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INNGANGUR. 

 

Á árunum 1990-2007 skrifaði Magnús Oddsson ferðamálastjóri  
ýmislegt um ferðamál í blöð og tímarit.  Þá flutti hann  ávörp og 

ræður við mismunadi tilefni.   

Flest af þessu  fjallar eðlilega um þau málefni 
ferðaþjónustunnar sem voru efst á baugi á hverjum tíma og því 
meira í umræðunni en önnur. Þó má segja að hluti þessa efnis 
fjalli um ferðamál almennt bæði hvað varðar innlendan hluta 

þeirra og einnig umræðu um þau í víðara samhengi.  

Sumt af því sem hér er birt  er eðlilega barn síns tíma , en er 
samt hér birt til að sýna þá umræðu sem var á hverjum tíma 

um málefnið 

Tekinn hefur verið  saman hluti þessara skrifa  á þessum árum 
og eðlilega er á stundum verið að fjalla um sömu hlutina. En þó 

með mismunandi áherslum eftir tilefninu hverju sinni.   

Þetta efni er ákveðin heimild um hvernig þá umræðu sem var 
um ferðamál á þessum árum. 

Í 2. hluta þessarar samantektar sem hér birtist eru tveir 
flokkar: Ýmsar greinar í blöðum og  Ræður við ýmis tækifæri  
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NOKKRAR UPPLÝSINGAR UM AÐKOMU HÖFUNDAR  AÐ 
FERÐAMÁLUM. 

 
 
 
Vann ferðaskrifstofustörf  árin 1974-1979 og var m.a. fararstjóri 
erlendis á þeim árum. 
 
Markaðsdeild Arnarflugs hf. 1980-1982 
 
Svæðisstjóri Arnarflugs hf í Evrópu 1982-1983 
 
Markaðs- og sölustjóri Arnarflugs 1983-1989 
 
Settur ferðamálastjóri 1990-1991 
 
Markaðsstjóri Ferðamálaráðs Íslands 1991-1993 
 
Ferðamálastjóri 1993- ársloka 2007 
 
 
 
 
Stjórnarstörf tengd ferðamálum: 
 
Í  Ferðamálaráði Íslands 1984-1990 
 
Í framkvæmdastjórn Ferðamálaráðs Íslands 1984-1990 
 
Í stjórn Arnaflugs Innanlands hf  1987-1989 
 
Í stjórn Upplýsingamiðstöðvar ferðamála 1987-1989 
 
Í stjórn Útflutningsráðs Íslands 1991-1993 
 
Formaður framkvæmdastjórnar Nordic Travel Mart 1990-1991 
 
Í stjórn Ferðavakans hf 1991-1993 
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Í stjórn Ráðstefnuskrifstofu Íslands 1992-1997 og stjórnarformaður 
1993 og 1996. 
 
Í stjórn Scandinavian Tourism Inc. í Bandaríkjunum frá 1996 og 
stjórnarformaður 2000- 2002. 
 
Í stjórn Ferðamálaráðs Vestur-Norðurlanda 1990-1991 og frá 1994, 
formaður 1999-2000 og 2005-2007 er ráðið var lagt niður 
 
Í skólanefnd Leiðsöguskóla Íslands frá 1996 
 
Í stjórn Náttúruverndar ríkisins 1996-1999 er hún var lögð niður 
 
Í stjórn Ferðamálaráðs Norðurlanda frá 1993- ársloka 2007 og 
formaður 2000-2002 
 
Í Náttúruverndarráði  2000-2002 er ráðið var lagt niður 
 
Í framkvæmdastjórn Ferðamálaráðs Evrópu ( ETC) 1999-2003 og  
2007- 
 
Stjórnarformaður Nordatlantisk Turistselskab Aps frá stofnun  2003 
til 2006 er félagið var lagt niður. 
 
Í stjórn NATA ( North Atlantic Tourism Assc.)  frá stofnun 2007 
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Nefndarstörf tengd ferðamálum 
 
 
Hefur átt sæti í ýmsum opinberum nefndum og starfshópum. 
 

M.a.  
 
 
Skipaður í nefnd samgönguráðherra árið 1991  til að semja 
námsskrá  fyrir Leiðsöguskólann 
 
Skipaður í starfshóp samgönguráðherra 1995 til að annast 
málefni Evrópsku ferða- og umhverfisverðlaunanna. 
 
Skipaður í starfshóp umhverfisráðherra 1992 um 
umhverfisvernd og ferðamennsku á miðhálendi Íslands 
 

 
Skipaður í starfshóp samgönguráðherra 1993 til  undirbúnings 
átaks til að hvetja Íslendinga til ferðalag um eigið land árið 
1994 
 
Skipaður af forsætisráðherra 1995 í nefnd til að endurskoða lög 
um þjóðfána Íslendinga 
 
Skipaður af samgönguráðherra 1995 sem  formaður stýrihóps 
sem vann stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir tímabilið 1996-
2005 
 
Skipaður af samgönguráðherra 1997 í nefnd vegna byggingar 
ráðstefnu- og tónlistarhúss. 
 
Skipaður í nefnd samgönguráðherra 1999 til að kanna áhrif  
væntanlegrar Schengenaðildar Íslands á ferðaþjónustu. 
 
Skipaður af utanríkisráðherra 1999  í framkvæmdastjórn EXPO 
2000 
 
Skipaður í starfshóp umhverfisráðherra 1999 til að gera tillögu 
um tekjuöflun  af náttúruperlum. 
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Skipaður í nefnd samgönguráðherra 2001 til að fjalla um 
málefni Ferðamálasjóðs. 
 
