kötlusetur, jarð-

skjálftasetrið á Selfossi)  Skapa þarf betri stöðu gagnvart 

ferðakaupendum  Skýr ímynd skapist ásamt aukinni vit-

und	ferðakaupenda	um	fjölbreytileika	svæðisins.	Breytt	

hugarfar, innri markaðssetning og samvinna  

Klasar og samstarfsverkefni 

•	  Katla Geo Park
	 	Áhugavert	 samstarfsverkefni	 sveitarfélaga,	 háskóla	

og fyrirtækja í ferðaþjónustu 

•	  Fræðandi ferðaþjónusta á Suðurlandi
  Verkefnið snýst um að koma á fót víðtæku triple-hel-

ix	samstarfsneti	(„metaklasa“)	stofnana,	samtaka	og	

fyrirtækja sem munu vinna í sameiningu að þróun 

og markaðssetningu margvíslegrar vöru og þjón-

ustu sem byggir á miðlun/sölu þekkingar, í einu eða 

öðru formi  Verkefnið nær yfir allt Suðurland og er 

hugmyndin sú að þrír meginkjarnar í ferðaþjónust-

unni	vinni	saman;	í	Árnessýslu,	Rangárvallasýslu	og	

Skaftafellssýslum 

Núverandi geta svæðisins   

Sterk staða, gististaðir (hótel, gistiheimili, sumarhús og 

fjallaskálar) og veitingahús eru almennt opin yfir vetr-

ar tímann  Eitthvað er lokað en opnað fyrir hópa  Hlýrra 

loftslag og vegaumbætur hafa orðið til þess að svæðið 

er aðgengilegt allt árið  Minna er um ófærð og vegir 

eru	betri.	 Breytt	og	betra	 aðgengi,	 Suðurstrandavegur,	

miklar vegaumbætur hafa veið gerðar í uppsveitum 

Árnessýslu,	 má	 þar	 nefna	 Lyngdalsheiði	 og	 breikkun	

Suðurlandsvegar.	 Áætlunarflug	 til	 Hafnar	 ásamt	 hóp-

ferðafyrirtækjum auðveldar ferðamönnum aðgengi  

Töluverð umferð er í gegn sem fer á hálendið, útivistar-

svæði á hálendinu er opið allt árið en háð ástandi vega  

Norðurflug og Þyrluþjónustan bjóða skoðunarferðir 

allt	 árið	 um	 kring.	 Fontana,	 nýtt	 gufubað	og	 SPA,	 er	 á	

Laugar	vatni	og	SPA	á	Selfossi.	Fjöldi	afþreyingarfyrirtæk-

ja býður þjónustu allt árið  Geysisstofan er opin allt árið  

Þjórsárdalur er vetrarparadís, Stöng er opin allt árið og 

þangað er jeppafært á veturna en Þjóðveldisbærinn er 

lokaður á veturna  

Fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar, Iceland activ-

ites, Hólasport, South Iceland adventure, Íslenskir 

fjalla leiðsögumenn, Öræfaferðir, Vatnajökull travel og 

Southcoast adventure bjóða upp á ævintýraferðir yfir 

vetrartímann, svo sem jeppaferðir, snjósleðaferðir, 

jökla göngur og norðurljósaferðir  Þá býður Hótel Höfn 

einnig upp á vinsælar norðurljósaferðir  Esja travel, TG 

travel, Kynnisferðir, Snæland Grímsson og Allrahanda 

bjóða upp á ferðaskipulagningu allt árið um kring  

Hestaleigurnar eru flestar með ferðir allt árið  Men-

ningarklasi stendur fyrir viðburðum yfir vetrartímann  

Fræðandi	 ferða	þjónusta	 —	 sögustaðir,	 sagan	 er	 gerð	

sýnileg og undraveröld sköpuð á Draugasetrinu og á 

Álfa,	 trölla	 og	norðurljósasafninu	 á	 Stokkseyri	 sem	er	

opið fyrir hópa yfir vetrartímann  Hið sama má segja 

um	 Jöklasýninguna	 á	 Höfn,	 Gestastofuna	 á	 Þorvald-

seyri, Húsið á Eyr arbakka, Sjóminjasafnið á Eyrarbakka 

og	 Rjómabúið	 á	 Baugsstöðum.	 Sögusafn,	 Heklusetur,	

Jarðhitasýningin	 í	Hellisheiðarvirkjun,	 Sæheimar	 í	Vest-

mannaeyjum og Sögusetrið á Hvolsvelli eru opin allt 

Suðurland
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•	  Safnaklasi Suðurlands
  Samstarf safna á Suðurlandi  

•	  Fuglaklasi á Suðurlandi 
  Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Suður-

landi leiðir verkefnið en markmið þess er að efla 

fræðslutengda ferðamennsku á Suðurlandi með 

sérstakri áherslu á fuglalífið  

•	  Í Ríki Vatnajökuls
  Markmið verkefnisins er að byggja upp ferðaþjón  ustu, 

matvælaframleiðslu og menningu á Suðaust urlandi 

og skapa þannig grundvöll fyrir öflug og arðbær 

fyrirtæki er starfa allt árið um kring  Aðilar og fyrirtæki 

sem standa að Ríki Vatnajökuls eru nú 76 talsins  

(Styrkt	af	Vaxtarsamningi	Suðurlands	frá	árinu2010.)

