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Ísland hefur orðið æ 
vænlegri áfangastaður 
fyrir ferðamenn á undan-
förnum árum. Fyrirtæki 
í ferðaþjónustu, jafnt stór 
og smá, hafa sýnt ótrúlega 
hugkvæmni við að þróa nýja 
þjónustu. Flugsamgöngur 
til landsins eru greiðar og 
gistimöguleikar og afþrey-
ing eru orðin fjölbreyttari en 
áður var. Ferðaþjónustan er 
löngu orðin þriðja meginstoð 
íslensks útflutnings ásamt 
sjávarútvegi og stóriðju og 
ekkert bendir til annars 
en að vegur hennar muni 
halda áfram að aukast. Þessi 
þróun felur óhjákvæmilega 
í sér auknar fjárfestingar og 
uppbyggingu og síðast en 
ekki síst mikla og markvissa 
þróun þjónustunnar. 

Samkeppni um ferðamenn 
í heiminum er hörð og mun 
aðeins harðna næstu ár og 
áratugina. Sérstaklega á 
þetta við um þá ferðamenn 
sem Íslendingar vilja helst 
fá, kröfuharða, efnaða 
ferðamenn sem eru tilbúnir 
til að greiða hátt verð fyrir 
einstaka upplifun. Það er 
enginn hörgull á slíkum 
stöðum í heiminum og því 
skiptir markaðssetning 
gríðarlegu máli. Um leið 
verða Íslendingar að vera 
stöðugt vakandi fyrir því að 
náttúra landsins er viðkvæm 
og helstu ferðamanna-
staðir þurfa verndar við. Þá 
er mikilvægt að þróa nýjar 
leiðir til að laða að fólk sem 
vill njóta þess sem Ísland 
hefur upp á að bjóða. 

Landsbankinn hefur lagt 
mikla áherslu á að taka þátt í 
vexti ferðaþjónustunnar með 
öflugu samstarfi við mörg 
af helstu ferðaþjónustu-
fyrirtækjum á landinu og 
víðfeðmt útibúanet bankans 
hefur tryggt nána samvinnu 
við fyrirtæki um land allt. 
Þá hefur bankinn tekið þátt 
í verkefninu Ísland allt árið 
með stofnun og starfrækslu 
þróunarsjóðs í samstarfi við 
atvinnuvegaráðuneytið og 
einnig ýtt undir nýjungar 
með sérstökum styrkjum til 
nýsköpunar úr Samfélags-
sjóði bankans. 

Í Landsbankanum starfar 
öflugur hópur starfsmanna 
með áratuga reynslu af fjár-
mögnun stórra og smárra 
verkefna. Landsbankinn 
vill vera traustur samherji 
ferðaþjónustunnar og hjálpa 
henni að ná árangri. 

Við bjóðum nýja viðskipta-
vini velkomna um leið og 
við fögnum þeirri velgengni 
sem greinin hefur notið. 
Landsbankinn hefur verið, 
er og verður í forystu í fjár-
mögnun í ferðaþjónustu.

Traustur samherji 
ferðaþjónustunnar

Árni Þór Þorbjörnsson  
framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs Landsbankans



Goðafoss

Arðsemin  
fer batnandi
Daníel Svavarsson, forstöðumaður Hagfræðideildar Landsbankans.

Heildarfjöldi gistinátta útlendinga á hótelum 

Árið 2012: 1.476.566

Árið 2010: 1.053.883

Árið 2008: 1.051.664

Árið 2006: 918.174

Árið 2004: 775.662



Hagfræðideildin gerði einnig 
greiningu á ferðaþjónust-
unni fyrir um ári, en þá var 
frekar horft til fjárfestinga 
í greininni en nú er sjónum 
beint að rekstri og afkomu 
fyrirtækja og opinberum 
innviðum. „Úrtakið að þessu 
sinni er mun stærra en fyrir 
ári síðan og það gefur mjög 
raunhæfa mynd af stöðunni 
að okkar mati. Niðurstöður- 
nar eru á hinn bóginn 
nokkuð sambærilegar.“

Daníel segir einnig að það 
hafi þótt áhugavert að skoða 
þær aðstæður sem ferðaþjón-
ustu séu búnar af hálfu hins 

opinbera. „Já, við fórum þá 
leið nú að fjalla meira um 
umgjörð ferðaþjónustunnar. 
Okkur þótti forvitnilegt að 
skoða þann þátt betur og 
það er margt þar sem vekur 
athygli.

Vöxtur greinarinnar í heild 
og aðdráttarafl hennar sem 
starfsumhverfi fyrir hæfi-
leikaríkt starfsfólk veltur 
mjög á því að skynsamlegur 
rammi sé settur um starf-
semi fyrirtækja í greininni.“

Fjöldinn ekki eini  
mælikvarði á árangur

Daníel segir greinilegt að 
árangur ferðaþjónustu hafi 
fyrst og fremst verið metinn 
út frá fjölda ferðamanna og 
segja megi að nánast hafi 
verið einblínt á þann þátt. 
„Erlendum ferðamönnum 
hefur fjölgað nær stöðugt í 
langan tíma og hafa margir 
talið þá þróun sjálfkrafa 
ávísun á viðvarandi árangur 
og síauknar tekjur. Þá er 
einnig bent á fjölda starfa og 
gjaldeyristekjur sem mæli-
kvarða um þjóðhagslegan 
ábata. Hins vegar er það 

svo að hvorki fjöldi ferða-
manna né fjöldi starfa eða 
gjaldeyrisöflun ein og sér 
eru nothæfir mælikvarðar 
á afrakstur og framleiðni. 
Mæla þarf árangur í ferða-
þjónustu eins og gert er í 
öðrum greinum. Í okkar 
rannsókn er gerð tilraun til 
að meta afkomu og eiginfjár-
stöðu fyrirtækja í greininni 
út frá ársreikningum þeirra. 
Niðurstöður hennar benda 
til þess að rekstur og afkoma 
fyrirtækja í greininni sé 
mjög misjöfn, bæði með 
tilliti til stærðar fyrirtækja 
og þeirrar þjónustu sem þau 
bjóða.“

Ný greining Hagfræðideildar Landsbankans 
á stöðu ferðaþjónustunnar sýnir að afkoma 
greinarinnar fer jafnt og þétt batnandi.  
Daníel Svavarsson, forstöðumaður Hag-
fræðideildar, segir þó rekstur fyrirtækja  
í ferðaþjónustu mjög misjafnan. Almennt 
gangi stórum fyrirtækjum betur og mikill 
munur sé á afkomu eftir þeirri þjónustu 
sem fyrirtækin bjóða. 

Rússarnir kaupglaðir

Daníel segir að auk fjölda-
talna sé mikið horft á 
árstíðasveiflu og tekjur af 
hverjum ferðamanni. „Það 
er ánægjulegt að sjá að það 
dró úr árstíðasveiflunni í 
ferðaþjónustunni á síðasta 
ári þegar horft er til fjölda 
gistinátta. Að þessu hafa 
allir stefnt og það hefur 
greinilega skilað árangri. 
Svo er líka athyglisvert að 
rýna í endurgreiðslur vegna 
„tax free“ verslunar erlendra 
ferðamanna hér á landi. Þar 
kemur t.d. í ljós að rúss-
neskir ferðamenn versla 

að meðaltali langmest af 
öllum ferðamönnum sem 
sækja landið heim. Rúmlega 
tvöfalt meira en Norðmenn 
sem verma annað sætið og 
margfalt meira en t.d. breskir 
og hollenskir ferðamenn. 
Rannsóknin sýnir að veltan 
af erlendum ferðamönnum 
hefur aukist gríðarlega á 
síðustu misserum. Bæði 
vegna þess að þeim hefur 
fjölgað en einnig er meðal-
ferðamaðurinn að eyða 
talsvert meiri fjármunum í 
krónum talið. Allar forsendur 
virðast því vera til staðar 
fyrir ferðaþjónustufyrirtæki 
að skila jákvæðri afkomu 

og byggja upp innviði og 
eigið fé sem heldur þegar til 
mögru áranna kemur.“ 

Reksturinn enginn  
dans á rósum

Daníel segir að hið dæmi-
gerða ferðaþjónustufyrirtæki 
sé enn sem komið er mjög 
lítið og líklega í mörgum  
tilvikum rekið sem nokkurs 
konar hliðarstarfsemi með 
annarri vinnu. Aðeins 
tæplega helmingur fyrir-
tækjanna í úrtakinu skilaði 
rekstrarhagnaði árið 2011 
sem reyndist heldur verri 
útkoma en árið 2010. Hann 

segir jafn augljóst að stærri 
fyrirtækjum virðist vegna 
betur og arðsemi þeirra 
sé almennt mun betri en 
smærri fyrirtækja. „Rekstur-
inn í þessari grein er sumsé 
ekki eintómur dans á rósum 
og fyrir utan smæðina sem 
gerir mörgum erfitt fyrir 
hefur fjöldi fyrirtækja verið 
rekinn með tapi um árabil. 
Við drögum þá ályktun að 
það sé nauðsynlegt að horft 
verði til að sameina rekstur 
fyrirtækja ef arðsemin á að 
vera viðunandi.“ Lesa má 
skýrslu Hagfræðideildar 
í heild sinni á vef Lands-
bankans.

Námafjall

Kortavelta erlendra ferðamanna | Fast verðlag desember 2012, milljarðar króna

Árið 2012: 74,8

Árið 2010: 59,8

Árið 2008: 41,2

Árið 2006: 31,3

Árið 2004: 25,1
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Á árinu 2012 komu 
tæplega 650 þúsund 
erlendir ferðamenn 

til landsins um Leifsstöð og 
þeir hafa aldrei verið fleiri. 

Reiknað er með því að þessi 
þróun haldi áfram, þó að 
líklegt sé að vöxturinn á 
næstu árum verði ekki jafn 
hraður og hann hefur verið 

undanfarin tvö ár. Þessi 
vöxtur hefur kallað á mikla 
eflingu á innviðum ferða-
þjónustunnar og útlit er fyrir 
að sú þörf verði áfram fyrir 

hendi á næstu árum. Fjölgun 
ferðamanna hefur kallað  á 
aukna fjárfestingu í hótel-
um, rútum, bílaleigubílum, 
skipum og bátum og afþrey-

Íslenskri ferðaþjónustu hefur 
vaxið mjög fiskur um hrygg  
á liðnum árum og hún er nú  
í þriðja sæti þegar horft er til 
öflunar gjaldeyristekna fyrir 
þjóðarbúið. Þarna skiptir auð-
vitað mestu mikil fjölgun  
ferðamanna en þeim hefur 
fjölgað um 8% á ári að meðal-
tali undanfarin 10 ár.  

Davíð Björnsson
forstöðumaður  
á Fyrirtækjasviði  
Landsbankans 

Vaxandi umsvif  
Landsbankans  
í ferðaþjónustu

ingu fyrir ferðamenn. Lands-
bankinn hefur fylgst náið 
með þessari þróun og tók á 
sínum tíma ákvörðun um að 
styðja við hana með marg-
víslegum hætti. Eðlilega 
fer mest fyrir lánveitingum 
bankans til ferðaþjónustu-
fyrirtækja en aðrar aðferðir 
hafa líka verið notaðar til að 
styðja við greinina. 

Landsbankinn tekur 
virkan þátt í auknum um-
svifum ferðaþjónustunnar 
í samræmi við þá stefnu 
bankans að vera hreyfiafl í 
samfélaginu. Viðskipti við 
ferðaþjónustufyrirtæki hafa 
markvisst verið aukin og 
óhætt er að slá því föstu að 
bankinn hafi tekið afgerandi 
forystu þegar kemur að 
fjármögnun nýfjárfestinga 
í þessari mikilvægu og ört 
vaxandi atvinnugrein. Það er 
sérstakt gleðiefni að þessar 
fjárfestingar einskorðast 
ekki við höfuðborgarsvæðið 
heldur á uppbygging sér stað 
víða um land. 

Af þeim verkefnum sem 
bankinn hefur fjármagnað 
utan Reykjavíkur má nefna 
nýtt hótel Fosshótela á 
Patreksfirði, sem áætlað 
er að opni nú í vor, nýtt 
hótel Icelandair á Akur-
eyri, en byggingu þess lauk 
síðasta sumar og þá er ótalin 
stækkun á Hótel Rangá og 
Hótel Hrauneyjum síðasta 
sumar og framkvæmdir við 
nýtt gufubað á Laugarvatni,  
Laugarvatn Fontana.

Í Reykjavík hefur bankinn 
einnig annast fjármögnun 
nýrra hótela undanfarin 
misseri. 

Þar má meðal annars nefna 
Hotel Reykjavík Marina, sem 
hóf starfsemi á liðnu vori, 

Hótel Klett, sem sömuleiðis 
er nýtt á þessum markaði 
og sem stendur fjármagnar 
bankinn framkvæmdir við 
stórt hostel við Laugaveg, 
sem áætlað er að opna nú í 
vor. Til að setja málin í sam-
hengi má nefna að aukist 
fjöldi ferðamanna jafn hratt 
og gerst hefur á undanförn-
um árum, verður á hverju 
ári þörf fyrir rúmlega 200 
ný hótelherbergi í Reykjavík 
næstu árin.

Eins og alltaf er fjöldi hug-
mynda um uppbyggingu í 
ferðaþjónustu til skoðunar. 
Búast má við að hafist verði 
handa við a.m.k. tvö verkefni 
í Reykjavík á þessu ári sem 
bankinn fjármagnar, auk 
tveggja nýrra verkefna 

á landsbyggðinni. Auk þessa 
er einnig mikill vöxtur í 
annarri fjármögnun sem 
tengist beint auknum um-
svifum í ferðaþjónustu. Þar 
má m.a. nefna fjármögnun 
nýrra langferðabíla og fjár-
mögnun bílaleiguflotans, 
en stór hluti nýrra bíla sem 
seldur er hér á landi er 
seldur til bílaleiga.  