Skipaður í nefnd samgönguráðherra 2001 til að vinna að gerð 
samgönguáætlunar  
 
Skipaður af utanríkisráðherra  2003  í samráðsnefnd  
atvinnulífs og stjórnvalda um utanríkisviðskipti og 
útflutningsaðstoð. 
 
Skipaður  af samgönguráðherra 2003 í nefnd til að leggja mat á 
afkomu gististaða utan höfuðborgarsvæðisins. 
 
Skipaður af samgönguráðherra 2003 sem  formaður í stýrihóp 
til að vinna að gerð ferðamálaáætlunar fyrir árin 2006-2015 
 
Skipaður af samgönguráðherra 2007 sem formaður í stýrihóp 
til að vinna að endurskoðun ferðamálaáætlunar 2006-2015 
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ÝMSAR GREINAR Í  BLÖÐUM 

 
 

FJÁRFEST TIL FRAMTÍÐAR 

 
Grein í Morgunblaðinu júní 1997: 

Nú er þess minnst hér á landi að 6O ár eru frá stofnun elsta starfandi 
íslenska flugfélagsins. 
Í stærstu atvinnugrein veraldar ,ferðaþjónustu, eru samgöngur 
undirstaða þess að hún geti þróast. 
Fyrir eyþjóð eins og okkur Íslendinga eru flugsamgöngur mikilvægari 
en fyrir flestar aðrar þjóðir. 
Hröð þróun flugsamgangna á síðustu áratugum hefur í reynd lagt 
grunninn að uppbyggingu heillar atvinnugreinar hér á landi og 
auðveldað þróun annarra. 

Á þessu afmælisári flugsins hafa Flugleiðir kynnt stórfelld áform 
um gífurlegar fjárfestingar í þessum undirstöðuþætti íslenkrar 
ferðaþjónustu.  

Ég er ekki viss um allir hafi gert sér grein fyrir mikilvægi þessara 
áforma og satt best að segja velti ég því fyrir mér hvort almenningur 
og stjórnvöl hafi gert sér ljóst hvaða stærðir er verið að tala um.  Hér 
er einkafyrirtæki að tilkynna allt að fimmtíu milljarða fjárfestingu í 
íslenskri ferðaþjónustu á næsta áratug.  

Fjárfestingu sem skapað getur allt að 1000 störf hjá viðkomandi 
fyrirtæki og er þá ekki talað um margfeldisáhrif svo aukinna umsvifa.  
Auk þessara fjárfestinga í samgöngutækjum munu svo koma til 
viðbótar miklar fjárfestingar fyrirtækisins í öðrum grunnþáttum 
ferðaþjónustunnar,þ.m.t. fjárfesting í sölu- og markaðsmálum. 

Í leiðara Morgunblaðsins 17. júní sl. er rætt um mikilvægi 
Keflavíkurflugvallar fyrir Flugleiðir og sagt að lykillinn að mögulegum 
vexti Flugleiða virðist m.a. felast í Keflavíkurflugvelli sem 
aðaltengiflugvelli áætlunarkerfis Flugleiða.   
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En það er ekki aðeins að þessi tengimöguleiki sé lykillinn að 
mögulegum vexti Flugleiða.  Þessi möguleiki og nýting hans er í reynd 
forsendan fyrir áframhaldandi þróun heilsársferðaþjónustu hér á landi. 

Um áramótin 1995 og 1996 gerði ég þetta tengikerfi og þróun þess að 
umtalsefni í áramótapistli í Mbl. og til að útskýra enn frekar mikilvægi 
Keflavíkurflugvallar læt ég hér fylgja hluta úr umræddum pistli: 

"Á þessu ári var þess minnst að 50 ár eru síðan reglubundið 
millilandaflug hófst milli Íslands og annarra landa.  Við njótum enn 
áræðni og framsýni frumherjanna í flugrekstri.  Byggð með 265.000 
íbúa fjarri öllu vega- og járnbrautakerfi stórra markaðssvæða virðist 
ekki við fyrstu sýn vera álitlegur staður til að byggja upp 
ferðaþjónustu.  

Ekki aðeins erum við fjarri markaðssvæðunum heldur er 
heimamarkaður lítill.  Sú hugmynd, og síðan sú framkvæmd, að hefa 
flug milli Evrópu og Banadríkjanna með Ísland sem tengistöð var og er 
enn forsenda þess að við getum byggt hér upp ferðaþjónustu fyrir 
erlendan markað allt árið. 

Hvers konar flugsamgöngur væru milli Íslands og annarra landa ef 
eingöngu væri verið að sinna þörfum 265.000 manna byggðar fyrir 
samgöngur við umheiminn?  Hvaða byggð í heiminum með slíkan 
íbúafjölda hefur beint flug til 25 staða í Evrópu og Ameríku?  

Hver væri tíðnin milli Íslands og Bretlands, svo dæmi sé tekið, ef 
þessarar tengingar nyti ekki við? Daglegt flug allt árið gerir okkur kleift 
að vera með í samkeppni um farþega, sem kjósa hvaða ferðalengd 
sem er , hvenær sem er. 

Framtíð ferðaþjónustunnar hér á landi og þá ekki síst frekari möguleg 
dreifing erlendra gesta yfir allt árið á verulega undir því hvernig 
Flugleiðum tekst að þróa þetta tengikerfi enn frekar og á næsta ári 
munu möguleikarnir aukast enn með tilkomu nýrra ákvörðunarstaða Í 
Evrópu og Ameríku.  