•	  Matvælasmiðja í uppsveitum Árnessýslu 

	 	Átaksverkefni	 félagsins	 í	uppsveitum	Árnessýslu	—	

matvælasmiðja er samstarfsverkefni með Matís og 

sveitarfélögunum fjórum á svæðinu  

•	 Upplit – ferða- og menningarklasi í uppsveitum 
Ár nessýslu

  Kemur aðeins inn á ferðaþjónustu einnig í nokkrum 

verkefnum 

•	  Matarklasi Suðurlands 
  Matarklasi Suðurlands og Vestmannaeyja hefur 

það að markmiði að varðveita og hefja til vegs og 

virðingar hefðir úr héraði í matargerð í anda hinna 

alþjóðlegu „Slow food“ samtaka 
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•	 	Á	 undanförnum	 árum	 hefur	 framboð	 á	 gistirými	

aukist verulega  Sumarið 2010 voru í boði 20 094 

rúm á 322 hótelum og gistiheimilum, á tímabilinu 

janúar til apríl var framboð rúma 13 690 á 191 hóteli 

og gistiheimili og á tímabilinu september til desem-

ber var framboðið 15 523 rúm á 228 hótelum og 

gisti heimilum  

•	 	Helmingur	 gistirýmis	 á	 hótelum	 og	 gistiheimil

um sem í boði er á tímabilinu janúar til apríl og á 

tímabilinu september til desember er á höfuðborg-

arsvæðinu, á bilinu 17-18% á Suðurlandi, 14% á 

Norðurlandi, 8-9% á Austurlandi, 4-5% á Vesturlandi 

og svipað hlutfall á Suðurnesjum en 2-3% eru í boði 

á Vestfjörðum  

•	 	Meira	 framboð	 er	 á	 gistingu	 á	 landsbyggðinni	 yfir	

sumarmánuðina en þá er höfuðborgarsvæðið með 

38% af gistirými, Norðurlandið með 19%, Suður-

landið með 17%, Austurlandið með 11%, Vestur-

landið með 7%, Vestfirðir með 5% og Suðurnesin 

með 3%  

Framboð á gistirými á hótelum og gistiheimilum

Framboð á gistirými (rúmum) eftir landshlutum 2010  

                                                    Janúar-apríl                             Maí-ágúst                     September-desember
  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Höfuðborgarsvæði 6.803 49,7 7.728 38,5 7.250 46,7

Suðurnes 609 4,4 702 3,5 709 4,6

Vesturland 522 3,8 1.449 7,2 689 4,4

Vestfirðir 349 2,5 937 4,7 377 2,4

Norðurland 1.964 14,3 3.748 18,7 2.223 14,3

Austurland 1.169 8,5 2.158 10,7 1.413 9,1

Suðurland 2.274 16,6 3.372 16,8 2.862 18,4

Samtals 13.690 100 20.094 100 15.523 100

Heimild: Hagstofa Íslands.
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•	 	Eins	og	sjá	má	af	mynd	hér	að	neðan	hafa	litlar	breyt-

ingar orðið á hlutfallslegri nýtingu rúma á hótelum 

og gistiheimilum á ársgrunni frá árinu 2004   

•	 	Nýting	rúma	á	hótelum	og	gistiheimilum	var	mest	í	

júlí (64,7%), ágúst (58,7%) og júní (46,2%) árið 2010  

Næst komu september-, október- og maímánuðir 

með um og yfir 30% nýtingu hver mánuður  Aðra 

mánuði ársins var nýtingin innan við 30%, þó allra 

lægst í janúar (16,6%) og desember (17,4%) 

•	 	Yfir	vetrarmánuðina	fer	nýtingin	á	nokkrum	svæðum	

s s  Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og 

Austurlandi niður fyrir 10%  

Nýting á hótelum og gistiheimilum 

 Nýting rúma á hótelum og gistiheimilum eftir landshlutum 2010

  J F M A M J J Á S O N D

Allt landið 16,6 25,3 27,4 27,3 29,7 46,2 64,7 58,7 33,7 30,4 21,6 17,4
            
Höfuðborgarsvæði 24,1 34,9 37,7 35,5 38,6 53,3 61,5 63,1 43,5 41,6 30,6 25,4

Suðurnes 18,3 24,8 23,2 26,0 24,9 40,3 56,6 53,4 33,3 29,7 19,4 21,1

Vesturland 6,6 10,8 11,3 14,1 20,3 41,1 64,2 52,6 22,6 14,8 10,3 4,9

Vestfirðir 4,3 5,2 5,4 12,4 17,2 41,3 63,2 54,7 22,2 11,2 8,4 4,0

Norðurland vestra 3,1 6,1 9,5 14,0 14,4 37,7 54,5 42,2 27,9 9,6 6,4 3,3

Norðurland eystra 8,0 19,6 17,4 21,6 23,6 42,8 73,6 57,8 29,1 16,5 10,4 6,7

Austurland 3,0 4,9 9,0 9,2 22,1 45,1 74,1 63,5 21,9 11,3 5,4 3,6

Suðurland 7,9 16,7 20,7 21,0 22,4 39,1 64,1 53,4 21,1 24,5 15,9 10,6

Heimild: Hagstofa Íslands.
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•	 	Á	árinu	2010	var	framboð	rúma	á	farfuglaheimilum,	