Það hefur því verið í nógu 
að snúast hjá sérfræðingum 
bankans í ferðaþjónustu og 
ekki útlit fyrir annað en að 
svo verði áfram, enda mörg 
verkefni þar í gerjun eins  
og fyrr var nefnt. Ánægju-
legt verður að taka þátt í 
þeim með því öfluga fólki 
sem nú fer fyrir uppbygg-
ingu ferðaþjónustunnar.

„Viðskipti við ferðaþjónustufyrirtæki hafa markvisst verið  
aukin og óhætt er að slá því föstu að bankinn hafi tekið  
afgerandi forystu þegar kemur að fjármögnun nýfjárfestinga  
í þessari mikilvægu og ört vaxandi atvinnugrein.“



Erlendir ferðamenn bregða á leik í Námaskarði.

Ísland markaðssett 
sem heilsársland
Árni Gunnarsson forstjóri Flugfélags Íslands.



Hrun bankakerfisins hafði 
mikil áhrif á ferðaþjónustu 
eins og annan atvinnu-
rekstur hér á landi. Þegar 
landsmenn voru að jafna sig 
á því hófst eldgos í Eyja-
fjallajökli 2010 og síðan í 
Grímsvötnum 2011. „Þegar 
þessu lauk hófust hamfarir 
af mannavöldum,” segir Árni 
og brosir en á síðasta ári 
urðu mikil átök um skatt-
lagningu á ferðaþjónustuna.

En óháð þessu öllu hefur 
hinn mikli vöxtur sem hefur 
orðið í allri ferðaþjónustu 
markað starf SAF undan-
farin misseri. Árni bendir á 
að aðaláherslan hafi verið á 

það að fjölga ferðamönnum 
utan háannatíma þannig að 
straumur ferðamanna verði 
jafnari yfir árið. Því er von 
manna að vöxturinn verði 
helst á vorin, haustin og 
síðan yfir veturinn. „Þetta 
eru ekki nýjar áherslur en 
við höfum tekið málin mun 
markvissari tökum en áður. 

Það birtist m.a. í því að 
nánast öll markaðssetning 
hefur beinst algerlega að 
því að markaðssetja þennan 
tíma árs. Það er nýtt að 
menn séu svona samstilltir. 
Þetta markmið er að nást og 
við sjáum á þessum vetrar-
mánuðum að aukningin er 

mikil. Það er hægt að tengja 
það ýmsu, ekki bara mark-
aðssetningu og eldgosum 
heldur því að Ísland hafi 
vakið almenna athygli. Samt 
sem áður skiptir ótvírætt 
máli að það er samstillt átak 
í þá átt að fjölga ferðamönn-
um á þessum árstíma.”

Aukið framboð  
ferða hefur áhrif

Árni segir það ekki síður 
skipta máli að Icelandair 
hafi bæði sett aukinn kraft í 
markaðssetningu félagsins 
ásamt því að auka framboð á 
ferðum til og frá landinu yfir 
veturinn. 

Um leið vilja fleiri flugfélög 
fljúga til Íslands allt árið. 
Árni nefnir þar til sögunnar 
easyJet, SAS og Norwegian. 
„Auðvitað hjálpar allt þó 
mestu skipti hvað Icelandair 
er að gera.”

Þessi dreifing ferðamanna 
yfir árið gerir fjárfestingu 
í ferðaþjónustu mun 
áhugaverðari en áður. Nú 
eru fjárfestar komnir með 
rekstur sem stendur undir 
starfsemi allt árið í stað 
þess að geta aðeins starfað 
stuttan tíma ársins með 
þeirri áhættu og vannýtingu 
sem því fylgir. Árni sagði 
þetta gríðarlega mikilvægt. 

Fjölgun ferðamanna utan háannatíma er  
það markmið sem allir keppa að. Samtök 
ferðaþjónustunnar hafa unnið ötullega að 
þessu undir forystu Árna Gunnarssonar  
formanns sem tók við því embætti 2008  
og hefur sannarlega lifað viðburðaríka tíma. 

„Við þetta breytist allur 
rekstrargrundvöllur fyrir-
tækja. Við viljum ekki aðeins 
sjá greinina vaxa í fjölda og 
magni heldur viljum við að 
þetta gerist á arðbæran hátt 
og á þeim forsendum að við 
séum að bjóða upp á hágæða 
ferðaþjónustu. Við viljum 
vaxa í krafti gæða og að 
þessi nálgun sé í forgrunni 
rekstrarins.” Árni ítrekar 
að lengri ferðamannatími 
verði seint ofmetinn. Með 
heilsársrekstri byðust heils-
ársstörf sem breyti miklu, 
sérstaklega þegar kemur að 
gæðum þjónustu. Á meðan 
ferðaþjónustan væri aðeins 
rekin í stuttan tíma á ári 

væri hún oft byggð á auka-
vinnu fólks á sumrin sem 
takmarkaði möguleika þegar 
kemur að gæðum og arð-
semi. Á sama hátt orsakaði 
það meiri starfsmannaveltu 
sem síðan skilaði sér í lakari 
starfskröftum.

Mikilvægt að efla gæðin

Liður í að efla þjónustu er 
að styðja við gæðakerfið 
Vakann sem Ferðamálastofa 
sér um. Árni segir mikilvægt 
að félagsmenn í SAF taki 
þátt í slíku gæðakerfi til að 
vanda megi betur til verka. 
Um leið sé hægt að tryggja 
betur sjálfbærni vaxtarins  

með samfélagsleg sjónarmið 
í forgrunni. „Við höfum reynt 
að vekja athygli á að sam-
fara þeim mikla vexti sem 
hér hefur orðið undanfarin 
ár hefur orðið sprenging í 
óskráðu gistirými á höfuð-
borgarsvæðinu. Þessi rekstur 
hefur ekki tilskilin leyfi og 
skilar engu til samfélags-
ins í sköttum og skyldum. 
Við viljum fá miklu öflugri 
viðbrögð eftirlitsaðila og lög-
gjafans við að taka á þessum 
málum. Þetta er okkur mikið 
áhyggjuefni – ekki aðeins 
vegna samkeppnismála – 
heldur líka vegna öryggis-
sjónarmiða.” Árni bendir á 
að það verði að vera hafið 

yfir vafa að gististaðir séu 
með allt sitt á hreinu þegar 
kemur að eldvörnum og 
öðrum öryggisþáttum. Um 
leið hljóti ríkið að horfa til 
þess að það verði af miklum 
tekjum vegna starfsemi af 
þessu tagi.

Árni nefnir líka skipulags-
mál. Þar þurfi að bæta vinnu-
brögð um allt land. „Það er 
víða fjárfest í ferðaþjónustu 
og við viljum að þeir sem 
fara með skipulagsvaldið 
leggi áherslu á að það sé 
byggt upp af gæðum en ekki 
verið að samþykkja gistingu 
sem sé engan veginn boðleg. 

Ferðamenn á Skólavörðustíg.
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Af þessu höfum við nokkrar 
áhyggur. Á móti má segja 
að það veki ánægju að víða 
um land er fjárfest í mjög 
metnaðarfullum verkefnum 
og það viljum við nota sem 
fyrirmynd. Það mun skila 
sér í gæðaferðaþjónustu sem 
skilar arðsemi af rekstrinum 
til lengri tíma. 

Menntun verði efld

Innan SAF hefur í langan 
tíma verið markmið að efla 
og auka menntun starfs-
fólks í greininni. Samtökin 
hafa verið með fræðslu- og 
menntafulltrúa sem sinnir 
menntamálum eingöngu. 
Lögð hefur verið áhersla á að 

byggja upp nýjar námsgrein-
ar og Árni bendir á að ferða-
málafræði hafi verið kennd 
á háskólastigi um nokkurt 
skeið. „En auðvitað kemur 
ferðaþjónustan að mörgum 
atvinnugreinum. Hjá Flug-
félaginu erum við með 
flugmenn og flugvirkja og 
annað sérmenntað fólk. Við 
erum með háskólamenntaða 
ferðamálafræðinga og margt 
hæft fólk í veitingarekstri. 
Okkur vantar þó fleira fólk 
í framreiðslugeirann og 
fleiri menntaða þjóna. Þar er 
hörgull á fólki. Við viljum 
hækka menntunarstigið 
og ýta undir að fyrirtæki 
mennti sitt fólk. Það skiptir 
máli þegar tækifærum 

fjölgar að fólk hafi möguleika 
á að mennta sig.”

Stjórnvöld tryggi innviði

Í ferðaþjónustu eins og 
öðrum greinum er deilt um 
hlutverk ríkisins. Það er 
freistandi að spyrja Árna 
hvaðan frumkvæði kemur 
í þessum málaflokki, frá 
starfsgreininni eða ríkisvald-
inu? „Við höfum svona frekar 
verið að draga vagninn þar,“ 
segir hann. „Við treystum því 
þó að stjórnvöld tryggi að 
innviðir séu í lagi og annist 
uppbyggingu ferðamanna-
staða og sérstaklega staða í 
eigu ríkisins, s.s. þjóðgarða 
og friðlýstra svæða. 

Á þessum svæðum eru 
okkar helstu náttúruperlur 
og miklu skiptir að þessum 
stöðum sé vel við haldið. 
Þetta er vonandi það sem 
ríkisstjórnin var að gera ný-
verið, með því að leggja drög 
að fjárfestingaáætlun til að 
fjárfesta í innviðum landsins. 
Þá skiptir miklu máli að að 
því sé staðið með metnaðar-
fullum hætti. Víða vantar 
deiliskipulag sem hamlar því 
að hægt sé að ráðast í fjár-
festingar. En nú sjáum við að 
ríkið er reiðubúið að aðstoða 
sveitarfélög sem mörg hver 
eru of veikburða til að sinna 
þessum verkefnum. Þarna 
kemur vonandi aukið fjár-
magn inn og þá getum við 

tryggt faglega uppbyggingu 
þannig að vinsælir ferð-
mannastaðir geti tekið við 
sívaxandi fjölda ferðamanna 
allt árið. Hugsanlega eru 
sum sveitarfélög of lítil til 
að takast á við slík verkefni. 
Þetta eru atriði sem okkur 
þykir þurfa að móta skýrar af 
hálfu stjórnvalda.”

Fjöldinn ekki markmið

Ein mesta áskorun ferða-
þjónustunnar er án vafa 
sá mikli fjöldi ferðamanna 
sem stefnir til Íslands. Árni 
segir að menn hafi talað um 
milljón ferðamenn árið 2020 
og forsetinn síðan bætt um 
betur með því að tala um 
tvær milljónir.

„Fjöldinn er ekki markmið 
í sjálfu sér og við stefnum 
ekki að því að fá sem flesta. 
Markmiðið er að fá jafnan 
straum ferðamanna sem fái 
góða þjónustu og að þeir 
greiði vel fyrir. Aðdráttarafl 
Íslands er fyrst og fremst 
náttúran og ég held að það 
verði áfram svo. Við sjáum 
að fólk horfir í auknum 
mæli til menningar, sem er 
mikilvægt og að fólk kemur 
hingað mikið frá Evrópu og 
okkar nærmörkuðum á þeim 
forsendum. Það gæti verið 
vaxandi þáttur en um leið 
hljótum við að verða að horfa 
til fjárfestinga sem tengja 
saman afþreyingu eða upp-
lifun og náttúru. Skýrasta 
dæmið er Bláa Lónið sem 
er manngert náttúruundur. 
Þarna hefur verið fjárfest í 
afþreyingu sem skilar sér 
margfalt til baka.”

Árni sagði að svipaða 
nálgun mætti sjá í Þrí-
hnjúkagíg. Verkefnið hefði 

verið í vinnslu um skeið og 
væri gríðarlega spennandi 
og gæti að mati Árna haft 
svipað aðdráttarafl og Bláa 
Lónið ef rétt væri að því 
staðið. „Arðsemi í greininni 
verður einmitt til í svona 
starfsemi,” segir Árni og 
vísar þar til þess sem ferða-
þjónustan hefur helst verið 
gagnrýnd fyrir, nefnilega 
ónóga arðsemi. Hverju 
spáir hann um arðsemina, 
hvenær mun ferðaþjónusta 
skila sambærilegri arðsemi 
og aðrar útflutningsgreinar 
eins og sjávarútvegur og 
áliðnaður? „Ég held að það 
hljóti að vera okkar stefna til 
lengri tíma að ná því mark-
miði. Það á að vera keppikefli 
okkar að greinin sé að fullu 
sambærileg við aðrar út-
flutningsgreinar. Hún er 
það örugglega ekki í dag en 
við stefnum að því.” Árni 
benti á að menn yrðu að 
horfa til samanburðarlanda 
og arðsemi í ferðaþjónustu 
þar. Menn verði að gera sér 
raunhæfar væntingar en 
markmiðið væri að ferða-
þjónustan standi jafnfætis 
öðrum atvinnugreinum.

Mikil gróska og nýsköpun

Árni segir að margir átti sig 
ekki á því að ferðaþjónustan 
á Íslandi dragi um margt 
frekar dám af því sem 
tíðkast í Suður-Evrópu en 
nágrannalöndunum. Hér séu 
starfandi margir einyrkjar 
og minni fyrirtæki. „Þetta 
einkennir kannski greinar 
þar sem aðgangshömlur eru 
ekki miklar og auðvelt er 
að fara af stað. Um leið er 
mikil gróska, nýsköpun og 
vöruþróun í greininni. Oft er 
þetta borið uppi af minni og 
sveigjanlegri fyrirtækjum.”

Hér er freistandi að spyrja 
um nýsköpun og vöruþróun. 
Er mikið um slíkt í ferða-
þjónustunni? „Já, það er í 
raun magnað hversu margir 
hafa náð tökum á snjallri 
afþreyingarþjónustu, oft 
fyrir litla fjármuni.” Árni 
bendir á að margt hafi þróast 
á undanförnum árum sem 
bendi til þess að menn séu 
að gera hlutina með réttum 
hætti. Auk Bláa Lónsins og 
Þríhnjúkagígs megi nefna 
hvalaskoðun, brettasiglingar, 
skútusiglingar, sjóstanga-
veiði og margt annað. Því 
þurfi ferðaþjónustan ekki 
að bera kinnroða gagn-
vart öðrum starfsgreinum 
þegar kemur að nýsköpun 
og þróun. Hugsanlega sé 
ástæðan sú að á meðan aðrar 
starfsgreinar hafa verið í 
ládeyðu hafi skapandi og 
frumlegt fólk leitað inn í 
ferðaþjónustuna.