Það er auðvitað ekki einugnis ferðaþjónustan,sem hefur notið þessa.  
Þróun þessa kerfis hefur skipt sköpum fyrir íslenskt viðskiptalíf 
almennt og útflutning. Matvælaframleiðendur, eins og við erum fyrst 
og fremst ,eiga mikið undir því að vera samkeppnishæfir í að koma 
vöru sem oftast og ferskastri á markað. 
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Hvernig ættum við möguleika á því að koma ferskum sjávarafurðum 
daglega beint till neytenda í Bandaríkjunum, ef umrætt flutningakerfi 
ferðaþjónustunnar væri ekki til staðar? 

Hvernig gætum við tekið þátt í alþjóðlegum viðskiptum samið um sölu 
á afurðum, raforku og öðru , ef við hefðum einungis þá tíðni í flugi, 
sem heimamarkaður þarfnast?  Frekari uppbygging Flugleiða á þessu 
leiðakerfi og markaðssetning þeirra og annarra samhliða því, skiptir 
því ekki einungis ferðaþjóustuna í landinu miklu, heldur í reynd er það 
grundvöllur þess að við getum haldið áfram að auka hlut okkar í 
alþjóðlegum viðskiptum og eflt enn frekar samkeppnishæfni okkar í 
útflutningi. 

Þetta er gert að umtalsefni hér á 50 ára afmælisári millilandaflugsins, 
þar sem mér finnst oft á tíðum að mikilvægi þessarar framsækni 
frumherjanna og frekari þróun og vinnsla þeirrar hugmyndar í höndum 
Flugleiða gleymist og við Íslendingar lítum á það sem sjálfsagðan hlut 
að við höfum þessar frábæru samgöngumöguleika til allra átta allt 
árið.  En það er auðvitað ekkert sjálfgefið að rekstri alþjóðaflugfélags 
sé haldið út frá okkar litla samfélagi. 

Samhliða því að þessi hugmynd var sett í framkvæmd á sjötta 
áratugnum hófst sölu- og markaðsstarf í tveimur heimsálfum. Í áratugi 
hafa íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu því starfað erlendis og byggt upp 
markaði .  

Sú vinna var frá upphafi í höndum íslenskra fyrirtækja , enda áttum 
við Íslendingar mest undir því að vel tækist til.  Ég hef áður látið í ljós 
þá skoðun mína að við Íslendingar eigum í vaxandi mæli að koma 
okkur enn betur fyrir á helstu markaðssvæðum okkar. " 

Í framhaldi af umræðunni um mikilvægi Keflavíkurflugvallar hlýtur það 
að vekja athygli að enn skuli stundum um það rætt að Leifsstöð sé 
fjárhagslegur baggi á þjóðinni.  Fjárfesting sem var 4-5 milljarðar. 
Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum frá því Leifsstöð var tekin í 
notkun nálgast nú 100 milljarða.  Hvaða möguleika hefðum við haft til 
slíkra gjaldeyristekna án byggingar Leifsstöðvar?  Þetta eigum við að 
hafa í huga nú þegar komið er að nauðsynlegri stækkun 
flugstöðvarinnar til næstu áratuga. 

Áætlanir innan ferðaþjónustunnar gera ráð fyrir verulega auknum 
umsvifum áfram.   Gangi þessar áætlanir eftir munu hér á Íslandi 
verða til allt að 150 milljarða viðbótargjaldeyristekjur á næstu 10 
árum.  
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 Ég er að tala um viðbót miðað við að umsvif í ferðaþjónustu hér á 
landi hefðu skilað 20 milljörðum árlega næstu 10 árin, eða því sama 
og á síðasta ári.  Þannig að gjaldeyristekjurnar verði ekki 200 
milljarðar heldur allt að 350 milljarðar á næsta áratug.  Og segja má 
að hin stórfelldiu fjárfestingaráform Flugleiða hafi gert þessa spá enn 
raunhæfari.  

 Það hlýtur að vekja athygli að ein atvinnugrein kynni áform um 150 
milljaraða viðbótargjaldeyristekjur á næsta áratug, sem skapi þúsundir 
nýrra starfa.  

 Nú þarf að tryggja að stjórnvöld fyrir sitt leyti tryggi þessa 
gjaldeyrisaukningu og atvinnusköpun enda eru þeirra hagsmunir 
mestir, þar sem gera má ráð fyrir að gangi þetta eftir muni a.m.k. 30-
40 viðbótarmilljarðar af þessari aukningu renni beint í ríkissjóð á 
næsta áratug. 

Ákvörðun Flugleiða er enn frekri staðfesting á vaxtarmöguleikum 
íslenskrar ferðaþjónustu. 
Mikilla annarra fjárfestinga er þörf í uppbyggingu í landinu til að 
tryggja að við náum settum markmiðum.  

Það þarf að tryggja að aðrar ákvarðanir um nauðsynlegar fjárfestingar 
í atvinnugreininni verði teknar með því sama hugarfari að tryggja 
aukna arðsemi og samkeppnishæfni. 

Hér þarf m.a. fjárfestingar á áfangastöðunum, hvort sem aðdráttarafl 
þeirra er vegna einstakrar náttúru, menningar eða tengt sögu 
okkar. Þá er ekki síður þörf á stórauknum fjárfestingum í öllu okkar 
markaðsstarfi.  

 Þar þarf að mínu mati að koma til enn frekari samvinnu allra aðila en 
nú er og enn meiri sókn okkar Íslendinga sjálfra í sölu og 
markaðsmálum.  Ef rétt er að unnið er ekkert sem bendir til annars en 
við séum að tala um ferðaþjónustu sem eina af undirstöðum íslensks 
efnahagslífs á næstu öld. 
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Grein í Morgunblaðinu janúar 1998. 