í orlofshúsum og heimagistingu um 4500 talsins  

Tæplega þriðjungur var á Suðurlandi, ríflega fimmt-

ungur á Norðurlandi, 12% á Austurlandi og um 10% 

á höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi og Vestfjörðum  

Upplýsingar liggja ekki fyrir um framboð eftir árs-

tíðum eða nýtingu gistirýmis  

•	 	Einungis	er	haldið	utan	um	fjölda	tjaldsvæða,	skála	í	

óbyggðum og fjölda staða sem bjóða upp á svefn-

pokagistingu 

Framboð á öðrum gististöðum en hótelum og gistiheimilum 

Framboð á öðru gistirými en hótelum og gistiheimilum    
  
      Farfuglaheimili                             Orlofshús*                   Heimagisting               Önnur gisting - fjöldi staða
   Fj. staða Rúm  Fj. staða Rúm  Fj. staða Rúm Tjaldstæði Skálar Svefnp.gisting

Höfuðb.sv. 3 328    19 148 3   1

Suðurnes 1 85 2 75 1 14 2   

Vesturland 4 154 6 230 15 116 21   6

Vestfirðir 6 157 3 159 19 137 22 3 4

Norðurland 6 214 11 418 42 393 40 10 11

Austurland 7 215 5 208 12 103 20 10 7

Suðurland 10 361 11 799 19 171 41 25 13

Alls 37 1.514 36 1.889 127 1.082 149 48 42

*Tölur um orlofshús eru frá 2009, þar sem upplýsingar vantar um fjölda rúma árið 2010.  
Heimild: Hagstofa Íslands.
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•	 	Heildarfjöldi	 gistinótta	 á	 Íslandi	 var	 2.991.522	 árið	

2010, 40,4% fleiri en árið 2004  Ríflega 60% gisti-

nótta voru að sumarlagi, um 10% að vori, um 11% 

að hausti og um 15% að vetri 

•	 	Tvær	 af	 hverjum	 fimm	 gistinóttum	 voru	 á	 höfuð

borg arsvæðinu, þar af voru tvær af hverjum fimm að 

sumarlagi, fjórðungur að vetri til, 15% að vori og 

um 17% að hausti 

•	 	Þrjár	 af	 hverjum	 fimm	 gistinóttum	 voru	 utan	

höfuð borgarsvæðisins, þar af voru tæplega 80% að 

sumarlagi, 7% að vori, 7% að hausti og um 7% að 

vetri  

 

Gistinætur – allar tegundir gististaða

 Heimild: Hagstofa Íslands.
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•	 	Af	 1,6	 milljónum	 gistinótta	 sem	 útlendingar	 áttu	

á hótelum og gistiheimilum árið 2010 var ríflega 

helmingur yfir sumarmánuðina þrjá, fjórðungur 

að vori (apríl-maí) eða hausti (sept -okt ) og tæp-

lega fimmtungur að vetri (jan -mars/nóv -des ) 

Árstíðabundinnar	 sveiflu	 gætir	 ekki	 í	 sama	 mæli	

hjá Íslendingum en þriðjungur af 404 þúsund 

gistinótt um Íslendinga á hótelum og gistiheimil-

um árið 2010 var yfir sumamánuðina, þriðjung-

ur að vori eða hausti og tæplega þriðjungur yfir 

vetrar mánuðina  

•	 	Fjöldi	 gistinótta	 á	 öðrum	 gististöðum	 en	 hótelum	

og gistiheimilum var tæplega 967 þúsund árið 2010, 

þar af 57,2% á tjaldstæðum, 18% á farfuglaheimil-

um, 11,5% í orlofsgistingu, 8,2% í skálum/svefnpoka-

gistingu og 5,6% í heimagistingu   

Gistinætur – eftir tegund gististaða

Gistinætur 2010 

Orlofshúsabyggðir Jan-apr Maí-ágúst Sept-des Samtals

Íslendingar 12.409 22.164 7.580 42.153
Útlendingar 3.006 60.759 4.948 68.713
Samtals 15.415 82.923 12.528 110.866
    
Farfuglaheimili Jan-apr Maí-ágúst Sept-des Samtals

Íslendingar 3.559 10.862 3.190 17.611
Útlendingar 15.412 109.571 27.047 152.030
Samtals 18.971 120.433 30.237 169.641
    
Svefnpokagisting/skálar Jan-maí Júní-ágúst Sept-des Samtals

Íslendingar 1.723 28.347 2.468 32.538
Útlendingar 589 44.813 1.184 46.586
Samtals 2.312 73.160 3.652 79.124

 Heimild: Hagstofa Íslands.
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Heimild: Hagstofa Íslands.