Aðgangshindranir  
eða aðgangskort?

Það segir sig sjálft að ekki er 
hægt að hleypa ótakmörk-
uðum fjölda ferðamanna 
að náttúruperlum Íslands. 
Sumir þola einfaldlega ekki 
mikinn ágang. Hvernig 
verður því stýrt? „Við höfum 
velt þessu fyrir okkur og 
komist að þeirri niðurstöðu 
að þeir sem fara á staði til 
að njóta þeirra eigi að borga 
fyrir uppbyggingu þeirra. 
Segja má að það sé stefna 
SAF að þeir borgi sem njóta. 
En vitaskuld séu skiptar 
skoðanir um þetta og einnig 
hvernig eigi að útfæra gjald-
töku, þá ekki síst hvar hún 
eigi að fara fram.”

Árni segir útfærslu á byrj-
unarstigi en menn horfa 

til þess að það gæti verið 
rétt að gefa út hálendiskort 
eða náttúrukort sem hægt 
væri að nýta til aðgangs að 
tilteknu svæði eða landinu 
í heild og það myndi þá 
endurspeglast í verði korts-
ins. Þetta gæti verið lausn á 
vandamálum sem fylgja því 
að innheimta aðgangseyri á 
hverjum stað fyrir sig.

„Þetta getur líka verið leið 
til að dreifa álagi. Aðsókn 
að stöðum þar sem kostar 
inn getur minnkað en hlífir 
um leið þessum stöðum 
við of miklu álagi. Með 
þessu getum við búið til 
nýja áfangastaði og beint 
ferðamönnum inn á fleiri 
staði. Við erum ekki með 
nógu marga áfangastaði 
þó vissulega sé til nóg af 
stöðum sem gætu nýst. Með 
stýringu getum við tryggt 
nægt fjármagn til uppbygg-
ingar þessara staða um leið 
og við dreifum álagi.” Árni 
benti á að þær kannanir 
sem gerðar hafa verið meðal 
erlendra gesta bentu til þess 
að þeir væru viljugir til að 
greiða aðgangseyri ef fjár-
munir eru nýttir til verndar 
og uppbyggingar staðanna.

Kerið í Grímsnesi
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Íslensk ferðaþjónusta hefur 
vaxið hratt á undanförnum 
misserum og efnahagslegt 
vægi hennar fyrir þjóðarbúið 
að sama skapi. Ef fjöldi ferða-
manna er notaður sem við-
miðun var vöxtur í íslenskri 
ferðaþjónustu mestur í Evrópu 
á síðasta ári, eða 19%, til  
samanburðar við 4% meðal-
fjölgun í Evrópu. 

S érstaklega er ánægju-
legt að sjá þá aukn-
ingu sem orðið hefur 

utan háannar og er vonandi 
upphafið að varanlegum 
breytingum til batnaðar á 
þeirri miklu árstíðarsveiflu 
sem einkennt hefur rekstur 
greinarinnar. 

Innan ferðaþjónustunnar 
eru augljóslega mýmörg 
tækifæri til atvinnu- og 
tekjusköpunar. 

En hinn hraði vöxtur 
vekur einnig ýmsar 
spurningar sem bregðast 
þarf við til að tryggja 
stöðu greinarinnar til 
framtíðar:

» Hvernig má dreifa ferða-
mönnum betur um landið 
og betur yfir árið, til þess að 
byggja undir arðbæran vöxt 
ferðaþjónustunnar um land 
allt?

» Hvernig má létta álagi á 
þéttsetnustu áfangastaðina 
og laða ferðamenn að nýjum, 
minna ásetnum svæðum?

» Hvernig má tryggja sjálf-
bæra þróun ferðaþjónustunn-
ar, nýsköpun í framboði og 
samvinnu ólíkra aðila á sviði 
vöruþróunar?

» Hver eru þolmörk í vexti 
atvinnugreinarinnar, út frá 
m.a. umhverfi, þjónustufram-
boði, mannauði og sam-
félagslegum áhrifum?

» Hvernig helst aukið 
framboð flugsæta og þróun 
ferðaþjónustunnar á öðrum 
sviðum í hendur? Með 
öðrum orðum, hvað á að 
gera við alla þessa gesti?

Ferðaþjónustan hefur 
bein og óbein áhrif víða í 
atvinnulífinu; á olíufyrirtæki 
og matvælaframleiðendur, 
á byggingarverktaka og 
verslunareigendur, á dekkja-
viðgerðarmenn og skart-
gripahönnuði. Hún hefur 
ekki síður áhrif á þá þjónustu 
sem íbúum stendur til boða 
víða um land, eykur tekjur 
sveitarfélaga af þjónustu af 
ýmsu tagi, allt frá almenn-
ingssamgöngum til sund-
lauga. Ferðaþjónustan skapar 
ekki síður rekstrargrundvöll 
fyrir fyrirtæki sem auka lífs-
gæði íbúa út um landið.

Ferðamenn sem hingað 
koma kaupa sér margvíslega 
þjónustu á ferð sinni um 
landið og sú upplifun sem 
þeir taka með sér heim er 
mælikvarði á árangur ferða-
þjónustunnar, ekki síður en 
þær krónur sem þeir skilja 
eftir í kassanum. Ísland er 
áfangastaður sem á ekki 
að taka þátt í kapphlaupinu 
niður á við um lægstu 
verðlagninguna, heldur 
kapphlaupinu upp á við um 
gæði áfangastaðarins.

En grundvöllur slíks vaxtar 
er ekki bara markaðssetn-
ingin sjálf, þó hún sé auð-
vitað nauðsynleg til að vekja 
athygli væntanlegra gesta á 
áfangastaðnum.  Á endanum 
er það innihaldið sem skiptir 
máli; gæði þjónustunnar, 
viðmótið gagnvart gestinum, 
upplifunin sem býðst og 
umhyggjan fyrir auðlindum 
atvinnugreinarinnar, nátt-
úrunni og menningunni.  
Í vefvæddri veröld dagsins 
í dag er „word of mouth“ 
mikilvægt sem aldrei fyrr.

Þessi hugsun þarf að 
gegnsýra allar athafnir 
þeirra sem að ferðaþjónustu 
koma, sú fullvissa að allt 
sem varðar upplifun ferða-
mannsins skipti máli og að 
aðilar í ferðaþjónustu starfi 
saman að því að tryggja að 
sú upplifun verði jákvæð og 
einstök. Og þar er verið að 
vinna mikilvæg verkefni.

Þannig krefjast uppbygging 
innviða og framkvæmdir á 
ferðamannastöðum þekk-
ingar á hönnun og heildar-
sýn, en Framkvæmdasjóður 
ferðamannastaða, sem og 
Ferðamálastofa hefur til-
einkað sér slíka heildarsýn 
í ákvörðunum sínum á sviði 
uppbyggingar ferðamanna-
staða.

Nýtt gæða- og umhverfis-
kerfi fyrir ferðaþjónustuna, 
Vakinn, er eitt stærsta og 
mikilvægasta verkefnið sem 
ferðaþjónustan hefur tekist 
á við, enda ljóst að kröfu-
harðir, reyndir ferðamenn 
kalla eftir gæðaþjónustu og 
aukinni umhverfisvitund hjá 
þeim fyrirtækjum sem þeir 
eiga viðskipti við. Það er trú 
okkar að almenn þátttaka í 
Vakanum muni senda þau 
skilaboð um gæði og ábyrga 
starfshætti sem ferðaþjón-
ustunni er í mun að koma á 
framfæri.

Öryggismál ferðaþjónust-
unnar hafa verið í brenni-
depli undanfarin misseri og 
er verið að vinna að þeim 
málum víða. Slysavarnar-
félagið Landsbjörg sinnir 
afar mikilvægum verkefnum 
á þessu sviði og hefur tekið 
virkan þátt í mótun öryggis-
krafna innan Vakans og 
vinnu Ferðamálastofu að 
leiðbeinandi reglum um 
öryggismál fyrir ferðaskrif-
stofur og ferðaskipuleggj-
endur, sem fyrirhugað er að 
birta í mars. 

Vaxandi fjöldi ferðamanna 
krefst framsýni á öllum 
sviðum uppbyggingar inn-
viða. Í þeim efnum hefur 
þróast mikilsvert samstarf 
fjölmargra aðila að þeim 
mikilvægu verkefnum sem 
verið er að vinna. Ein mesta 
áskorun næstu ára verður 
að tryggja að við gleymum 
okkur ekki í vextinum og 
sitjum uppi með slys sem 
erfitt verður að bæta. Slys 
sem hefði áhrif á ímynd, 
auðlindir, skilaboð sem 
ferðaþjónustan sendir frá 
sér og um leið á framþróun 
greinarinnar sem arðbærs 
hluta íslensks atvinnulífs.

Ólöf Ýrr Atladóttir
ferðamálastjóri

Innihaldið  
skiptir 
höfuðmáli

„Á endanum er það innihaldið sem skiptir 
máli; gæði þjónustunnar, viðmótið gagnvart 
gestinum, upplifunin sem býðst og umhyggj-
an fyrir auðlindum atvinnugreinarinnar,  
náttúrunni og menningunni.“



„Þar drottnar Vatnajökull og kærir  
sig kollóttan um það hvernig öðrum  
landshlutum er stjórnað, hvort þar  
er þjóðveldi, einveldi eða lýðveldi.  
Hér er það hann sem ræður ríkjum.“ 
 

 Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur. Í veldi Vatnajökuls, 1946.



hinni árlegu flugeldasýn-
ingu á Jökulsárlóni má sjá 
öll litbrigði jarðar speglast 
og endurkastast af vatni og 
ís. Árið 2011 fóru 67 þúsund 
manns í siglingu um lónið 
en talið er að um helmingur 
þeirra sem það heimsækja 
fari í siglingu. Þessi hópur 
hefur tvöfaldast á innan  
við tíu árum.

Náttúruperlur  
og fuglalíf

Eins og gefur að skilja er 
svæðið paradís fyrir ljós-
myndara. Svæðið hefur að 
geyma fjölmargar náttúru-
perlur á borð við Jökulsárlón, 
Skaftafell, Svartafoss, Lóns- 
öræfi, Ingólfshöfða auk 
ótalmargra annarra staða. 
Þessi svæði skapa ljósmynd-
urum fágæt tækifæri til að 
láta reyna á sjónarhorn og 
sköpunargleði en þá draga 
ekki síður að litagleði nátt-
úrunnar í bergmyndunum í 

fjöllum, steinar og fjölbreyti-
legur gróður. 

Þá er fjölskrúðugt fuglalíf 
ekki til að spilla fyrir en það 
dregur að hópa fuglavina 
á hverju ári. Öræfasveitin 
er stærsta skúmabyggð á 
norðurhveli jarðar og ótal 
tegundir fugla verpa á svæð-
inu. Við Höfn í Hornafirði 
er einnig mikill sælureitur 
fuglaskoðara því þangað 
koma árlega fiðraðir flæk-
ingar á leið sinni til annarra 
landa. Á vef Ríkis Vatnajök-
uls er að finna bækling þar 
sem merktir eru áhugaverðir 
staðir til fuglaskoðunar. 
Fyrir jarðfræðiáhugafólk 
væri ekki úr vegi að skoða 
einnig bækling um jarðfræði 
þessa svæðis og skoða kort 
sem bendir á helstu staði.

Ferðamannaparadís

Af öllu þessu má ráða að 
ríki Vatnajökuls er sann-

kölluð ferðamannaparadís en 
svæðið nær frá Lómagnúpi 
í vestri að Hvalnesi í austri 
og spannar því rúmlega 
200 km af hringveginum. 
Auk stórkostlegrar nátt-
úru og útsýnis, sem á sér 
vart hliðstæðu, er í ríki 
Vatnajökuls að finna fjöl-
breytta þjónustu og afþrey-
ingu fyrir ferðamenn, svo 
sem hótel, bændagistingu, 
veitingahús, tjaldstæði, 
verslanir, sundlaugar, söfn 
og sýningar, gönguleiðir og 
golfvöll. Einnig jeppaferðir, 
sleðaferðir, fjórhjólaferðir, 
hestaferðir, gönguferðir á 
jökul, ísklifur, útsýnisflug, 
siglingu á Jökulsárlóni eins 
og áður sagði og er þá ekki 
allt upptalið.

Í miðju svæðisins er 
Hornafjörður og samgöngur 
greiðar þangað. Flug til 
Hafnar í Hornafirði er sex 
daga vikunnar og daglegar 
rútuferðir yfir sumartímann.  

Fjölbreytt þjónusta er í boði 
á Höfn og er staðurinn 
þekktur fyrir humarinn 
enda sannkallaður höfuð-
staður humarsins í norðri. 
Þar er einnig miðstöð þess 
nýja samstarfs sem íbúar á 
svæðinu hafa efnt til í þeim 
tilgangi að kynna matar-
menningu svæðisins.

Klasasamstarf um  
menningu og náttúru

Sigríður Dögg Guðmunds-
dóttir hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri Ríkis 
Vatnajökuls undanfarin ár. 
Að sögn Sigríðar var lagt af 
stað í upphafi með að finna 
helstu snertifleti sem tengd-
ust öllum aðilum klasans. 
Áherslur eru mismunandi 
eftir sviðum, framleiðslu eða 
veitingasölu, en þátttakend-
ur hafa verið sammála um 
mikilvægi markaðssetningar 
svæðisins undir sameigin-
legu merki.