 
INNFLUTTIR SKATTGREIÐENDUR OG NEYTENDUR 
 
  Þeir erlendu gestir sem hingað koma eru strax við komuna orðnir 
skattgreiðendur í landinu. 
Vegna uppbyggingar skattakerfis okkar er það svo að verulegur hluti 
tekna ríkisins er innheimtur með óbeinum sköttum.  Þessa skatta 
greiða eðlilega allir þeir sem kaupa hér vörur og þjónustu. 

Þessu er öðruvísi farið í þeim löndum þar sem hlutfall beinna skatta er 
verulega hátt,en hlutfall óbeinna skatta lágt. Slík þjóðfélög eru oft 
kölluð ferðamannavæn í þessu tilliti.   

Samkvæmt könnunum meðal okkar gesta má segja að það eina sem 
þeir kvarta yfir sé verðlagið. Þar eru þeir verulega ósáttir.  Að þessi 
leyti og í reynd má segja að þessu leyti einu erum við ekki 
ferðamannavæn í huga gestanna.  Enda eru þeir að greiða hér í sinni 
eyðslu hluta af okkar sköttum.   

Leiða má að því líkur að erlendir gestir á þessu ári greiði í þessa 
óbeinu skatta allt 1,6 milljarða króna.  Þá er ekki verið að taka um 
nein óbein áhrif eins og skatta af launum starfsfólks, skatta fyrirtækja í 
ferðaþjónustu o.fl.  Hér er verið að tala um virðisaukaskatt af vörum 
og þjónustu, vegaskatta, áfengisgjöld o.fl. o.fl.,sem þeir greiða beint 
við kaup þjónustunnar.   

Endurgreiðsla til erlendra ferðamanna er óverulegur hluti þessarar 
upphæðar eða um 100 milljónir.  Afgangurinn gæti því numið allt að 
1,5 milljörðum. 

Ekki aðeins greiða þeir þannig jafnvirði um 7% af öllum innheimtum 
tekjuskatti einstaklinga síðasta árs,heldur um leið og þeir greiða þetta 
skapa þeir þúsundir ársverka í landinu. Kæmu þeir ekki hlyti það því 
að leiða til einhverrar skattahækkunar á landsmenn.  

Þetta er sett hér á blað til að sýna mikilvægi þessarar gesta,sem á 
þessum vettvangi í fyrra voru nefndir "gestir þjóðarinnar".  
Atvinnugreinin ferðaþjónusta sem í reynd er útflutningsgrein þar sem 
hún aflar gjaldeyristekna er að ýmsu leyti hliðstæð og aðrar 
útflutningsatvinnugreinar að því leyti að hún er vinnuaflsfrek og hefur 
víðtæk marfeldisáhrif.   
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En þessu til viðbótar greiðir "vinnan" skatta beint til ríkisins umfram þá 
skatta sem verða til vegna atvinnu við þjónustu við gestina og 
margfeldisáhrifanna. 

Á það hefur verið bent á árinu að hver ný flugvél Flugleiða muni skapa 
álíka mörg ársverk og verða til við rekstur nýs álvers.  Gera má ráð 
fyrir að sú nýja vél geti flutt hingað um 30.000 erlenda gesti árlega.  
Þannig að sá "afli" þeirrar áhafnar gæti skapað okkur tvo milljarða í 
nýjar beinar skatttekjur á næstu 10 árum umfram allar venjulegar 
atvinnutekjur af þessari viðbót.  Þessir gestir neyta svo okkar 
landbúnaðarvara og annarra framleiðsluvara hér sem er okkur ekki 
síður mikilvægt. 

Framtíðin 

Við hverju er að búast og hvaða þættir eru það,sem hafa áhrif á þróun 
ferðaþjónustunnar?  Það er okkur lífsnausynlegt að fylgjast með þeim 
upplýsingum, rannsóknarniðurstöðum, vísbendingum o.fl. ,sem berast 
alls staðar að okkur og síðast en ekki síst að reyna að lesa í þessar 
vísbendingar . 

Hverjar eru svo þessar upplýsingar sem við höfum og hvað er hægt að 
lesa úr þeim?  Hvaða breytingar verða? Hvernig verður staða 
ferðaþjónustu eftir 10 ár?  Plássins vegna nefni ég hér aðeins lauslega 
örfá atriði,sem augljóslega breyta okkar markaðshóp á næstunni og 
kalla á breytingar í okkar vinnu. 

Mestu möguleikarnir og mesta samkeppnin verður því á næstu árum í 
vaxandi hlut eftirlaunafólks á okkar stærstu markaðssvæðum.  Þetta 
fólk hefur bæði áhuga og efni á að ferðast og sækist eftir auknum 
þægindum.   Hentar okkar núverandi vöruframboð þessum stærsta og 
eftirsóknarverðasta ferðahóp næstu áratuga? Hóp sem er t.d. að miklu 
leyti óháður sérstökum sumarleyfistímum til ferðalaga? 