Fjöldi gistinótta á höfuðborgarsvæðinu var 1 198 307  

árið 2010 eða um 40,1% af heildargistinóttum á landinu  

Tvær af hverjum fimm gistinóttum voru að sumri til (júní 

til ágúst), rífl ega fimmtungur að vetri (jan -mars/nóv -

des ), 17% að hausti (sept -okt ) og um 14% að vori (apríl-

maí)  Gistinætur útlendinga voru um 80% af heildarfjölda 

gistinótta á höfuðborgarsvæðinu 

 

  

Gistinætur voru 341 þúsund á Vesturlandi og Vest-

fjörðum árið 2010 sem er 11,4% af heildargistinóttum 

á landinu  Nærri níu af hverjum tíu gistinóttum voru að 

sumri til, 5,4% að vori, 5,0% að hausti og um 3% yfir vetr ar-

mánuðina  Gistinætur Íslendinga voru nokkuð fleiri en 

útlendinga eða um 56% af heild 

  

Gistinætur á Norðurlandi voru ríflega hálf milljón árið 

2010 eða 17,9% af heildargistinóttafjölda  Nærri átta 

af hverjum 10 gistinóttum voru að sumarlagi en um 

fimmt ungur skiptist nokkuð jafnt á milli annarra árstíða  

Gistinætur útlendinga voru um 55% af heildargistinótt-

um á Norðurlandi og voru nærri 90% þeirra að sumar-

lagi  

  

Gistinætur á Austurlandi voru tæplega þrjú hundruð 

þúsund talsins eða tæplega 10% af heildargistinóttum 

í landinu  Um 85% voru yfir sumarmánuðina, tæplega 

6% að vori til og 3% yfir vetrarmánuðina  Gistinætur 

útlendinga voru í miklum meirihluta eða 71,4% af heild ar- 

gistinóttum í landshlutanum 

Gistinætur eftir landshlutum 2010  (allar tegundir gististaða)
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Gistinætur á Suðurlandi voru ríflega hálf milljón eða 

17,8% af heild  Þrjár af hverjum fjórum gistinóttum 

voru að sumri til, tæplega 10% að hausti eða vori og 

um 8% að vetri  Tvær af hverjum þremur gistinóttum 

voru gistinætur útlendinga og var 78% þeirra eytt yfir 

sumarmánuðina 

  

Gistinætur voru nærri 100 þúsund á Suðurnesjum árið 

2010 og var um helmingur þeirra að sumri til, tæp-

lega 20% að vetri til, 15% að hausti og um 11% að vori  

Gistinætur útlendinga voru í miklum meirihluta eða 80% 

af heild  
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Heimild: Hagstofa Íslands.
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  Heildarfjöldi Háönn Lágönn
 gistinótta  (júní-ágúst) (jan-maí/sep-des)

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Norðurlönd 346.804 16,3 176.764 13,2 170.040 21,7
  
    Noregur 95.843 4,5 41.675 3,1 54.168 6,9
    Danmörk 129.347 6,1 77.911 5,8 51.436 6,6
    Svíþjóð 88.394 4,2 41.990 3,1 46.404 5,9
    Finnland 33.220 1,6 15.188 1,1 18.032 2,3

Bretland 260.258 12,2 93.150 6,9 167.108 21,3

Mið-/S-Evrópa 1.005.903 47,2 795.586 59,2 210.317 26,8

    Þýskaland 424.010 19,9 338.070 25,2 85.940 10,9
    Holland 116.014 5,4 76.479 5,7 39.535 5,0
    Belgía 43.920 2,1 35.209 2,6 8.711 1,1
    Frakkland 179.194 8,4 138.406 10,3 40.788 5,2
    Sviss 66.997 3,1 57.546 4,3 9.451 1,2
    Austurríki 41.170 1,9 35.960 2,7 5.210 0,7
    Ítalía 66.600 3,1 57.340 4,3 9.260 1,2
    Spánn 67.998 3,2 56.576 4,2 11.422 1,5

N-Ameríka 199.929 9,4 103.573 7,7 96.356 12,3

    Bandaríkin 159.412 7,5 77.372 5,8 82.040 10,4
    Kanada 40.517 1,9 26.201 1,9 14.316 1,8

Annað 316.279 14,9 174.994 13,0 141.285 18,0

    Önnur Evrópulönd 127.938 6,0 80.656 6,0 47.282 6,0
    Asía 48.748 2,3 22.266 1,7 26.482 3,4
    Annað 139.593 6,6 72.072 5,4 67.521 8,6

Samtals 2.129.173 100 1.344.067 100 785.106 100

Gistinætur eftir markaðssvæðum 2010    

Gistinætur Íslendinga og útlendinga 

  Heildarfjöldi Háönn Lágönn
 gistinótta  (júní-ágúst) (jan-maí/sep-des)

  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
  
Íslendingar 862.349 28,8 559.750 29,4 302.599 27,8
Útlendingar 2.129.173 71,2 1.344.067 70,6 785.106 72,2

Samtals 2.991.522 100 1.903.817 100,0 1.087.705 100

Heimild: Hagstofa Íslands.
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Heimild: Hagstofa Íslands.