Miklar andstæður í nátt-
úrufari, stórbrotið landslag, 
kyrrð og veðursæld í skjóli 
stærsta jökuls Evrópu ásamt 
menningu og mannlífi við 
jökuljaðarinn, gera Suð-
austurland að einu eftir-
sóttasta ferðamannasvæði 
Íslands. Lengi vel var þetta 
einangraðasta svæði lands-
ins en eftir að stórbrýr á 
Skeiðarársandi voru teknar 
í notkun 1974 og ferjusigl-
ingar hófust til Seyðisfjarðar 
breyttist það. 

Í dag er Suðausturlandið 
óumdeildur hluti hring-
vegarins og áhugi á svæðinu 
hefur aukist jafnt og þétt. 
Það hafa íbúar á svæðinu 
nýtt sér og slegið saman 
í félag sem ætlað er að 
markaðssetja svæðið í heild 
sinni. Markmiðið er öflug 
og arðbær ferðaþjónusta allt 
árið, sem byggir á aðdráttar-
afli stórbrotinnar náttúru, 
matvælum og menningu 

svæðisins. Einkahluta-
félagið Ríki Vatnajökuls er 
í eigu 80 einstaklinga og 
fyrirtækja og fjölgar í hópi 
hluthafa á hverju ári. Félagið 
hefur starfað síðan 2007 og 
er smám saman að verða 
öðrum fyrirmynd. 

Ríki Vatnajökuls er ferða-
þjónustuklasi sem byggir á 
náttúruperlum Suðaustur-
lands þar sem boðið er upp á 
einstaka upplifun í afþrey-
ingu, mat og menningu. 
Hlutverk klasasamstarfsins 
er að efla atvinnugreinina á 
svæðinu með markvissum 
aðgerðum og efla sam-
keppnishæfni svæðisins 
í heild sinni. Þá er lögð 
mikil áhersla á rannsóknir 
og þróun en félagið sér 
um gagnasöfnun sem á að 
nýtast í starfsemi klasans og 
til að meta stöðu svæðisins 
miðað við önnur ferðaþjón-
ustusvæði landsins. 

Einstakt náttúrufar

Þegar svæðið er skoðað 
blasir við að náttúrufarið 
er engu líkt. Vatnajökull, 
stærsti jökull utan heim-
skautasvæðanna, liggur að 
baki byggðar á Suðaustur-
landi. Sjónræn upplifun 
er óviðjafnanleg þar sem 
jökulhvel ber við himininn 
ásamt háum fjöllum. Tugir 
skriðjökla teygja sig niður á 
láglendið og frá þeim falla 
ótal jökulár sem með aur-
framburði mynda víðáttu-
mikla sanda og sandstrend-
ur. Nálægð jökulsins er sterk 
en í aldanna rás hefur hann í 
senn verið ógnvaldur og líf-
gjafi íbúa Austur-Skaftafells-
sýslu. Jökullinn og helstu 
áhrifasvæði hans hafa verið 
friðlýst sem þjóðgarður, 
Vatnajökulsþjóðgarður. Það 
má því með sanni segja að 
ferðalangar sem leið eiga um 
Austur-Skaftafellssýslu séu 
komnir í ríki Vatnajökuls.

Ríki Vatnajökuls nær yfir 
suðursvæði Vatnajökuls-
þjóðgarðs en það er að-
gengilegasti hluti jökulsins. 
Þjóðgarðurinn er sá stærsti 
í Evrópu og rammar vel inn 
áhrifasvæði jökulsins. Margt 
hefur verið gert til að veita 
betri sýn inn í þennan veru-
leika. Má sem dæmi taka 
að heimsókn í Jöklasetrið á 
Höfn gefur einstaka innsýn í 
þessa frosnu veröld og áhrif 
hennar á nánasta umhverfi 
sitt. Í Skaftafelli má síðan 
komast í návígi við jökulinn 
en þar er að finna gönguleið-
ir við allra hæfi auk gesta-
stofu þjóðgarðsins sem er 
opin allan ársins hring. Yfir 
öllu vakir Hvannadalshnjúk-
ur, hæsti tindur landsins og 
geysivinsæl fjallgönguleið.

Sigling um Jökulsárlón er 
ævintýri sem fáir standast 
en síbreytileiki vatnsins, 
íssins og aðstæðna gera 
hverja ferð einstaka og á 

Úr einangrun  
í alfaraleið

„Í ríki Vatnajökuls er víða að finna einstaka 
náttúrusmíð. Það er ekki víst að allir átti 
sig á að botninn á Jökulsárlóni er lægsti 
punktur undir sjávarmáli hér á landi en 
lónið dregur að sér þúsundir ferðamanna  
á ári hverju.“
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„Hér hefur byggst upp 
gríðarlega öflug ferðaþjón-
usta með úrvali valkosta 
í afþreyingu, mat og gist-
ingu,“ segir Sigríður Dögg. 
Að hennar sögn hefur mikil 
áhersla verið lögð á að kynna 
svæðið sem eina heild, jafn-
vel að gera það að einu vöru-
merki sem auðkennir vörur 
og upplifun. Eitt fyrsta verk 
matvælaklasans var að láta 
hanna fyrir sig afurðamerki. 

Um leið hafa matvæla-
framleiðendur lagt áherslu 
á að finna leið til þess að 
selja vörur sínar beint til 
neytenda. Hefur verið unnið 
að möguleikum á kæli eða 
hillu á ferðamannastöðum 
og einnig stofnuð sérstök 
verslun, Heimamarkaðs-
búðin (Local Food Store), við 
höfnina á Höfn í Hornafirði. 
Þar í Pakkhúsinu er nú rekin 
verslun þar sem seldar eru 
matvörur sem eru lang-
flestar framleiddar í ríki 
Vatnajökuls.

Fjöldi afurða er nú til-
búinn til sölu eftir fyrirfram 
ákveðnu vöruþróunarferli. 
Má þar nefna sauðaost frá 
Akurnesi, jöklaís frá Árbæ, 
birkisalt frá Skógræktar-
félagi Austur-Skaftfellinga, 
jöklableikju frá Hala, beikon 
og fleira frá Miðskeri, horn-
firska fiskinn Lúra, heitreykt-
an makríl og makrílmyrju 
og margt fleira. Óhætt er að 
segja að verulegt nýnæmi 
felist í þeirri nálgun að líta á 
nýsköpun í smáframleiðslu 
matvæla sem heildstætt ferli.

Smáframleiðsla matvæla

Heimamenn hafa einsett sér 
að koma svæðinu á kortið 
í tengslum við smáfram-

leiðslu matvæla. Liður í því 
er að halda afurðakynningar 
annars staðar sem hafa notið 
vinsælda. Haldnar hafa verið 
kynningar í Nóatúni, Mela-
búðinni, Búrinu, Fjarðar-
kaupum, Nettó á Höfn og hjá 
Frú Laugu.

Hópurinn hefur einnig 
leitað eftir samstarfi við aðra 
matvælaklasa á Íslandi og að 
sögn Sigríðar Daggar kynnt 
sig í gegnum SlowFood 
samtökin á Íslandi enda má 
segja að markmiðin falli vel 
saman. Þannig hafa full-
trúar frá klasanum fundað 
formlega með fulltrúum 
frá öðrum sambærilegum 
klösum á Íslandi með það 
að markmiði að koma upp 
landsneti matvælaklasa. 
Með því er stefnt að því að 
vinna að sameiginlegum 
hagsmunamálum allra 
hópanna á landsvísu. Helstu 
áherslur í slíku starfi verða 
sameiginleg stefnumótun og 
sameiginleg framtíðarsýn.  

Hægt að bragða  
á Vatnajökli

Bjór er ein nýjasta afurð 
þeirrar aðferðafræði sem 
klasasamstarfið byggir á. 
Bjórinn, sem hlotið hefur 
nafnið Vatnajökull, er ein-
mitt bruggaður úr ísjökum 
úr Vatnajökli sem teknir eru 
úr Jökulsárlóni. Unnið er að 
nákvæmri aldursgreiningu 
á vatninu og er gert ráð fyrir 
að það sé á bilinu 600-1000 
ára gamalt. Til að tryggja 
hreinleika vatnsins eru ís-
jakarnir fluttir í heilu lagi 
frá Jökulsárlóni í Ölvisholt, 
brugghús í Flóanum, sem 
sér um bruggunina. Til að 
undirstrika enn frekar sér-
stöðu bjórins hefur brugg-

meistari Ölvisholts kryddað 
bjórinn upp með blóðbergi 
sem vex í skjóli jökla á Suð-
austurlandi.

Um er að ræða einstakan 
bjór sem bruggaður verður 
í takmörkuðu magni og 
eingöngu fáanlegur á 
vínveitingastöðum innan 
klasasamstarfsins. Bjórinn 
Vatnajökull er því mjög 
gott dæmi um verkefni sem 
byggir á þeim markmiðum 
klasans að stunda vöruþróun 
þar sem ferðaþjónusta og 
matvælaframleiðsla er tengd 
saman. Upplifunin verður 
varla sterkari en þegar hægt 
verður að bragða á Vatna-
jökli!

Fjölbreyttir  
afþreyingarmöguleikar

En það er ekki aðeins nátt-
úra og matur sem stendur 
til boða fyrir ferðalanga. 
Fjölbreyttir möguleikar til 
afþreyingar og skemmt-
unar bjóðast einnig. Vönduð 
göngukort sem hægt er 
að kaupa á svæðinu veita 
möguleika á að ferðast á eig-
in vegum en einnig er hægt 
að taka þátt í skipulögðum 
gönguferðum hjá Ferðafélagi 
Austur-Skaftafellssýslu. 
Húsdýragarðurinn í Hólmi 
veitir börnum og fullorðnum 
ánægju og í Hoffelli er hægt 
að hvíla lúin bein í heitum 
potti eftir skemmtilegar 
göngur eða fara í fjórhjóla-
ferð um fáfarnar slóðir.

Vélsleðaferðir upp á sjálfan 
Vatnajökul eða ferðir í jökla-
jeppum gleymast seint þeim 
sem reynir og sömu sögu er 
að segja af jöklagöngum, ís-
hellaskoðun eða ísklifri utan 
í frosnu jökulstálinu. Ferðir 

út í Ingólfshöfða á heyvagni 
til að kynnast nánar fiðruð-
um íbúum þessa lands og 
fræðast um sögu landnáms 
eru spennandi og skemmti-
legar og hið sama má segja 
um skoðunarferðir á bátum 
frá Hornafirði eða útsýnis-
flug yfir þetta ævintýraland. 
En vélknúin ökutæki eru 
ekki eini ferðamöguleik-
inn. Hestaleigan í Árnanesi 
býður upp á þann möguleika 
að njóta samveru við ís-
lenska hestinn. Enginn ætti 
svo að láta hjá líða að kíkja 
við á Þórbergssetri á Hala í 
Suðursveit og njóta ritfærni 
og hnyttni meistara orðsins, 
Þórbergs Þórðarsonar.

„Við teljum að þetta starf 
hafi styrkt svæðið mjög og 
við finnum það auðvitað best 
af áhuga annarra á því sem 
við erum að gera. Einnig er 
vaxandi áhugi ferðamanna 
á svæðinu og þeim afurðum 
og þeirri afþreyingu sem við 
erum að kynna. Það er okkur 
hvatning að halda áfram,” 
sagði Sigríður Dögg.

Árið 2010 voru 10,8% allra 
gistinátta erlendra ferða-
manna á landsbyggðinni í 
ríki Vatnajökuls. Miðað við 
landið í heild voru þetta um 
5,4%. Það er því ljóst að tölu-
verður hluti gjaldeyristekna 
af erlendum ferðamönnum 
verður til í hinu svipmikla 
ríki Vatnajökuls. 

„Stefnt er að áframhaldandi þróttmiklu 
starfi klasans á næstu misserum enda  
hefur hann einsett sér að koma svæðinu  
á kortið í tengslum við smáframleiðslu 
matvæla.“
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Það felst mikil áskorun í því 
að taka á móti auknum fjölda 
ferðamanna á Íslandi. Náttúra 
landsins er helsta aðdráttarafl 
erlendra ferðamanna, en yfir 
80% þeirra nefna hana sem 
ástæðu Íslandsfarar.

ríkt tillit til þessa við alla 
stefnumótun í ferðamálum.

Slátrum ekki mjólkur-
kúnni – skipuleggjum vel

Stjórnvöld, ferðaþjónustuað-
ilar og ferðamenn verða að 
hjálpast að við að tryggja 
að rýra ekki gæði þeirrar 
auðlindar sem ferðaþjón-
ustan byggir mest á, þ.e.a.s. 
náttúrunnar sjálfrar. Skipu-
lagning ferðasvæða þarf að 
taka tillit til þess að svæði 
hafa mismikið þol gagn-
vart ágangi ferðamanna og 
að þarfir og óskir eru mjög 
mismunandi. Með skipulagi 
þarf þannig að ákveða hvar 
takmarka eigi umferð, til að 
mynda með kvótum, og hvar 
eigi að byggja upp svæði 
m.t.t. innviða og þjónustu og 
hvar ekki. 

Nauðsynlegt er að lög-
gjöfin veiti skýrt umboð 
yfirvalda til að grípa inn 
í ef hætta virðist stafa af 
ágangi ferðamanna, t.d. með 
tímabundnum lokunum eða 
takmörkunum á fjölda ferða-
manna inn á ákveðin svæði. 
Þá er brýnt að kanna kosti og 

galla þess að taka upp gjald-
töku á ferðamannastöðum, 
en tekjur af henni gætu 
runnið til fræðslu, verndunar 
og viðhalds svæðanna. Afar 
mikilvægt er að stjórnun og 
stýring á ferðamannasvæð-
um taki mið af rannsóknum 
á náttúrufari, áhrifum ferða-
manna á ástand lands og 
viðhorfum þeirra. 