Dæmigerðum "meðalferðamanni " í upphafi næstu aldar gæti því verið 
lýst þannig: 

Eldri en nú, ferðast oftar, en styttri tíma í einu, með lægri kostnaði, en 
krefst meiri gæða í þjónustu , er mjög meðvitaður um umhverfismál 
og sækist eftir að fara til nýrra staða, þar sem hægt er að stunda 
líkamlega afþreyingu.  Hann mun í vaxandi mæli setja sína ferð saman 
sjálfur, þess vegna með aðstoð Internets og því leita á allt annan hátt 
en nú til ferðaskrifstofa. 
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Ferðamaður næstu aldar mun raða sjálfur í sína ferðakörfu.  Ferðasalar 
munu þá eiga á lager flugsæti og fjölda gistiherbergja, bílaleigubíla 
o.fl. sem þeir semja um sem stórkaupandi.  Þessar einingar verða 
síðan boðnar í tölvukerfum á sama hátt og flugsæti eru þar nú þegar.  
Ferðamaðurinn vill geta valið um að fara í sína ferð hvenær sem er og 
að hún verði í samræmi við hans óskir og hlutverk ferðasalans hlýtur 
að vera að koma til móts við hann og ná hagkvæmum samningum í 
krafti magns, . 

Á sama hátt og nú get ég keypt miða af fjölda flugfélaga á Internetinu 
án þess að tala nokkurn tíma við ferðaskrifstofu og vaxandi fjöldi 
Íslendinga bókar nú beint herbergi á gististöðum um allan heim með 
aðstoð netsins án milligöngu ferðaskrifstofa.  Það, sem getur þó að 
mínu mati komið í veg fyrir þessa þróun er að kaupandinn hafi 
einhvern hag af því að eiga viðskiptin við ferðaskrifstofuna.  Þar getur 
annað hvort komið til betra verð, greiðslukjör eða tryggingar, þar sem 
ferðaskrifstofan er ábyrg varðandi þá þjónustu,sem hún selur.  Hér 
hefur orðið marktæk breyting frá skipulögðum hópferðum sem 
skipulagðar eru af seljanda til skipulagðra ferða, sem eru skipulagðar 
af kaupanda. 

Sem dæmi um þessa þróun má nefna að það blandast held ég engum 
hugur um að m.a. vegna lægri fargjalda frá Þýskalandi er aukning í 
fjölda þeirra farþega,sem kaupa nú fargjaldið sér, en ekki aðra 
þjónustu áður en lagt er af stað. Áður keyptu Þjóðverjar mun meira af 
pakkaferðum, enda ekki eins hagstæð fargjöld þá i boði til einstaklinga 
og nú. Þessi vaxandi hópur eintaklinga þarf meiri upplýsingaþjónustu 
en fólk í skipulögðum hópferðum og við sjáum nú mjög mikla aukningu 
í fjölda fyrirspurna á okkar skrifstofu í Þýskalandi þó ekki sé um neina 
aukningi í ferðum Þjóðverja til landsins að ræða. 

Talandi um sérstök ferðatilboð og " last minute" bókanir þá er því spáð 
að þau viðtökulönd,sem þrói hraðast sín upplýsinga- og bókunarkerfi 
muni ná ákveðnum forskoti.   

Hér eigum við alla tæknilega möguleika á því að standa a.m.k. 
jafnfætis öðrum. Hér er fjarlægðin ekki afsökun og hér er smæðin 
kostur, þegar litið er til möguleika á fulkomnum upplýsingagrunni og 
svörunarhraða.  Þeir sem spá hvað mestum breytingum á þessu sviði 
segja að hinar sérhæfðu bókunartölvur ferðakrifstofa og flugfélaga eigi 
eftir að færsta af borðum sérfræðinganna og á borð okkar kaupenda 
beint 
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Mig langar að nefna hér atriði,sem að mínu mati hlýtur að gefa okkur 
sérstöðu og þá um leið möguleika sem nýta má til að gefa okkur 
sóknarfæri umfram ýmsa aðra með tilliti til fyrirsjáanlegra breytinga.  
Engum blandast hugur um að hluti möguleika okkar umfram aðrar 
þjóðir í ferðaþjónustu byggist á vistvænum orkulindum okkar.  

Ég veit ekki hvort hitaveitur eða orkufyrirtæki hafi litið á ferðaþjónustu 
sem sinn markhóp. Hafa orkufyrirtæki leitað til erlendra 
ferðaþjónustufjárfesta vegna hugsanlegra bygginga heilsumiðstöðva? 
Ferðaþjónustufjárfestar eru líka markhópur og það vaxandi.  
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Grein í Morgunblaðinu janúar 1998. 

 

AÐ SKOÐA ÍSLAND GEGN GJALDI? 

Enn á ný hefur þeirri hugmynd verið varpað fram að innheimta 
aðgangseyri af okkur Íslendingum fyrir að skoða okkar eigin 
náttúruperlur.   

Það hefur verið skoðun Ferðamálaráðs Íslands og samþykkt á 
ferðamálaráðstefnum, að ekki skuli innheimtur aðgangseyrir að 
náttúru landsins.  Þrátt fyrir þessar samþykktir og athugasemdir við 
gerð náttúruverndarlaga var heimild til gjaldtöku sett í lög um 
náttúruvernd árið 1996.  Heimildin er að vísu skilyrt því, að spjöll hafi 
orðið af völdum ferðamanna eða hætta sé á slíkum spjöllum.  Nú er 
það svo, að auðvitað má leiða að því líkur að spjöll geti orðið af 
völdum hvers ferðamanns, sem fer inn á náttúruverndarsvæði.  Því er í 
reynd samkvæmt lagagreininni heimilt að innheimta aðgangseyri að 
öllum náttúruverndarsvæðum á Íslandi þ.m.t. fólkvöngum eins og 
Reykjanesfólkvanginum svo dæmi sé tekið. 