Gistinætur Norðurlandabúa voru 346 804 talsins árið 

2010 eða álíka margar og árið 2009  Helmingur (51%) 

gistinótta var að sumri til, 17,7% að vetri, 16,1% að hausti 

og 15,2% að vori  

70,5% gistinótta voru á höfuðborgarsvæðinu árið 

2010  54% gistinótta Norðurlandabúa á háönn (júní til 

ágúst) voru á höfuðborgarsvæðinu og 87,6% á lágönn 

(jan -maí) /sept -des ) 

  

Bretar	áttu	260.258	gistinætur	á	Íslandi	árið	2010,	ríflega	

þriðjungur (35,8%) var yfir sumarmánuðina, þriðjungur 

(34,5%) að vetri, 14,9% að vori til og 14,8% að hausti  

66,9% gistinótta voru á höfuðborgarsvæðinu árið 

2010.	45,3%	gistinótta	Breta	á	háönn	voru	á	höfuðborgar

svæðinu og 79% á lágönn 

Ferðamenn frá Mið- og S-Evrópu dvelja að jafnaði lengur 

á Íslandi en ferðamenn frá öðrum svæðum  Gistinætur 

þeirra voru árið 2010 nærri helmingur allra gistinótta á 

Íslandi  79% gistinótta ferðamanna frá Mið- og S-Evrópu 

voru yfir sumarmánuðina og 21% utan háannar  

32,6% gistinótta voru á höfuðborgarsvæðinu árið 

2010.	45,3%	gistinótta	Breta	á	háönn	voru	á	höfuðborgar

svæðinu og 79,0% á lágönn 

  

N-Ameríkanar dvöldu 199 929 gistinætur árið 2010 eða 

11% fleiri en árið 2009  Helmingur (51,8%) gistinótta var 

yfir sumarmánuðina, fimmtungur (19,9%) yfir vetrar-

mánuðina, 17,8% að hausti og 10,5% að vori  

63,7% gistinótta voru á höfuðborgarsvæðinu árið 

2010  50,6% gistinótta N-Ameríkana á háönn voru á höfuð-

borgarsvæðinu og 79,3% á lágönn 

Gistinætur eftir markaðssvæðum 2010
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Heimild: Hagstofa Íslands.

Þeir sem komu frá öðrum markaðssvæðum eyddu 

316 279 gistinóttum árið 2010, 2,2% færri gistinóttum en 

árið 2009  Ríflega helmingur gistinótta var að sumarlagi, 

fimmtungur að vetri, 14,6% að hausti og 10,7% að vori  

60,2% gistinótta voru á höfuðborgarsvæðinu árið 

2010  46,4% gistinótta á háönn voru á höfuðborgar-

svæð inu og 77,4% á lágönn  

  

Gistinætur Íslendinga innanlands voru árið 2010, 

862 349 talsins eða einu prósenti lægra en árið 2009  

64,9% gistinótta var eytt yfir sumarmánuðina, 16,1% að 

vetri til, 9,5% að vori og svipuðu hlutfalli að hausti til  

15,6% gistinótta var eytt á höfuðborgarsvæðinu 

árið 2010, 5,7% gistinótta á háönn voru á höfuðborgar-

svæðinu og 33,8% á lágönn  
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•	 	94%	 ferðamanna	 hingað	 til	 lands	 árið	 2010	 komu	

með flugi um Keflavíkurflugvöll, 3% með Norrænu 

um Seyðisfjörð og 3% um aðra flugvelli  Þar fyrir 

utan komu gestir með skemmtiferðaskipum en þeir 

voru um 73 þúsund árið 2010  

•	 	Árið	2010	komu	tæplega	460	þúsund	ferðamenn	til	

landsins með flugi um Keflavíkurflugvöll en erlend-

um ferðamönnum til Íslands um flugvöllinn hefur að 

jafnaði fjölgað árlega um 6% milli ára frá því Ferða-

málastofa hóf þar talningar árið 2002  Það sem af er 

árinu 2011 hefur ferðamönnum fjölgað um tæp 20% 

frá sama tímabili og í fyrra og ef fram heldur sem 

horfir má því búast við allt að 555 þúsund erlendum 

gestum til landsins á árinu 2011 um Keflavíkurflugvöll    

•	 	Tæplega	helmingur	gesta	hefur	komið	að	sumri	 til	

(júní - ágúst), um og yfir fimmtungur að vetri (jan -

mars/nóv -des ), 16-18% að hausti (sept -okt ) og á 

bilinu 11-14% að vori (apríl-maí)  

Erlendir ferðamenn á Íslandi

Fjöldi erlendra ferðamanna til landsins um Keflavíkurflugvöll eftir árstíma
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vor 40.838 50.164 49.141 56.383 61.920 62.109 62.422 51.385
Sumar 145.883 166.973 171.643 181.050 217.759 221.212 228.730 227.414
Haust 51.590 56.238 61.658 71.705 73.240 76.733 72.834 74.932
Vetur 70.457 75.128 78.676 89.487 106.080 112.618 100.550 105.518