Ferðamálafræði er ung 
fræðigrein hérlendis og 
aðkallandi að styrkja hana. 
Samkvæmt svari iðnaðar-
ráðherra við fyrirspurn á 
Alþingi árið 2009 kom fram 
að einungis 0,5% af sameig-
inlegu opinberu rannsóknafé 
atvinnuveganna komi í hlut 
ferðaþjónustunnar. Hún 
skilar nú næstum 20% af út-
flutningstekjum þjóðarinnar. 
Þetta skýtur því skökku við.
Ferðaþjónustan byggir í 
grundvallaratriðum á ein-
stæðri náttúru landsins og 
ímynd hennar hverfist um 
náttúruna. Við verðum að 
gæta þess að hlúa að þessari 
góðu mjólkurkú okkar.

Gerum miðhálendið 
að þjóðgarði

Miðhálendi Íslands býður 
upp á möguleika til náttúru-
upplifunar sem óvíða finnst 
annars staðar. Landvernd 
og önnur náttúruverndar-
samtök á Íslandi hafa lagt 
ríka áherslu á að svæðið 
verði friðlýst í heild sinni 
og stofnaður þjóðgarður án 
frekari uppbyggingar orku-
mannvirkja eða uppbyggðra 
vega. Skoðanakönnun frá 
því í október 2011 sýndi 
að 56% landsmanna voru 

hlynnt stofnun þjóðgarðs á 
miðhálendinu og einungis 
18% andvíg. Þjóðgarður yrði 
ekki aðeins mikið aðdráttar-
afl fyrir ferðamenn, heldur 
einnig öflugt stjórntæki 
sem hægt væri að beita til 
samhæfðrar skipulagningar 
í fjölbreyttri ferðaþjónustu á 
svæðinu og í jaðri þess. 

Þjóðgarður með náttúru-
vernd að leiðarljósi er væn-
legur til að tryggja vernd og 
viðgang þeirrar mikilvægu 
auðlindar sem ferðaþjón-
ustan byggir á.

Á sama tíma er nátt-
úra okkar sérlega 
viðkvæm fyrir 

átroðningi og umferð. Þessi 
grundvallaratriði undirstrika 
mikilvægi þess að setja nátt-
úruvernd í öndvegi á Íslandi, 
ekki eingöngu náttúrunnar 
sjálfrar vegna, heldur einnig 
vegna ferðaþjónustunnar í 
landinu.

Sérstaða íslenskrar  
náttúru

Á Íslandi er að finna stór 
óbyggð svæði og ein stærstu 
lítt snortnu víðerni í Evrópu. 
Jarðfræðilegur fjölbreytileiki 
er mikill og hér er að finna 
landslag sem er mótað af 
einstöku samspili elds og íss. 
Þá eigum við ennþá, ólíkt 

flestum Evrópuríkjum, stór 
ómiðluð vatnsföll þótt mikill 
þrýstingur hafi verið á að 
virkja mörg þeirra á undan-
förnum árum. Hérlendis 
er að finna stærstu fugla-
björg í N-Atlantshafi, stórar 
hraunbreiður með sam-
felldri þykkri mosaþekju og 
lífverur sem hafa aðlagast 
öfgakenndum eiginleikum 

íslenskrar náttúru, svo sem 
hitaþolnar örverur á stór-
brotnum háhitasvæðum. 
Þá hefur fámennið, kyrrð 
óbyggðanna og ógnarkraftur 
náttúrunnar oft djúpstæð 
áhrif á fólk. Þetta eru fáein 
dæmi um sérkenni íslenskr-
ar náttúru og hluti af því 
aðdráttarafli sem ferðaþjón-
ustan byggir á. Taka verður 

Guðmundur Ingi  
Guðbrandsson
framkvæmdastjóri  
Landverndar

Hvernig getur Ísland 
tekið á móti milljón 
ferðamönnum?

„Stjórnvöld, ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn 
verða að hjálpast að við að tryggja að rýra 
ekki gæði þeirrar auðlindar sem ferðaþjón-
ustan byggir mest á.“



Tekið á móti fyrstu íslensku þotunni, Gullfaxa, 
á Reykjavíkurflugvelli 27. júní 1967.

Sjálfsmynd
þjóðar
Ólafur Rastrick sagnfræðingur fjallar um rannsóknir sínar.



Þannig orti Jónas Hallgríms-
son í Sparnaðarkvæði sínu 
og þó ferðalög hafi verið 
stór hluti af náttúruskoðun 
Jónasar bendir hann líka á 
þau augljósu sannindi að 
hugurinn mótast af því áreiti 
sem hann verður fyrir. Þó 
ferðalög skerpi og skapi nýja 
sýn þarf hugurinn að vinna 
úr því og líklega er fátt betra 
til þess en velsamið ljóð. 
Jónas er ekki eina skáldið 
sem býður upp slíkt ferðalag 
með aðstoð ljóðsins. Þegar 
þingmaðurinn og ljóðskáldið 
Sigmundur Ernir Rúnarsson 
var eitt sinn spurður hvers 
vegna ljóðin hans lýsi gjarna 
ferðalagi svaraði hann ein-
faldlega: „Það virðist vera 
eðli ljóða að ferðast.”

Sá sannleikur sem skáld-
skapurinn færir okkur 
skerpir óneitanlega sýn 

okkar á heiminn. Árið 2005 
kom út skáldsaga eftir 
þýska rithöfundinn Daniel 
Kehlmann, sem varð að 
alþjóðlegri metsölubók og 
var meðal annars þýdd á 
íslensku (Mæling heimsins, 
2007). Sagan tvinnar saman 
ævisögu stærðfræðingsins 
Carls Friedrich Gauss og 
landkönnuðarins Alexanders 
von Humboldt, en með miklu 
skáldaleyfi höfundar. Það 
skemmtilega við söguna 
er hvernig ferðalög annars 
og kyrrstaða hins móta líf 
beggja. 

Humboldt er alla ævina að 
skoða heiminn en Gauss 
breytir heimsmyndinni með 
því „að sitja kyrr í sama stað” 
eins og Jónas orti. Þetta er 
dregið fram hér vegna þess 
að ferðalög móta heimsmynd 
fólks þó tæpast verði með 

einhlítum hætti sagt hvernig 
það gerist. Stundum verðum 
við best vör við það í gegn-
um skáldskapinn. Þess sjáum 
við ótvíræð merki í verkum 
Halldórs Kiljans Laxness 
og Þórbergs Þórðarsonar. 
Heimsmaðurinn Halldór 
skóp víðtækan sagnaheim 
úr arfleið kynslóðanna en 
Þórbergur var oftast nær að 
lýsa eigin upplifun, gerði 
mælingu á sjálfum sér, 
nokkurs konar heimaalinn 
Humboldt! 

Báðir voru þeir þó eldheitir 
kommúnistar og trúðu á 
byltingu sem átti að eyða út 
öllum landamærum og reisa 
ríki bræðralags öreiganna. 
Vegabréf hefðu líklega 
orðið óþörf í ríki alheims-
sósíalismans rétt eins og 
ætlunin var með svæði það 
sem kennt er við Schengen.

Hreyfanleikinn  
mótar lífið

Í dag mótast líf nútíma-
mannsins af hreyfanleika 
þotualdarinnar. Fólk þýtur 
milli staða og dregur dám af 
þeim samanburði sem slík 
ferðalög skapa, hvort sem 
menn stoppa um lengri eða 
skemmri tíma á nýjum stað. 

Um leið hefur sjálfsmynd 
einstaklinga og samfélags-
hópa orðið áleitin í samtím-
anum ekki síst vegna þess 
hve hratt hún breytist. Og 
þótt hnattvæðingin ein-
kennist af flæði frá einu nær-
samfélagi til annars, sem 
leysir að einhverju marki 
upp landamæri og svæðis-
bundin skil, skapar hún 
um leið nýja aðgreiningu 
og nýjar markalínur fólks í 
millum. Þetta verður til þess 

Ég er kominn upp á það
– allra þakka verðast –
að sitja kyrr í sama stað,
og samt að vera’ að ferðast.
Jónas Hallgrímsson

Graf Zeppelin hafði viðkomu 
í Reykjavík sumarið 1931.
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að móta nýjan sjálfsskilning 
og samskipti eins og bent er 
á í nýlegri skýrslu sagnfræð-
ingsins Ólafs Rastricks sem 
hann vann fyrir Icelandair 
Group (Flug og sjálfsmynd, 
2012). Þar reynir Ólafur að 
grennslast fyrir um tengsl 
sjálfsmyndar og þeirrar 
ferðamennsku sem nútíminn 
býður uppá. Hvernig flug 
á milli landa breytir heimi 
þeirra sem ferðast og einnig 
hinna sem sitja kyrrir í sama 
stað. Í inngangi að skýrslu 
sinni bendir Ólafur á að 
greiðari samgöngur hafi 
áhrif á þau tengsl sem fólk 
myndar sín á milli. 

Samfélög samtímans ein-
kennast af félagsneti sem er 
mun minna en áður, bundið 
tilteknu og afmörkuðu 
svæði, héraði eða ríki.”

Flugsamgöngur  
mikilvægar

Það þarf ekki að skoða ís-
lenskt samfélag lengi til að 
átta sig á mikilvægi ferða-
laga nútímans. Afþreyinga-
ferðir eru eitt algengasta 
auglýsingaefni fjölmiðlanna 
og aukin alþjóðleg samskipti 
og milliríkjaviðskipti kalla 
líka á ferðalög. 

Ferðamálafræðingurinn 
Gunnar Þór Jóhannesson 
telur að góðar samgöngur 
séu „mikilvægasta forsenda 
ferðamennsku á Íslandi“ 
og bendir ennfremur á að 
millilandaflugið hafi gert 
flugfélög að lykilgerendum 
í íslenskri ferðaþjónustu 
(Ferðaþjónusta á jaðrinum, 
2008). Það leiðir af sjálfu 
sér að flugsamgöngur eru 
Íslendingum sérlega mikil-
vægar þegar kemur að sam-

skiptum við íbúa annarra 
landa vegna þess að landið 
er eyja girt úthöfum. 

Í raun má segja að margt 
hafi stuðlað að tengingu  
Íslands við umheiminn.  
Þar er eðlilegast að stoppa 
við einstaklega góðar 
flugsamgöngur miðað við 
íbúafjölda, tengingu sem 
gerir Icelandair kleift að 
keppa við flugfélög frá miklu 
stærri markaðssvæðum. 
Fyrir vikið stendur Íslend-
ingum til boða flugtíðni sem 
verður að teljast einstök fyrir 
svo afskekkt land. Allt þetta 
hefur breytt samskiptum 
þeirra sem búa og starfa  
á Íslandi við umheiminn.

Lengst af sögu landsins voru 
skipasamgöngur eini mögu-
leiki Íslendinga til að komast 
til annarra landa. Ferðalög 
voru því lengi vel fátíð og 

þó fólk flyttist stundum 
milli staða, voru margir 
sem fæddust, lifðu og dóu í 
sömu sveit og fóru sjaldan 
annað. Allt er þetta breytt í 
nútímanum og ljóst að flug-
samgöngur hafa gjörbreytt 
aðgangi almennings að út-
löndum á síðustu áratugum 
eftir því sem fargjöld hafa 
lækkað og kaupgeta aukist. 
Ekki verður annað séð en 
að bein tengsl séu á milli 
bættra flugsamgangna til og 
frá Íslandi og mikils vaxtar 
í innlendri ferðaþjónustu 
frá því á árunum í kringum 
1990.

Sjálfsskilningur  
á þotuöld

Það er eðlilegt að velta því 
fyrir sér hvaða áhrif þessi 
ferðalög hafa á sjálfsskilning 
okkar og vitund. Ólafur full-
yrðir í skýrslu sinni að auk-

„Þar sem fólk ferðast lítið út fyrir sína 
heimabyggð eru félagstengslin bundin stað 
í ríkari mæli en á tímum þegar margir eru 
hreyfanlegir og eiga kost á að tengjast fólki 
annars staðar og öðrum stöðum.“

inn skilningur og þekking á 
aðstæðum á öðrum slóðum 
hafi mótað sjálfsskilning Ís-
lendinga með ýmsum hætti. 
Að hluta til gæti slíkt hafa 
skerpt á tilfinningu fyrir 
þjóðlegri sérstöðu, kallað 
eftir því að einstaklingar 
skilgreini nánar rætur sínar, 
uppruna og einkenni. Á hinn 
bóginn, segir Ólafur, gæti 
þetta dregið fram samlíðan 
með einstaklingum af öðru 
þjóðerni eða aukið vægi 
sjálfsmynda sem byggðar 
eru á persónulegum tengsla-
netum og ganga þvert á 
þjóðerni.

Þessi umræða birtist með 
skýrum hætti í skýrslu 
nefndar sem starfaði á 
vegum forsætisráðuneytis-
ins á árunum 2007–2008 en 
í henni voru settar fram hug-
myndir um nauðsyn þess að 
treysta ímynd Íslands sem 

byggðist „á einkennum lands 
og þjóðar sem eru sönn eða 
„ekta“ og eiga sér djúpar 
rætur“ eða, með öðrum 
orðum, á því sem aðgreinir 
Íslendinga og gerir þá ólíka 
öðrum þjóðum. Menningin 
er þar augljósasti kosturinn 
enda kjósum við Íslendingar 
að veifa henni framan í þá 
sem hingað koma. Ekki þar 
fyrir, við skerum okkur svo 
sem ekkert úr hvað það 
varðar. Allar ferðaþjónustu-
þjóðir vilja skerpa á sérstöðu 
sinni og kynna um leið 
fyrir hvað þær standa. Meira 
að segja þær þjóðir sem 
hvað mest eru undirlagðar 
ferðaþjónustu vilja skerpa 
á menningarlegri sérstöðu 
sinni. Þannig snýst vinsæl-
asta ferðamannaborg heims 
París fyrst og fremst um 
menningu borgarinnar, hvað 
hún hefur uppá að bjóða í 
mat, drykk og listum. Já, 

og auðvitað mannlífið sjálft 
sem er líklega það sem hefur 
mest aðdráttarafl.