Í þessu sambandi er rétt að benda á 1. gr. laga um náttúruvernd þar 
sem segir um markmið þeirra: Lögin eiga að auðvelda þjóðinni 
umgengni við náttúru landsins og auka kynni af henni. 

Það getur varla talist í anda þessa markmiðs laganna að gera okkur 
erfiðara fyrir að kynnast náttúruperlunum með innheimtu aðgangseyris 
að náttúrunni.  Mér er ekki kunnugt um slíkt fordæmi annars staðar frá 
að innheimt séu nokkurs konar "rúllugjöld" af íbúum fyrir það eitt að 
skoða eigin náttúruperlur. 

Það er aftur á móti eðlilegt og sjálfsagt að innheimt séu gjöld fyrir 
veitta þjónustu á náttúruverndarsvæðum en alls ekki má blanda 
saman hugtökunum aðgangseyri og þjónustugjöldum.   

Sem dæmi má taka að það er eðlilegt og sjálfsagt að innheimta gjöld 
fyrir þjónustu í fólkvanginum í Bláfjöllum svo sem lyftugjöld o.fl, en 
ekki hafa enn heyrst hugmyndir um að innheimta aðgangseyri, þegar 
ekið er gengið eða riðið inn í fólkvanginn.   

Rök þeirra sem nú enn á ný varpa fram hugmyndum um aðgangseyri 
eru þau að fjármagn skorti til úrbóta á umræddum svæðum.  Það er 
hárrétt að mjög víða er úrbóta þörf og það fjármagn sem þarf er 
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eðlilega til vegna aukinna ferðalaga okkar um Ísland, en hefur ekki 
skilað sér allt til þessara nauðsynlegu verkefna. 

Þó er rétt og skylt að geta þess að á undanförnum árum hefur 
fjárveiting til Ferðamálaráðs til úrbóta á fjölsóttum ferðamannastöðum 
aukist og á síðustu þrem árum hefur nær 50 milljónum verið varið til 
þessa þáttar, en þörfin er mun meiri. 

Tekjur þjóðarbúsins af ferðalögum okkar um eigið land eru mjög 
miklar og við eigum að sjálfsögðu að nýta þær til að taka 
afleiðingunum af auknum ferðum og tryggja tekjurnar til frambúðar. 
Oft er tilefni fjölskylduferðarinnar að skoða einstakar náttúruperlur.  
Fjölskylduferð frá Reykjavík að Geysi getur skilað þjóðarbúinu í formi 
vegaskatts og virðisaukaskatts af því sem verslað er á leiðinni og á 
staðnum 2000-3000 kr.  Svo getum við reiknað allar 
fjölskylduferðirnar sem Íslendingar fara árlega til að heimsækja 
náttúruperlurnar og hver er tekjuauki ríkisins þeirra vegna.  Þessar 
auknu tekjur skapast vegna áhuga á landinu. Er ekki eðlilegt að þær 
skili sér enn frekar til úrbóta og í það að gera staðina 
eftirsóknarverðari? Auðveldara aðgengi að náttúruperlum okkar fjölgar 
ferðum okkar og skapar þjóðarbúinu enn auknar tekjur, sem eiga að 
hluta til að renna til þessa sjálfsagða verkefnis. 

Er það líklegt til að fjölga ferðum okkar um eigið land og auka tekjur 
þjóðarbúsins vegna þeirra að selja okkur svo aðgang að einstökum 
svæðum fyrir það eitt að ganga um þau og sjá þau? 
 

Er það líklegt til að auka kynni yngri kynslóðarinnar af þessu einstaka 
landi að láta hana greiða aðgang að því?  Skóli með 500 nemendur 
sem færi í vorferð að Geysi þyrfti þá að greiða aðgangseyri að þessari 
sameign okkar, ef hugmyndirnar sem nú eru ræddar yrðu að 
raunveruleika. Sú upphæð gæti samkvæmt þeim verið allt að kr. 
100.000.  Ef hliðstætt gjald yrði við Gullfoss og Kerið og þeir staðir 
heimsóttir í sömu ferð þá bættist við skólaferðalagið kostnaður í 
hundruðum þúsunda króna. Því gefi stjórnvöld fordæmi má gera því 
skóna að aðrir landeigendur fylgi í kjölfarið.   

Hve oft þyrfti fjölskyldan að borga aðgang á hringferð um Ísland? Nýlega voru samþykkt 
lög um þjóðlendur og þar var rætt um landið sem sameign þjóðarinnar.  Er það í anda 
þeirrar umræðu að ræða nú þann möguleika að innheimta aðgangseyri af okkur 
Íslendingum að okkar eigin náttúruperlum? 

 

 17



Grein í Morgunblaðinu, september 2000 

 
MARKVISS VINNUBRÖGÐ SKILA ÁRANGRI 

 

 
50% fjölgun erlendra gesta á þremur árum 

Þegar litið er yfir heildarumsvif í ferðaþjónustu á Íslandi nú á 
haustdögum þá blasir það við að öll umsvif í greininni hafa vaxið 
verulega á árinu. Er það í nokkru samræmi við árangur undanfarinna 
ára.  Samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir liggja er ljóst að fjöldi 
erlendra ferðamanna sem sækja okkur heim eykst um yfir 40.000 frá 
árinu í fyrra og það sem sýnir e.t.v. enn frekar þessi auknu umsvif er 
að erlendir gestir á þessu ári verða meira en 100.000 fleiri en fyrir 
þrem árum árið 1997. 