Samtals 308.768 348.503 361.118 398.625 458.999 472.672 464.536 459.249

Hlutfall erlendra ferðamanna til landsins um Keflavíkurflugvöll eftir árstíma

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vor 13,2 14,4 13,6 14,1 13,5 13,1 13,4 11,2
Sumar 47,2 47,9 47,5 45,4 47,4 46,8 49,2 49,5
Haust 16,7 16,1 17,1 18,0 16,0 16,2 15,7 16,3
Vetur 22,8 21,6 21,8 22,4 23,1 23,8 21,6 23,0

Samtals 100 100 100 100 100 100 100 100

Heimild: Ferðamálastofa.
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Ferðamenn eftir markaðssvæðum 2010

  Vor Sumar Haust Vetur Allt árið
 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Norðurlönd 15.922 31,0 48.252 21,2 21.801 29,1 26.779 25,4 112.755 24,6
Bretland 8.423 16,4 16.656 7,3 10.294 13,7 24.953 23,6 60.326 13,1
Mið-/S-Evrópa 11.093 21,6 86.215 37,9 16.087 21,5 18.610 17,6 132.005 28,7
N-Ameríka 6.708 13,1 31.150 13,7 12.959 17,3 13.796 13,1 64.613 14,1
Annað 9.239 18,0 45.141 19,8 13.791 18,4 21.380 20,3 89.552 19,5

Samtals 51.385 100 227.414 100 74.932 100 105.518 100 459.251 100,1

Heimild: Ferðamálastofa.

•	 	Árið	 2008	 komu	 472	 þúsund	 erlendir	 ferðamann	

til Íslands um Keflavíkurflugvöll og hafa aldrei 

fleiri ferða menn komið á ársgrunni til landsins um 

flugvöllinn.	Árið	2009	voru	þeir	tæplega	465	þúsund	

en nokkuð færri árið 2010 eða um 460 þúsund  

•	 	Síðastliðin	 þrjú	 ár	 hefur	 tæplega	 helmingur	 ferða

manna um Keflavíkurflugvöll komið yfir sumar-

mánuðina þrjá (júní-ágúst), tæplega þriðjungur að 

vori (apríl-maí) eða hausti (sept -okt ) og um og yfir 

fimmtungur að vetri (jan -mar /nóv -des )  



3 8  |  Í s l a n d  a l l t  á r i ð

T ö l f r æ ð i

11,5

4,4

14,8

10,9

4,2

-6,2

-1,7

5,4

14,5

2,8
5,5

20,3

1,6
3,4

-0,6

6,8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10  Meðaltal
03/10

Árleg fjölgun/fækkun erlendra gesta um 
Keflavíkurflugvöll

Lágönn

Háönn

%

•	 	Fjölgun	 erlendra	 gesta	 til	 Íslands	 hefur	 að	 jafnaði	

verið 6% milli ára á tímabilinu 2003-2010  Fjölgunin 

hefur verið meiri á háönn (6,8%) en lágönn (5,4%)  

Mest fjölgaði milli ára á háönn (júní –ágúst) frá 2006-

2007 eða 20,3% en minnst frá 2009-2010 eða 0,6%  

Á	 lágönn	 (jan.maí/sept.des.)	 var	 fjölgunin	 mest	

frá 2005-2006 eða 14,8% en minnst frá 2008-2009, 

-6,2% 

•	 	Ferðamönnum	hefur	fjölgað	að	jafnaði	um	4,1%	milli	

ára að vori til á tímabilinu 2003-2010, um 6,8% að 

 sumri, 6,6% að hausti og 6,3% að vetri  Mest hefur fjölg-

unin verið að jafnaði frá fjarmörkuðum öll tímabilin   

Fjölgun/fækkun ferðamanna um Keflavíkurflugvöll 2003-2010

Fjölgun milli ára að jafnaði á tímabilinu 2003-2010 (%)
 

 Vor Sumar Haust Vetur Allt árið

Norðurlönd 4,1 7,4 4,3 4,0 5,2
Bretland -1,2 -1,1 4,5 6,9 2,3
Mið-/S-Evrópa 7,5 5,9 6,3 8,0 6,1
N-Ameríka 0,6 7,3 6,9 1,9 4,8
Annað 14,9 15,5 10,7 15,0 14,2

Samtals 4,1 6,8 6,6 6,3 6,0

Heimild: Ferðamálastofa.
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Karlar eru í nokkrum meirihluta ferðamanna til Íslands 

einkum utan sumarmánaða  Karlar voru 52% gesta utan 

háannar 2009-10, 53% 2008-09 og 58% 2007-08   

Meðalaldur ferðamanna 16 ára og eldri er nokkuð 

lægri utan háannar en meðalaldur sumarferðamanna 

(42-43 ár)  Þannig var meðalaldur ferðamanna utan 

háannar 2009-10, 39 ár, um ári lægri en veturna þar á 

undan  

 