Glöggt er gests augað

Ferðalög hafa tvíþætt 
áhrif. Það sést best af því 
að glöggt auga gestsins og 
aukin reynsla alls almenn-
ings af dvöl erlendis hefur 
átt þátt í að vekja athygli 
Íslendinga sjálfra á ýmsu, 
sem er frábrugðið náttúru 
og menningu annars staðar, 
hefur vakið fólk til vitundar 
um sérstöðu lands og þjóðar 
segir Ólafur. Hann bendir 
á að umfjöllun erlendra 
fjölmiðla og annarra um 
eðli og eiginleika íslensku 
þjóðarinnar hafi haft þau 
áhrif að Íslendingar hafi 
byrjað að rækta með sér þá 
menningarlegu sérstöðu 
sem útlendingar koma 
auga á. Með aukinni þátt-

töku Íslendinga í hnatt-
væðingunni hafi skapast 
samtal milli staðbundinna 
sérkenna í menningu og 
náttúru og hins alþjóðlega 
markaðstorgs, svo sem á 
sviði tónlistar og ferðaþjón-
ustu. Þannig má segja að 
með auknum alþjóðlegum 
samskiptum sem standa í 
beinu samhengi við tíðar og 
tiltölulega ódýrar flugsam-
göngur til og frá landinu, 
hafi innihald íslenskrar 
menningar breyst. „Að sumu 
leyti hafa samskiptin stuðlað 
að því að hlúð hefur verið að 
þjóðlegum sérkennum, að 
sumu leyti hafa þau stuðlað 
að því að tengja Ísland í 
ríkara mæli við alþjóðlega 
menningarþróun. Hvort 
tveggja má segja að hafi 
styrkt menningarlega sjálfs-
mynd Íslendinga í samfélagi 
þjóða,“ segir Ólafur. 

Mannfjöldi á Reykjavíkurflugvelli við komu Gullfaxa 1967.
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1. Hófsóley, Caltha Palustris.
4. Smjörgresi, Bartsia alpina.
7. Holtasóley, Dryas Octopetala.

2. Berserkjasveppur, Amanita Muscaria.
5. Eyrarós, Epilobium Latifolium.
8. Brennisóley, Ranunculus Acris.

3. Dýragras, Gentiana nivalis. 
6. Blágresi, Geranium Silvaticum.
9. Jöklasóley, Ranunculus Glacialis.

Brýnt að skapa 
sátt um nýtingu  
ferðamannastaða

Dr. Edward H. Huijbens, forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar ferðamála.

Til að geta sagt til um framvindu ferða-
þjónustu hér á landi af einhverri skynsemi 
er nauðsynlegt að hafa yfir að ráða góðum 
upplýsingum og þó ekki síður kunnáttu  
til að rýna í þær. Dr. Edward H. Huijbens, 
forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar ferða-
mála, hefur rannsakað ferðaþjónustu á  
Íslandi og veitir okkur innsýn í þann heim.
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„Ég held að við séum að fara 
inn í gríðarmikið vaxtarskeið 
og að gestum muni fjölga 
mjög ört á næstunni,“ segir 
Edward H. Huijbens. „Við 
sáum um 20% vöxt milli ára 
í fyrra og mikinn vöxt árin 
á undan. Ég held að þróunin 
verði hin sama á þessu ári og 
í fyrirsjáanlegustu framtíð 
munum við upplifa gífurlegt 
vaxtarskeið nema ófyrirséðir 
utanaðkomandi þættir breyti 
þróuninni.”  

Edward segir að þessi mikli 
fyrirsjáanlegi vöxtur sé 
mikil áskorun fyrir okkur 
Íslendinga. Vissulega er 
ekki nýtt að ferðaþjónustan 
njóti meðbyrs en nú séu 
væntingarnar jafnvel meiri 
en nokkru sinni áður. Bæði 
upp úr 1970 og 1990 hafi 
ferðaþjónustan sprottið fram 
sem ákveðið lausnarorð og 
margir viljað bjarga sér með 
henni. Hugsanlega hefur 
það haldist í hendur við fall 
krónunnar í kjölfar þess að 
erfiðleikar hafa komið upp í 
efnahag landsins. Eftir 1990 

hefur fjölgun ferðamanna 
verið mikil og að sumu leyti 
fyrirsjáanleg. Nú blasir við 
að árið 2015 eða 2016 náist 
það markmið sem lengi var 
orðað í ferðaþjónustu; að 
fá til landsins eina milljón 
ferðamanna á ári og nokkuð 
fyrr en spár hafa gert ráð 
fyrir til þessa. Lengst af hafa 
spár gengið út á að þessu 
markmiði verði náð 2020 en 
Edward segir augljóst að það 
verði talsvert fyrr. 

Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, var reyndar 
búinn að spá því að hingað 
kæmu tvær milljónir ferða-
manna árið 2020 og Edward 
segist telja að það sé ekki 
fjarri lagi. „Ég er ekki frá því 
að hann hafi nokkuð til síns 
máls þó hann hafi líklega 
fylgt brjóstvitinu einu. 
Þetta verður mjög krefjandi 
fyrir okkur vegna þess að við 
sjáum að þó að aukningin 
dreifist tiltölulega jafnt yfir 
árið mun hún ekki breyta 
árstíðarsveiflunni umtalsvert 
Það smyrst m.ö.o. jafn mikið 

ofan á sumar sem vetur. 
Vissulega sjáum við mikla 
aukningu að vetri en á það 
ber að líta að tölurnar voru 
mjög lágar fyrir.”

Mikið álag á  
vinsælustu staðina

Þegar töluleg greining er 
gerð í ferðaþjónustu getur 
verið erfitt að fá nákvæman 
samanburð. Hann segir þó 
að slá megi því föstu að í 
gangi væri jákvæð þróun 
og ferðamenn dreifðust 
betur yfir árið.  „Það breytir 
því ekki að þeir staðir sem 
eru undir miklu álagi yfir 
sumarið nú þegar – það eru 
þá þekktustu ferðamanna-
staðirnir á Suðurlandi – 
munu verða fyrir enn meira 
álagi. Það mun ekki breytast 
í bráð. Þar blasir vandinn 
við.” Edward bendir á að 
Umhverfisstofnun hafi þegar 
sett á válista þá staði sem 
liggja undir skemmdum og 
kalli á aðgerðir strax. Nauð-
synlegt sé að gera ítarlegra 
mat um álag á ferðamanna-

stöðum. Þolmarkarannsóknir 
hafi verið gerðar í upphafi 
aldarinnar á stöðum þar sem 
hnýtt var saman viðhorfi 
heimafólks, viðhorfum ferða-
manna, mati á innviðum við 
mat á náttúrunni. Edward 
sagðist telja að þar hafi verið 
um að ræða áhugaverða 
aðferðafræði enda hafi verið 
reynt að leggja heildrænt 
mat á hvern áfangastað fyrir 
sig. „Þetta eru mikilvægar 
rannsóknir út frá þeim 
þáttum sem við verðum að 
vinna miklu meira með.”

Edward benti á að í dag væri 
staðan þannig að umsjónar- 
og eftirlitsaðilar væru yfir-
leitt að elta þróunina. Það 
væri ekki fyrr en staðurinn 
væri kominn í fulla notkun 
sem menn færu að huga að 
uppbyggingu hans. 

Heildarhugsun  
vantar víða 

Miklu nær væri að koma 
að skipulagningu í upphafi 
þegar ljóst væri að nýting 

„Lykill að gæðum og þar af leiðandi arðsemi 
ferðaþjónustunnar liggur í upplifun ferða-
mannsins. Til að nýta sér hana þarf að fara 
saman skilningur á væntingum og reynslu 
gesta, fyrir, eftir og á meðan á ferð stendur.“

og markaðsetning væri að 
hefjast. „Þetta er því miður 
ekki þannig í dag. Fólkið 
er komið fyrir löngu og 
við erum að vinna við að 
tjasla þessu saman eftirá.” 
Edward sagði að vissulega 
horfði margt til betri vegar 
í dag. Settur hefði verið upp 
Framkvæmdasjóður ferða-
mannastaða, leiðbeiningar 
væru ríkulegri um hönnun 
og uppbyggingu og alltaf 
fjölgaði sérhæfðu starfsfólki.  

Í Noregi mætti sjá glæsileg 
dæmi um hvernig standa 
mætti að málum. Þar væri 
náttúrufegurð mögnuð upp 
með glæsilegri hönnun 
mannvirkja fyrir ferðamenn. 
Þetta sé lausnin; að hugsa 
allt sem eina heild.

Upplifun lykillinn

„Lykill að gæðum og þar af 
leiðandi arðsemi ferðaþjón-
ustunnar liggur í upplifun 
ferðamannsins. Til að nýta 
sér hana þarf að fara saman 
skilningur á væntingum 

og reynslu gesta, fyrir, eftir 
og á meðan á ferð stendur. 
Þess vegna þurfum við að 
kynnast viðhorfum ferða-
manna betur; vita hvaða 
væntingar þeir hafa og á 
hvaða forsendum þeir eru 
komnir hingað. Þetta tengist 
vitaskuld markaðssetningu 
landsins og hvaða forsendur 
eru hafðar þar til hliðsjónar. 

Ég hef oft talað fyrir svokall-
aðri lífsstílsgreiningu sem 
gengur út á að finna hinn 
upplýsta ferðalang sem í 
sumum fræðum er kallaður 
hinn græni ferðalangur.” 
Edward dregur ekki dul á 
þá skoðun sína að það sé 
slíkur ferðalangur sem sé 
eftirsóknarverður. Einfald-
lega vegna þess að hann sé 
hingað kominn vegna sér-
stöðu lands og þjóðar en átti 
sig um leið á hve viðkvæm 
náttúra landsins sé og að 
umgangast þarf heimafólk af 
virðingu fyrir siðum þess og 
venjum. Í sumum tilvikum 
megi sjá að þessir ferðamenn 
séu viðkvæmir fyrir breyt-

ingu sem miðist að því að 
taka við fleiri gestum. Því 
megi velta fyrir sér hvort það 
sé falin mótsögn í velgengni 
ferðamennsku sem byggir á 
óspilltri náttúru. 

Því er ekki að leyna að 
margir hafa áhyggjur af 
óvenju hraðri fjölgun ferða-
manna. Edward grípur 
boltann á lofti og segir að til 
sé leið til að sætta þessi sjón-
armið. „Leiðin er skipulag. 
Við verðum að tvinna saman 
í landnýtingaráætlunum 
og skipulagi ferðamennsku 
um landið allt. Við verðum 
einnig að leitast við að skapa 
sátt um slíkt skipulag. Það er 
ljóst að til að hafa einhvern 
þjóðhagslegan ávinning af 
ferðaþjónustu þarf nokk-
urn fjölda til að þjóna og 
þetta þarf að fara í gegnum 
ákveðna vél. Við verðum 
að átta okkur á því að allt 
að helmingur þeirra tekna 
sem verða af ferðaþjónustu 
hér á landi fara í gegnum 
fyrirtækið Icelandair Group. 
Það er risinn í íslenskri 

ferðaþjónustu. Sömuleiðis 
kemur stór hluti teknanna í 
gegnum rekstur stóru hótel-
anna í Reykjavík.”  

Edward bendir á að íslensk 
ferðaþjónustufyrirtæki hafi 
stækkað og það sé hlutverk 
stærri fyrirtækjanna að ná 
fram hagræði en geta samt 
sem áður afgreitt fjöldann. 
Hann nefnir Gullna hringinn 
hér sunnanlands og Mývatn- 
Dettifoss hringinn fyrir 
norðan. Með betra skipulagi 
eigi þeir að geta tekið við 
miklum fjölda ferðamanna 
en um leið missi upplifunin 
af náttúrunni auðvitað að 
hluta vægi sitt. Slík nýting 
geti hins vegar auðveldað 
verndun annarra staða.

Væntingar heimamanna

Edward bendir á að eitt 
þeirra atriða sem Rann-
sóknamiðstöð ferðamála sé 
að skoða tengist væntingum 
og viðhorfum heimamanna. 
Þeir séu spurðir að því hvar 
þess sjáist merki að þol-

1 2 3

1. Hrognkelsi, Cyclopterus lumpus. 2. Vatnableikja, Salvelinus alpinus. 3. Guðlax, Lampris guttatus.
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mörkum sé náð og kannað 
hvenær sívaxandi fjöldi 
ferðamanna sé farinn að 
reyna á þolrif þeirra. 

Edward bendir á að ferða-
þjónustan geti fært gríðar-
legan ávinning varðandi 
uppbyggingu innviða; allt 
samgöngukerfið nýtist betur. 
Þess njótum við nú þegar, 
t.d. með gríðarlegri fjölgun  
áfangastaða sem hægt er að 
fljúga til frá Íslandi. 

Á sama hátt taka ferðamenn 
þátt í að halda við og byggja
upp veitingastaði og annað
er tilheyrir lífsgæðum nú-
tímans. Sumt af þessu er 
aðeins mögulegt af því að 
þjónustuaðilar landsins hafa 
árlega úr 700.000 gestum 
umfram heimamenn að 
velja. „En vitaskuld þarf 
að huga að jafnvæginu. 
Það getur t.d. komið sá 
tímapunktur að við fáum 
ekki borð á veitingastað 
vegna allra ferðamannanna. 
Sættum við okkur við það?” 
Edward sagðist sjá þess nú 
þegar merki í að þolinmæði 
gagnvart útlendingum sé 
að minnka. Það geti verið 
erfitt að koma auga á rof í 
þjóðarsálinni þó við kunnum 
að greina það í náttúru 
landsins.

Edward segir að víða sé 
pottur brotinn er kemur að 
gagnaöflun og vöktun gesta 
sem hingað koma. Tölurnar 
sem allir byggja á sé brott-
farartalning frá Keflavík. 
Hún er framkvæmd í örygg-
ishliðinu þar sem allir fara í 
gegn og starfsmenn merkja 
við alla með erlend vega-
bréf sem fara frá landinu. 
Það blasir við að með þessu 

verður greining á tilefni 
og hvatanum sem að baki 
ferðalagi býr óljós. Á móti 
kemur að gerðar eru kann-
anir meðal erlendra ferða-
manna en að sögn Edwards 
eru þær fyrst og fremst 
lýsandi. Nánari og ítarlegri 
upplýsingar vanti til þess að 
fá greinargóðan skilning á 
ferðalögum fólks hingað til 
lands. Þar má nefna þætti 
eins og væntingar, upplifun 
og eyðslu. 