Þá sýna upplýsingar um gjaldeyristekjur af þessum gestum að þær 
stefna í að verða allt að 8 milljörðum meiri í ár en fyrir þrem árum, 
árið 1997.  Þá hefur orðið mikil aukning í innlenda markaðnum og ef 
litið er þar til síðustu þriggja ára sem tölur eru um þ.e. frá 1996-1999 
er aukningin 21% í fjölda gistinátta innlenda markaðarins.  Þessu til 
viðbótar er mikil aukning í sumarhúsaeign Íslendinga sem ekki skilar 
hér í talningu gistinátta.  Aukinn áhugi Íslendinga, sem hefur verið 
vakinn ekki síst með öflugu vöruframboði og mér liggur við að segja 
með vakningu þjóðarinnar til að sækja Ísland heim,landið,sagan og 
menningin hefur verið gerð sýnilegri og aðgengilegri svo árangurinn 
skilar sér í stórauknu umsvifum í ferðalögum Íslendinga. 

 
Markviss vinna í samræmi við markaða stefnu. 

Þessi árangur er engan veginn sjálfsagður og því síður sjálfgefinn til 
framtíðar.  Á stundum heyrist að við höfum verið heppin og minnir það 
á umræður um heppna veiðmenn sem lentu í laxagöngu eða hittu á 
síldartorfu.  En árangur í ferðaþjónustu á lítið skylt við heppni.  Að baki 
árangri liggur gífurleg vinna fjölmargra aðila. 
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Árið 1995 hófst vinna við gerð fyrstu heildarstefnumótunar í 
ferðaþjónustu hér á landi og var verkið unnið á vegum 
samgönguráðuneytis. Margir voru kallaðir að þeirri vinnu eða um 200 
manns. 
Hér er því unnið nú eftir stefnu, sem mörkuð var fyrir nokkrum árum í 
samvinnu opinberra aðila og greinarinnar, markmið voru sett og 
leiðirnar lagðar að þeim markmiðum. 

Í framhaldi af stefnumótuninni var stóraukið fjármagn lagt til 
markaðsvinnu og síðan stofnað Markaðsráð, eins og stefnumótunin 
gerði ráð fyrir. Ef stiklað er á örfáum atriðum öðrum sem 
stefnumótunin lagði áherslu á og unnið hefur verið að í samræmi við 
hana undanfarið má benda m.a. á kannanir og rannsóknir í 
ferðaþjónustu, aukið fjármagn til upplýsingamiðstöðva og 
upplýsingaþátturinn styrktur í heild, stóraukið fjármagn til 
umhverfismála og fyrirbyggjandi aðgerðir á því sviði, aukin áhersla á 
menningartengda ferðaþjónustu og heilsutengda. Þá hefur verið unnið 
að gæðamálum í samræmi við umrædda stefnu og m.a. komið á 
gæðaflokkun gististaða á þessu ári. 

Fjölmörg fleiri verkefni mætti nefna sem unnið hefur verið að og unnið 
er að samkvæmt umræddri stefnumótun.  Markmiðin í auknum 
umsvifum sem sett voru virðast hafa náðst fyrr en stefnumótunin gerði 
ráð fyrir.  50% fleiri gestir og átta milljarða meiri gjaldeyristekjur 
en1997, á aðeins 36 mánaða,tímabili hljóta að auka trú okkar á því að 
leiðirnar sem valdar voru hafi verið réttar og hin faglega vinna að 
settum markmiðum hafi verið rétt unnin.  Allar þessar magnaukningar 
ekki síst á lágönn eiga að skapa fyrirtækjum frekari forsendur til 
bættrar afkomu. 

Mikilvægi landsbyggðar í ferðaþjónustu. 

Þó hér sé talað um landsbyggð sem eina heild skal á það minnt að í 
ferðaþjónustu eiga öll svæði utan höfuðborgarsvæðisins ekki endilega 
mikið sameiginlegt nema þetta samheiti, landsbyggð. 
Forsendur svæða eru eðlilega mismunandi til árangurs í þessari 
atvinnugrein eins og öðrum. 
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Talning gistinátta er oftast talin mikilvægur mælikvarði á umsvif 
greinarinnar.  Því er fróðlegt að skoða breytingar í fjölda gistinátta, til 
að sjá hvernig hlutur landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins 
hefur þróast á undanförnum árum.  Þetta er gert í ljósi þeirrar umræðu 
sem verið hefur um að e.t.v. hafi aukning umsvifa fyrst og fremst 
orðið á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum misserum.  

Á árunum 1995-1999 hefur aukning í fjölda gistinátta á Íslandi verið 
alls 33% samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar.  Hlutdeild 
höfuðborgarsvæðisins var 38% 1995 en á síðasta ári 40%, eða með 
öðrum orðum hlutdeild landsbyggðar í heildarfjölda gistinátta var 62% 
árið 1995 en 60% fjórum árum síðar. 

Þegar þetta er skoðað eftir árstíðum þá var hlutur landsbyggðar 34% 
árið 1995 en í fyrra 31% af heildargistinóttum vetrarins.  Hlutdeild 
landsbyggðar í heildargistifjölda sumarsins hefur farið úr að vera 73% 
árið 1995 í 72% í fyrra. 

Höfuðborgarsvæðið hefur aukið hlutdeild sína á þessum fjórum árum 
um 2 prósentustig gagnvart landsbyggð.  Þannig að þegar á þessar 
tölur er litið á þennan hátt virðist landsbyggðin ekki alveg hafa haldið 
sínum hlut í mikilli aukningu heildarinnar þó geri ég ráð fyrir að 
einhverjir hafi talið að þessi röskun væri meiri en sem næmi tveimur 
prósentustigum þegar litið er til umræðunnar undanfarin misseri. 