Langflestir koma til Íslands í frí en síðan vegna heimsókn-

ar, viðskipta, ráðstefna eða funda  Það sem vekur athygli 

í samanburði síðustu ára er að 82% komu til Íslands í frí 

veturinn 2009-2010 en einungis 61% veturinn 2007-

2008.	Á	sama	tíma	fækkaði	þeim	sem	komu	í	viðskipta-

erindum úr 17% í 8%, ráðstefnugestum fækkaði úr 8% í 

4% og þeim sem voru á Íslandi vegna vinnu fækkaði úr 

4% í 2%  

 

  

Veturinn 2009-10 voru flestir með maka í föruneyti (40%) 

og næstflestir með vinum (28%) en þeir sem voru einir á 

ferð vermdu þriðja sætið (16%)  Fæstir voru með vinnu-

félögum (11%) eða með barn/börn (7%) 

Umtalsvert annað mynstur í föruneyti kemur fram 

veturinn 2007-08 en veturna 2008-09 og 2009-10  Þá 

voru mun fleiri einir á ferð eða með vinnufélögum en að 

sama skapi færri með maka eða vinum í för   

Flestir erlendir ferðamenn á Íslandi ferðast á eigin vegum 

og á það jafnt við um sumarmánuðina og tímabilið utan 

háannar 

  

Erlendir ferðamenn á ferðalögum um Ísland
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Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, unnið fyrir 
Ferðamálastofu.

Meðaldvöl erlendra ferðamanna á Íslandi var 5,9 nætur 

veturinn 2009-10 sem er næstum helmingi styttri en 

meðaldvalarlengd að sumri (10,4 nætur)  Dvalarlengd 

var nokkuð misjöfn eftir markaðassvæðum, þannig 

dvöldu ferðamenn frá Mið-Evrópu að jafnaði lengur en 

ferðamenn	frá	Norðurlöndunum	og	Bretlandi.	

  

Veturinn 2009-10 nýttu flestir erlendir ferðamenn sér 

hópferðabíla	og	hefur	hlutfall	þeirra	sem	það	gera	vaxið	

marktækt frá því veturinn 2007-08  Hlutfall þeirra sem 

nota bílaleigubíla hefur hins vegar haldist svipað undan-

farna þrjá vetur og eins hlutfall þeirra sem nota áætl-

unarbíla  Hins vegar hefur notkun á bílum vina minnkað 

umtalsvert frá 2007-08 

 

  

Þegar litið er á gistimáta erlendra ferðamanna veturinn 

2009-10 gistu langflestir á hótelum  Næst komu gisti-

heimili eða bændagisting og síðan gisting á farfugla-

heimilum eða hjá vinum   

Erlendir ferðemenn nýta sér náttúrutengda afþrey-

ingu í mun minna mæli yfir vetrarmánuðina en yfir 

 sumartímann sem ætti kannski ekki að koma á óvart þar 

sem framboð af afþreyingu er töluvert minna á þeim 

tíma  
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Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, unnið fyrir 
Ferðamálastofu.

Veturinn 2009-10 höfðu 19% ferðamanna dvalið áður 

á Íslandi og er um að ræða svipað hlutfall og veturinn 

2008-09  Veturinn 2007-08 höfðu hins vegar mun fleiri 

dvalið áður á Íslandi sem skýrist m a  af því að talsvert 

færri komu til Íslands í viðskiptaerindum eða vegna 

 vinnu eftir fall bankanna haustið 2008 

  

Veturinn 2009-10 öfluðu flestir sér upplýsinga um Ísland 

á internetinu  Margir fengu einnig upplýsingar í ferða-

handbókum og hjá vinum og kunningjum  Mun færri 

fengu upplýsingar eftir öðrum leiðum s s  í blaða- og 

tímaritsgreinum eða hjá ferðaskrifstofum, upplýs-

ingamiðstöðvum eða í íslenskum bókmenntum  Fæstir 

fengu upplýsingar um Ísland í þáttum í útvarpi eða sjón-

varpi eða í gegnum auglýsingar  
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•	 	Níu	Íslendingar	af	hverjum	tíu	ferðast	innanlands	á	ári	

hverju 

•	 	 Júlí	er	langvinsælasti	mánuðurinn	til	ferðalaga	innan

lands en þrír af hverjum fjórum landsmönnum ferð ast 

í júlí, tveir þriðju í ágúst og ríflega helmingur í júní-

mánuði.	 Á	 vor	 og	 haustmánuðum,	 þ.e.	 í	 apríl,	maí,	

september og október, ferðast um fimmtungur í hverj-

um mánuði  Mun minna hlutfall landsmanna ferðast 

aðra mánuði ársins  Þannig ferðast rétt innan við 15% í 

nóvember og febrúar og ríflega 15% í desember  Um 

10% ferðast í janúar 

•	 	Landsmenn	 verja	 að	 jafnaði	 15	 nóttum	 á	 ferða

lögum innanlands  Einn af hverjum tíu gistir eina til 

þrjár nætur, tveir af hverjum fimm fjórar til tíu nætur 

og helmingurinn ellefu nætur eða lengur   

•	 	Fjölmargir	þættir	hafa	áhrif	á	ákvarðanatöku	 lands-

manna um ferðalög innanlands  Fjölskylda og vinir 

hafa einna mest áhrif (62%), en aðrir þættir sem 

hafa umtalsverð áhrif eru sérstakur viðburður (29%), 

tengsl við eða áhugi á stað eða svæði (22%), að- 

gangur að sumarbústað í einkaeigu (20%) eða úti-

vist almennt (20%) 