Fleiri hlið inn í landið

„Mikilvægt er að opna fleiri 
gáttir inn til landsins en 
nánast án undantekningar 
koma ferðamenn hingað í 
gegnum eitt hlið, Keflavík. 
Nú er kominn tími til að  
þetta dreifist á fleiri staði á 
landinu. Það er áhugavert að 
tengja brottfarir frá flugstöð 
Leifs Eiríkssonar við beint 
flug til Akureyrar sem opnar 
nýja möguleika. Sama má 
segja um Egilsstaði. Það er 
nauðsynlegt að slíkar gáttir 
opnist á fleiri stöðum. Við 
verðum að átta okkur á því 
að Ísland er jaðareyja og 
jaðarinn innan þess jaðars er 
auðvitað landsbyggðin. Allt 
eru þetta lítil samfélög og 
viðkvæm sem eiga erfitt með 
að taka við miklum fjölda“ 
segir Edward.

Vöxturinn í ferðaþjónustu 
hefur vakið væntingar 
margra sem ætla sér skerf 
af kökunni. „Það sem margir 
ætla að gera t.d. er að byggja 
hótel og maður heyrir af allt 
að 200% aukningu á rúmum 
í sumum sveitarfélögum. 
Það ætla allir að byggja 
hótel eða leigja hjá sér háa-
loftið. Ég veit ekki til þess 

að nokkur ferðist til nokkurs 
staðar til að vera á hóteli! 
Menn koma vegna einhvers 
og þá þarf að vera hægt að 
bjóða þeim uppá eitthvað 
og sýna þeim það sem er að 
sjá. Láta fólk upplifa og taka 
þá reynslu með sér. Þetta 
er sú vöruþróun sem þarf 
að verða.” Edward segir að 
það sé margt hæfileikafólk í 
greininni og í skólunum sem 
viti hvað þurfi að gera. Nauð-
synlegt sé að tryggja að þeir 
sem hingað koma fái ekki 
aðeins þjónustu peninganna 
vegna heldur sé markmiðið 
að veita sanna upplifun.

Ekki aðeins náttúra

„Það þurfa ekki allir sem 
koma til Íslands að skoða 
náttúruna. Íslensk ferðaþjón-
usta getur snúist um annað. 
Þar má nefna heilsuferða-
mennsku og Iceland Airwa-
ves. Við getum t.d. boðið 
fólki að koma hingað og 
slappa af rétt eins og menn 
gera á Mæjorka. Fólk getur 
dvalið hér í góðu yfirlæti og 
slappað af í kyrrð og myrkri.”  

Edward segist þeirrar skoð-
unar að ferðaþjónusta á Ís-
landi vaxi nokkuð stjórnlaust 
þessi misserin. Framþróunin 
byggðist á því að Icelandair 
væri að ná gríðarlegum 
árangri með markaðssetn-
ingu og sama mætti að hluta 
til segja um Íslandsstofu. 
Þá skipti fall krónunnar 
verulegu máli og margt 
fleira. „Eyjafjallajökli tókst 
síðan að koma okkur ræki-
lega á heimskortið og hafði 
gríðarlega mikið að segja,” 
sagði Edward. Aðspurður 
um áhrif markaðsátaks eins 
og Inspired by Iceland segir 

hann að áhrifin þurfi að 
kanna betur en mikilvægast 
væri að náttúra landsins 
hefði búið til sína kynningu 
sjálf.

Mikið vald hjá  
sveitarfélögunum 

„Menn verða að átta sig á 
að það er enginn að stýra 
ferðamannastrauminum til 
Íslands. Á meðan Icelandair 
nýtur velgengni munu gestir 
halda áfram að koma. Nú 
er félagið búið að panta tólf 
nýjar vélar sem er að stórum 
hluta viðbót. Það segir okkur 
hvert stefnir. Í hvað munu 
þessir gestir sækjast? Jú, þeir 
vilja fara Gullna hringinn 
og heimsækja aðra vinsæla 
staði. Við verðum því að 
fara að bregðast við núna og 
skipuleggja okkur. Edward 
segir að nauðsynlegt sé að 
taka á þessu heildstætt, á 
landsvísu, m.a. með upp-
byggingu innviða, í skipu-
lagsmálum og hvert eigi að 
beina fjárfestingum. 

Nauðsynlegt sé að átta sig 
á að sveitarfélög hafa mikið 
með þróunina að gera því 
skipulagsvaldið sé þeirra. 
Þar sé hins vegar við 75 
ólík sveitarfélög að eiga 
sem mörg hver hafi miklar 
væntingar til ferðaþjónustu.
Mikil barátta sé því fram-
undan um skipulagningu á 
ferðamannastöðum,“ segir 
Edward.
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1. Straumönd, Histrionicus Histrionicus.
4. Heiðlóa, Pluvialis apricaria.

2. Æðarkóngur, Somateria Spectabilis.
5. Himbrimi, Gavia Immer.

3. Toppönd, Mergus Serrator.
6. Músarindill, Troglodytes Troglodytes.

„Mikilvægt er að opna fleiri gáttir inn til  
landsins en nánast án undantekningar 
koma ferðamenn hingað í gegnum eitt  
hlið, Keflavík. Nú er kominn tími til að  
þetta dreifist á fleiri staði á landinu.”
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Landmannalaugar

Forysta  
í fjármögnun 
Sigþór Jónsson framkvæmdastjóri og Helgi Júlíuson, sjóðstjóri  
hjá Landsbréfum, fjalla um nýjan framtakssjóð fyrir ferðaþjónustuna.



Til þessa hefur íslensk 
ferðaþjónusta einkennst 
af litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum og lífeyrissjóðir 
og fagfjárfestar hafa haft 
takmarkaðan áhuga á að 
fjárfesta í greininni. Á því 
kann nú að verða breyting 
með nýjum framtakssjóði 
sem ætlað er að fjárfesta í 
og styðja við áhugaverð ný 
ferðaþjónustuverkefni hér  
á landi. 

Sjóðurinn hefur fengið 
nafnið Landsbréf Icelandic 
Tourism Fund I (ITF I) og 
mun einbeita sér að fjár-
festingum sem tengjast upp-
byggingu íslenskrar ferða-
þjónustu. Reiknað er með 
að ITF I taki þátt í 5 til 10 
verkefnum en eins og heitið 
gefur til kynna mun verða 
framhald á þessum sjóði og 
nýr sjóður stofnaður gangi 
fjárfestingar ITF I vel. 

Leggja áherslu á færri  
en stærri verkefni

Sigþór Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Landsbréfa, 
er sjóðstjóri ITF I ásamt 
Helga Júlíussyni. Að þeirra 
sögn verður megináhersla 
lögð á fjárfestingu í heils-
ársverkefnum sem ætlað er 
að stuðla að betri nýtingu 
á vannýttum innviðum 
ferðaþjónustunnar yfir 

vetrartímann. Ekki er miðað 
við að sjóðurinn sé endilega 
meirihlutaeigandi þeirra 
verkefna sem hann kemur 
að en þeir Sigþór og Helgi 
segja að áhersla verði lögð 
á að tryggja gott hluthafa-
samkomulag þar sem stefna 
félags og útgönguleiðir fjár-
festa eru vel skilgreindar. 

Hámarksstærð fjárfestingar 
mun nema 20% af áskriftar-

loforðum sjóðsins og áhersla 
verður lögð á færri en stærri 
verkefni. Að sögn Sigþórs og 
Helga verður nálgun þeirra 
hefðbundin fjárfestanálgun 
sem byggist einfaldlega á 
að meta hversu skynsamur 
fjárfestingarkosturinn er og 
hversu áhugavert verkefnið 
er með tilliti til arðsemi og 
áhættu. Um leið verða stofn-
endur verkefnisins metnir og 
aðrir hluthafar ef þeim er til 
að dreifa.

Verður að styrkja 
innviðina

„Að sjálfsögðu gengur þetta 
út á að skoða viðskiptamód-
elið nánar og um leið meta 
hvort það styrkir innviði 
íslenskrar ferðaþjónustu. 
Við metum hvort fyrir-
tækið er líklegt til að stækka 
með innri eða ytri vexti og 
hvernig framtíðarvöxtur 
verður fjármagnaður. Einnig 
er mikilvægt að sjá fyrir 

hvernig sjóðurinn kemst út 
úr fjárfestingunni og á hvaða 
tíma,” segir Sigþór en hann 
hefur starfað við greiningar 
og fjárfestingar í íslensku 
samfélagi frá árinu 2002.

Reynsla Helga í fyrirtækja-
rekstri mun koma sér vel 
í þeim fjárfestingum sem 
sjóðurinn tekur þátt í. Helgi 
hóf störf hjá Landsbréfum í 
febrúar eftir að hafa starfað 
í íslenskum fyrirtækja-

rekstri síðustu árin. Honum 
er ætlað að fylgja eftir þeim 
verkefnum sem ráðist verður 
í og vinna náið með stofn-
endum og stjórnendum fyrir-
tækjanna sem fjárfest er í. 
Að sögn Sigþórs og Helga er 
þess vænst að aðkoma þeirra 
að verkefnum styrki þau 
og færi meira fjárhagslegt 
aðhald auk þess sem mikil 
áhersla verður lögð á góða 
stjórnunarhætti og gagnsæi. 
„Við horfum til þess að 

Seljalandsfoss

Allar spár gera ráð fyrir að vöxtur ferða-
þjónustunnar verði áfram mikill og að  
vægi hennar muni aukast á næstu árum. 
Sigþór Jónsson framkvæmdastjóri og Helgi 
Júlíuson, sjóðstjóri hjá Landsbréfum, munu 
stýra nýjum framtakssjóði fyrir íslenska 
ferðaþjónustu. Megináhersla sjóðsins verður 
að fjárfesta í heilsársverkefnum sem efla 
ferðaþjónustuna árið um kring.  
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sjóðurinn geti verið hreyfiafl 
sem eykur fagmennsku í 
greininni. Það dylst engum 
að það er meira fjármagn að 
sækja inn í ferðaþjónustuna 
og menntun í greininni að 
aukast.

Á sama tíma hefur fram-
legð og afkoma greinarinnar 
batnað. Greinin býður upp 
á mikinn vöxt og góða 
nýtingu fjármuna. Það 
gæti farið svo að fyrirtæki 
renni saman og stækki með 
sérhæfingu og þekkingu. 
Sjóðurinn mun taka þátt í 
þeirri þróun sem hreyfiafl,” 
að sögn Sigþórs. Hann 
benti ennfremur á að frekar 
lítið hefði verið fjárfest í 
nýsköpun og viðskiptahug-
myndum á Íslandi á undan-
förnum árum. Sjóðnum væri 
ætlað að bæta þar úr brýnni 
þörf þegar kemur að ferða-
þjónustu.

Aðkoma fjárfesta  
í gegnum fjárfestingaráð

Til að glöggva sig betur á 
aðferðafræði sjóðsins bentu 
Sigþór og Helgi á að sjóð-
stjórarnir þurfa báðir að 
telja fjárfestinguna fýsilega 
til að farið sé með hana 
lengra. Þegar svo er komið 
verður fjárfestingarkosturinn 
kynntur fyrir fimm manna 
fjárfestingaráði sjóðsins en 
Grímur Sæmundsen, forstjóri 
Bláa Lónsins hf. mun veita 
því forystu. Það er síðan 
fjárfestingaráð sem tekur 
ákvörðun um framhaldið en 
meirihluti ráðsins þarf að 
samþykkja frekari skoðun. 

Ef verkefni fær staðfestingu 
fjárfestingaráðs er ráðist 
í áreiðanleikakönnun og 
samningagerð. Að því loknu 
er fullmótað verkefni lagt 
aftur fyrir stjórn til sam-

þykktar. Þá fyrst er sjóðurinn 
tilbúinn að koma inn með 
fjármagn. Að sögn Sigþórs 
og Helga verður lögð mikil 
áhersla á eftirfylgni og upp-
lýsingagjöf af hálfu sjóðsins 
og að sjálfsögðu sölu síðar.

ITF I hefur nú þegar hafið 
starfsemi sína hjá Lands-
bréfum og eru fjölmörg 
verkefni til skoðunar. Fjár-
festingargeta sjóðsins í dag 
er hátt á annan milljarð en 
áætluð stærð sjóðsins er allt 
að 2,5 milljarðar króna þegar 
hann verður fjármagnaður 
að fullu. Miðað er við að fjár-
festingartími sé til ársloka 
2016 og líftími fjárfestinga 
er 3-7 ár. Líftími sjóðsins er 
til 2020 en að sögn Sigþórs 
og Helga er möguleiki á 
framlengingu ef hluthafar 
ákveða svo. „Hér er um með-
fjárfestasjóð að ræða og í 
stærri verkefnum er stefnt 

að því að bjóða hluthöfum 
sjóðsins forgang að meðfjár-
festingum. Sjóðurinn getur 
þó líka staðið einn að fjár-
festingu.”

Aðgengi að  
fjármagni vantar

Að sögn Sigþórs og Helga 
hefur fjárfestingum í hefð-
bundnum hótelrekstri og 
vel mótaðri þjónustu eins 
og bílaleigu verið ágætlega 
sinnt af bankakerfinu og 
fjárfestum til þessa. Það sem 
vantað hefur er fjárfesting 
í afþreyingu og nýsköpun.
„Okkar stefna er að fjárfesta 
í afþreyingarkostum fyrir 
ferðamenn en þar teljum  
við vera mikla möguleika,” 
segja Sigþór og Helgi.

„Við horfum til þess að sjóðurinn geti verið 
hreyfiafl sem eykur fagmennsku í grein-
inni. Það dylst engum að það er meira  
fjármagn að sækja inn í ferðaþjónustuna 
og menntun í greininni að aukast.“
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Hákon Gunnarsson stofnaði 
fyrirtækið Gekon árið 2009 
sem hafði frumkvæði að  
klasasamstarfi innan jarð-
varmageirans og nú nýverið 
hófst sambærileg starfsemi  
í ferðaþjónustunni. 

unar. Það sem var ánægju-
legt,“ segir Hákon, „var að 
forsvarsmenn úr ferðaþjón-
ustunni höfðu frumkvæði 
að því að koma af stað 
klasasamstarfi í greininni. 
Þeir vildu ná betri árangri 
og töldu okkar aðferð réttu 
leiðina.“ 

Hvað felst í því  
samkomulagi sem  
undirritað hefur verið?

„Samningurinn felur í sér 
kortlagningu og greiningu 
á ferðaþjónustunni í anda 
klasafræðanna og í kjölfarið 
fer fram stefnumótun um 
hvaða skref eigi að taka 
næst. Samningstíminn er 
eitt ár og lýkur þessu ferli í 
lok september 2013. Grein-
ingin er í grófum dráttum 
tvenns konar. Annars 
vegar verða haldnar þrettán 
vinnustofur um allt land  
og nokkrum er þegar lokið  
– og þær gengu mjög vel. 

Hins vegar verða tekin 
svokölluð djúpviðtöl við aðila 
og verða þau nokkrir tugir. 
Það verða þessar niður-
stöður sem lagðar verða til 
grundvallar þeim verkefnum 
sem unnið verður að í fram-
haldinu og verður spennandi 
að sjá hvert það leiðir.

„Markmiðið með þessari 
vinnu er að styrkja inn-
viði atvinnugreinarinnar á 
marga ólíka vegu. Vonandi 
verða til úr þessu afurðir 
eða þjónusta sem hægt er 
að þróa áfram til að skapa 
verðmæti og auka fram-
leiðni. Það verður fjallað um 
menntun innan greinarinn-
ar, ímyndarsköpun, hvernig 
samræðan við stjórnvöld er 
byggð upp, gagnaöflun og 
svo mætti áfram telja. Verk-
efnið lofar mjög góðu – og 
menn binda miklar vonir við 
að út úr þessari vinnu komi 
enn öflugri atvinnugrein en 
nú er.“

Hverjir eru það sem taka 
þátt í klasasamstarfi, eru 
þetta bara stórfyrirtæki 
eða geta allir verið með?

„Þetta eru fyrirtæki af öllum 
stærðum og gerðum. Við 
getum sagt að þau skiptist 
í þrjá meginflokka. Í fyrsta 
lagi eru það fyrirtæki í 
ferðaþjónustu á Íslandi sem 
spanna alla virðiskeðjuna, 
t.d. flugfélög, hótel, bílaleig-
ur, ferðaskrifstofur, veitinga-
staðir og svo framvegis. Í 
öðru lagi eru opinberir aðilar 
og hagsmunasamtök sem 
telja sig hafa hag af sam-
starfi af þessu tagi. Í þriðja 
lagi eru það svo aðilar sem 
eru óbeinir hagsmunaaðilar 
að ferðaþjónustunni. 

Hjá þeim heyrir ferðaþjón-
usta ekki undir kjarna-
starfsemi en hinsvegar hafa 
þau öll mikla hagsmuni af 
því að þessi atvinnugrein 
blómstri. Þarna eru til 
dæmis tryggingafélög, 
kortafyrirtæki, olíufyrirtæki 
og bankar. Landsbankinn 
tilheyrir þessum hópi enda 
hefur bankinn aukið umsvif 
sín innan ferðaþjónustunnar 
verulega á undanförnum 
árum og það var gríðarlega 
mikilvægt fyrir okkur að fá 
bankann í lið með okkur, 
enda hafa starfsmenn hans 
mikla þekkingu og reynslu 
af því að fjármagna upp-
byggingu ferðaþjónustu.“

H ákon segir klasa-
samstarf í ferða-
þjónustu geta skilað 

íslenskum fyrirtækjum 
miklum ábata ef rétt er á 
málum haldið og reynslan  
af jarðvarmaverkefninu sýni 
að samvinna af þessum 
toga sé íslensku atvinnulífi 
mikilvæg. 

Hákon segir að upphaf þess 
að hann hóf að vinna að 
stofnun klasa á Íslandi, megi 
rekja til samstarfs Gekon við 
hinn heimskunna prófessor 

Michael Porter en árið 2006 
gerðu Porter og hans fólk í 
Harvard rannsókn á sam-
keppnishæfni Íslands. „Por-
ter – sem er verkfræðingur 
að mennt – taldi að Ísland 
ætti mikla möguleika með 
því að virkja betur styrkleika 
sína á þeim sviðum atvinnu-
lífsins þar sem Ísland hefði 
samkeppnisforskot og 
það var mjög hvetjandi,“ 
segir Hákon. „Porter benti á 
sjávarútveg og orkufrekan 
málmiðnað sem klasa í 
fremstu röð á sínu sviði í 

heiminum. Þá taldi hann 
að með virkri klasastjórnun 
innan annarra vaxandi 
atvinnugreina mætti ná 
miklum árangri. Upp úr 
þessu varð til samstarfið í 
jarðvarmanum sem hefur 
vaxið og dafnað og núna eru 
tæplega 50 aðilar sem sam-
mæltust um stofnun sérstaks 
félags um rekstur samstarfs-
ins í febrúar 2013. Það er því 
mikill áhugi á uppbyggingu 
klasasamstarfsins til fram-
tíðar.“

Segðu aðeins frá upphafi 
klasasamstarfsins  
í ferðaþjónustu. 

„Já, það hófst 9. október 2012 
þegar 37 aðilar sem starfa 
innan ferðaþjónustunnar 
undirrituðu samkomulag  
í Norræna húsinu um sam-
starf.  Nokkrir af lykilaðilum 
í íslenskri ferðaþjónustu hafa 
horft til þess árangurs sem 
íslenski jarðvarmageirinn 
hefur náð í styrkingu sinnar 
atvinnugreinar með því að 
beita aðferðum klasastjórn-

Hákon Gunnarsson
framkvæmdastjóri Gekon

Klasasamstarf  
í ferðaþjónustu

„Samningurinn felur í sér kortlagningu og 
greiningu á ferðaþjónustunni í anda klasa-
fræðanna og í kjölfarið fer fram stefnumótun 
um hvaða skref eigi að taka næst.“



Mikil þekking
á ferðaþjónustu
Guðný Erla Guðnadóttir, útibússtjóri Landsbankans á Hornafirði.

„Á starfssvæði okkar vegur 
gistiþjónusta einna þyngst, 
en hún nær allt frá Skafta-
felli að Breiðdalsvík,“ segir 
Guðný Erla. „Á síðustu árum 
hefur þó vægi afþreyingar-
þjónustu aukist töluvert. 

Fyrirtæki til  
fyrirmyndar

Guðný segir fjölda af fyrir-
myndar ferðaþjónustufyrir-
tækjum vera í viðskiptum 
við útibú Landsbankans 
á Hornafirði. Mikil upp-
bygging væri í greininni 
og mikið um framkvæmdir. 
„Ég get nefnt sem dæmi 
eitt fyrirtæki sem rekur 
hótel í Suðursveit, Hótel 
Smyrlabjörg. Það félag stóð í 
miklum framkvæmdum árið 
2012 þegar gamli bursta-
bærinn var tekinn í gegn. 

Útbúin voru átta lúxus 
herbergi á efri hæðinni 
sem eiga það sameiginlegt 
að vera með stórkostlegt 

útsýni yfir jökul og sveit. Á 
neðri hæðinni var sett upp 
fullkomið veitingaeldhús 
og salur endurgerður, sem 
tekur allt að 250 manns í 
sæti. Mikið er um skemmti-
legar uppákomur á Hótel 
Smyrlabjörgum, s.s. jólahlað-
borð, villibráðarhlaðborð, 
kökuhlaðborð, kvöldverðar-
hlaðborð og hvers kyns 
veisluhöld.“

„Ég get einnig nefnt ferða-
þjónustufyrirtækið Öræfa-
ferðir, sem starfar eins og 
nafnið gefur til kynna  
í Öræfunum. Fyrirtækið 
býður upp á mjög skemmti-
legar ferðir, bæði fyrir stóra 
sem smáa hópa. Ferðir á 
Ingólfshöfða hafa notið 
mikilla vinsælda. Ekið er út 
á Höfðann á dráttarvél með 
stóran heyvagn í eftirdragi 
þar sem ferðamenn standa 
og njóta umhverfisins í 
sannkallaðri ævintýraferð. 
Á Ingólfshöfða er mikið 
fuglalíf og vinsælt er meðal 

yngstu kynslóðarinnar að 
hlaupa niður sandöldurnar 
sem myndast hafa frá náttúr-
unnar hendi. 

Öræfaferðir bjóða upp á ís-
klifur og gönguferðir. Ferðir 
upp á Hvannadalshnúk eru 
mjög vinsælar og hefur einn 
eigandi félagsins farið 270 
sinnum á tindinn. Mikil 
aukning er í íshellaskoðun 
hjá félaginu og flykkjast 
erlendir ljósmyndarar til 
landsins til að taka myndir 
af þessu náttúruundri.“

Árstíðabundið  
tekjustreymi

Guðný segir fyrirtæki 
í ferðaþjónustu upp til 
hópa vera fyrirmyndarvið-
skiptavini. „Tekjustreymið 
er vissulega árstíðabundið 
og þess vegna eru fyrir-
greiðsla og viðskiptalausnir í 
samræmi við það,“ segir hún. 
„Við erum með öflug fyrir-
tæki í viðskiptum úr öllum 

atvinnugreinum og þau hafa 
mismunandi þarfir. 
Sé þörf á útlánum gilda 
vitanlega sömu reglur fyrir 
fyrirtæki í uppvexti sem og 
önnur fyrirtæki. Ljóst þarf 
að vera að geta til að endur-
greiða lánið sé til staðar, 
tryggingar séu viðunandi og 
að þeir sem að fyrirtækinu 
standa séu traustir aðilar.“

Mikil þekking til staðar

Guðný segir starfsfólk 
útibúsins hafa öðlast mikil-
væga reynslu og þekkingu 
á undanförnum árum og sé 
meira en reiðubúið til að 
taka þátt af fullum krafti í 
vexti fyrirtækja í ferðaþjón-
ustu. „Stefna bankans er að 
vera hreyfiafl og við teljum 
okkur geta hreyft við samfé-
laginu með því að taka þátt í 
fjárfestingum og vera fyrir-
tækjunum á svæðinu öflugur 
samherji í uppbyggingunni,“ 
segir hún að lokum.

Starfsfólk Landsbankans á Hornafirði  
þekkir af eigin raun hversu hraður  
vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu.  
Guðný Erla Guðnadóttir útibússtjóri  
segir að 25% af útlánum útibúsins  
séu til fyrirtækja í ferðaþjónustu.
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Lán og fjármögnun

Landsbankinn býður fjöl-
breytta möguleika í fjár-
mögnun, allt eftir því hvaða 
rekstrarþátt á að fjármagna. 
Lánakjör og endurgreiðslu-
tími miðast við fjárhagsleg-
an styrk lántaka og aðstæður 
á lánamarkaði hverju sinni.

Beintenging við bókhald

B2B er samskiptagátt milli 
bókhaldskerfa fyrirtækja og 
bankans, sem hentar jafnt 
stórum sem litlum fyrir-
tækjum. Með B2B er minni 
villuhætta og hagræði eykst 
í bókhaldi.

Ávöxtun fjármuna

Ýmsar leiðir eru í boði til 
að ávaxta fjármuni eftir því 
hvort féð á að vera laust án 
fyrirvara eða á tilteknum 
degi. Áhersla er lögð á 
sveigjanlega og hraða þjón-
ustu ásamt góðum kjörum  
á innlánum.

Gjaldeyrisviðskipti

Landsbankinn veitir 
þjónustu til fyrirtækja og 
einstaklinga í atvinnurekstri 
vegna erlendra viðskipta og 
stjórn gjaldeyrisáhættu. 

Netbanki fyrirtækja

Í netbankanum er lögð 
áhersla á að sinna þörfum 
fyrirtækja með hagkvæmum 
og nútímalegum hætti. Með 
því að nýta sér viðskipta-
lausnir netbankans geta 
fyrirtæki náð fram verulegri 
hagræðingu í rekstri. 

Nýsköpunarþjónusta

Markmið þjónustunnar er 
að styðja við nýsköpunar- og 
sprotafyrirtæki. Leitast er 
við að efla tengsl og stuðn-
ing bankans við markaðinn 
og huga að þörfum frum-
kvöðla.

Kortalausnir

Kortalausnir Landsbankans 
einfalda innkaup og umsýslu 
reikninga fyrir fyrirtæki og 
stofnanir. Þannig má öðlast 
betri yfirsýn yfir úttektir, 
hagræði í rekstri eykst og 
kostnaðarvitund starfs-
manna verður meiri.

Innheimtuþjónusta

Notendur skilgreina sjálfvirk 
og sérsniðin innheimtuferli 
eftir þörfum. Notendum 
innheimtuþjónustu býðst 
sérfræðiráðgjöf og inn-
heimtugreining í upphafi 
þjónustunnar.

Fyrirtækjaþjónusta
Landsbankans

Landsbankinn veitir fyrirtækjum víðtæka 
þjónustu og ráðgjöf um allt land. Hjá bank-
anum starfa yfir 70 sérfræðingar í málefn-
um fyrirtækja með víðtæka reynslu af fjár-
málaþjónustu og úr atvinnulífnu. Lagt er 
kapp á að veita faglega og sérsniðna banka-
þjónustu ásamt fjölbreyttu vöruframboði. 
Landsbankinn er tilbúinn til samstarfs og 
býður fyrirtæki velkomin í viðskipti.
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