Íslendingar á ferðalögum innanlands

•	 	Sund og jarðböð eru sú afþreying sem flestir 

landsmenn greiða fyrir á ferðalögum innanlands 

eða tveir landsmenn af hverjum þremur  Margir 

(37,7%) borga sig inn á söfn eða sýningar, fyrir veiði 

(22,5%), leikhús eða tónleika (17,3%), golf (14,1%) 

eða bátsferð (11,2%)  Um og innan við fimm pró-

Heimild: Kannanir Ferðamálastofu janúar 2010 og janúar 2011.

sent nýta sér einhverja af eftirtalinni afþreyingu: 

skoðunarferð með leiðsögumanni, gönguferð 

eða fjallgöngu með leiðsögumanni, dekur og 

heilsurækt, hestaferð, hvalaskoðun, flúðasiglingu 

eða kajakferð, vélsleða- eða snjósleðaferð og 

hjólaferð  
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vetrarferða á Íslandi? (%)
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Annað
Hef ekki heilsu
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Á ekki bíl
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Á ekki búnað til ferðalaga
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Framtaksleysi/leti
Engin sérstök ástæða

Hef ekki efni á því
Veðrið

Hef ekki tíma
Vinnan

Finnst það of dýrt

Hvað stendur í vegi fyrir því að Íslendingar ferðist meira innanlands 
að vetri til? (%)

Heimild: Kannanir Ferðamálastofu janúar 2010 og janúar 2011.

•	 	Norðurlandið	 er	 sá	 landshluti	 sem	 Íslendingum	

finnst	 mest	 spennandi	 til	 vetrarferða.	 Áhugi	 fyrir	

öðrum landshlutum er mun minni 

•	 	Það	sem	stendur	í	vegi	fyrir	því	að	landsmenn	ferðist	

meira innanlands að vetrarlagi er að þeim finnst það 

of dýrt, þeir geta það ekki vinnunnar vegna eða af 

því að þeir hafa ekki tíma  Veðrið letur landsmenn 

enn fremur í nokkrum mæli til ferðalaga, auk þess 

sem þeir telja sig ekki hafa efni á að ferðast (sjá graf 

á hér að neðan)   
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Næstu skref
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Eins og nefnt var hér að framan undir fyrirsögninni 

Meginmarkmið og verkefnastjórnun var áætlað, samhliða 

kynningu á þessari skýrslu og öðrum sem unnar hafa 

verið að undanförnu, að vinna að sviðsmyndum fyrir 

ferða þjónustuna og síðan fara í hina eigninlegu stefnu-

mótun  Sjá mynd 1, blaðsíðu 5 

Markmið með sviðsmyndagerðinni er meðal ann ars 

að fá helstu hagsmunaaðila til að skoða hvaða þættir 

muni hafa mest áhrif á þróun ferðamennsku á lágönn 

næstu 10 til 15 ár og byggja upp sameiginlega myndir 

af mögulegri þróun starfsumhverfis greinarinnar í fram-

tíðinni  

Til dæmis: Hvaða áhrif munu þættir á borð við 

breytta aldurssamsetning þjóða, breytt viðhorf til um-

hverfismála, loftslags- og veðurfarsbreytingar, náttúru-

hamfarir, efnahagssveiflur og fjárfestingar, olíuverð og 

tæknibreytingar geta haft á þróun ferðaþjónustunnar 

og þá sérstaklega á lágönn?

Niðurstöðum þessa þáttar er ætlað að endurspegl-

ast meðal annars í: 

a   Sviðsmyndaskýrslu með 3-4 sviðsmyndum fram-

tíðar og greiningu á ógnunum og tækifærum í ljósi 

þeirra 

b   Sameiginlegum skilningi hagsmunaaðila á hugsan-

legri þróun og nauðsyn þess að vera viðbúin með 

mismunandi aðgerðir eftir því hvernig aðstæður 

breytast  Gildir þar að tryggja skilning ferðaþjónustu-

rekenda en ekki síður ytri hagsmunaaðila, t d  full-

trúa ráðuneytis og stuðningsstofnana 

Stefnt er að því að stefnumótun fyrir greinina verði 

unnin í kjölfar sviðsmyndagerðarinnar og að hún taki 

mið af tækifærum og ógn sem að greininni steðjar í 

framtíðinni  Annars vegar verði sjónum beint að skamm-

tímamöguleikum og aðgerðum í kjölfarið, hins vegar 

verði langtímamarkmið sett og mótuð stefna og leiðir 

um hvernig best sé að vinna að því að ná þeim 

Næstu skref