Þar er að mínu mati verið er að blandað saman árangri í umfangi og 
nýtingu.  En eins og vitað er hefur aukning framboðs á gistirými orðið 
verulega umfram aukingu gistinátta á landsbyggðinni á þessum árum, 
sem hefur leitt til verri nýtingar þar í heild.  Hlutdeild landsbyggðar í 
gistinóttum af heildinni hefur eins og hér kom fram lítið breyst.  Bent 
hefur verið á að framboð gistirýmis á hótelum og gistiheimilum hafi 
aukist um allt að 100% á þessum fjórum árum að vetri til á 
landsbyggðinni.  Með rúmlega 30% aukingu gistinótta á sama tíma 
þarf engum að koma á óvart að nýting versni verulega. 

Þessar fjárfestingar getum við litið á sem tækifæri a.m.k. að hluta ef 
hægt er að nýta þær til frekari heildarvöruþróunar.  Þar er ég að vísa 
til þess að árangur hefði að mínu mati orðið enn betri fyrr, ef enn 
frekar hefði verið unnið að fjármögnun vörunnar í heild, þ.e. gistingar, 
afþreyingar, samgangna o.fl. og litið til stærri svæða í því sambandi. 
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60% af veltu ferðaþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins? 

Því er oft haldið fram af þeim sem best þekkja til að tekjur svæða af 
ferðaþjónustu séu í hlutfalli við fjölda gistinátta.  Sé það svo má gera 
ráð fyrir að um 60% allra tekna í ferðaþjónustu á Íslandi sem eru 
vegna eyðslu í landinu séu á landsbyggðinni en 40% á 
höfuðborgarsvæðinu og gæti hlutfallið í reynd verið hærra á 
landsbyggðinni þar sem hlutur sumarsins, þegar verð eru hærri en að 
vetri, er miklu hærri á landsbyggðinni en í Reykjavík.  Á þessu ári er 
því ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir að veltan í ferðaþjónustu á 
landsbyggðinni verði a.m.k. 15-17 milljarðar. 

Í ljósi þessa árangurs starfsfólks í ferðaþjónustu á landsbyggðinni hlyti 
það að hljóma undarlega í eyrum ókunnugra að tala um 
landsbyggðarvanda í ferðaþjónustu sem eitthvert samheiti þó einstök 
svæði eða fyrirtæki búi eðlilega við mismunandi forsendur. 

Þess vegna hlýtur umræðan að snúast um það hvernig við í 
sameiningu, opinberir aðilar og greinin á landinu öllu nýtum tækifærin 
ÁFRAM til enn frekari atvinnusköpunar og arðsemi. 
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Grein í Morgunblaðinu 13. desember 2003 

 

FJÁRFESTINGIN SKILAR GÓÐUM ARÐI 
- 

Við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2004 var samþykkt að veita 
meiri fjármunum af hálfu ríkisins til ferðaþjónustu en nokkru sinni fyrr 
á einu ári. Um er að ræða nær 700 milljónir og af þeim fara nær 500 
milljónir í almenn kynningar- og upplýsingamál.  Fjármagn hins 
opinbera til þessa málaflokks hefur vaxið mjög mikið og meira en 
þrefaldast frá árinu 1999. 

Ákveðin vatnaskil urðu haustið 2001 þegar samgönguráðherra ákvað 
að beita sé fyrir að Alþingi veitti stórauknum fjármunum til 
kynningarmála í kjölfar hryðjuverkanna 11. september það ár. Þeir 
fjármunir, sem þá voru nýttir í nánu samstarfi við atvinnugreinina 
sjálfa á árinu 2002 gerðu okkur kleift að verja þá sóknarstöðu sem 
greinin hafði komið sér í fyrir 11. september 2001. Þetta var langt frá 
að vera sjálfsögð aðgerð. Flestar aðrar þjóðir kusu að bíða átekta fara 
í vörn og halda að sér höndum hvað varðar kynningarfjármagn á 
þessum tíma. 

Á árinu sem nú er að líða var enn aukið við fjármagn og vinnu í allri 
almennri kynningu, þannig að á þessu þriggja ára tímabili 2002-2004 
verður því varið um 750 milljónum til aukinnar kynningar á landi og 
þjóð. Þessi upphæð er til viðbótar við hefðbundnar fjárveitingar til 
málaflokksins. 

Eðlilegt er að því sé velt fyrir sér hvort og þá hvernig þessar auknu 
fjárveitingar og aukið samstarf ríkis og greinarinnar að almennri 
landkynningu hafi skilað árangri á þessu ári.  

VERULEGA AUKIN UMSVIF  

Þegar litið er til árangurs í ferðaþjónustu hér á landi á þessu ári þá 
hefur umfang greinarinnar aukist á öllum sviðum. Nægir þar að nefna 
nokkrar tölulegar staðreyndir: 
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• Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað um 14% fyrstu 11 mánuði 
þessa árs miðað við sama tíma í fyrra og aukning er frá öllum 
markaðsvæðum  

• Gera má því ráð fyrir að hingað komi rúmlega 40.000 fleiri 
erlendir gestir á þessu ári en á síðasta ári, eða um 318.000  

• Gistinóttum á hótelum og gistiheimilum hefur fjölgað fyrstu 8 
mánuði ársins um 8%.  

• Meiri aukning er í gistinóttum utan Höfuðborgarsvæðisins en í 
Höfuðborginni,en mikil áhersla hefur verið lögð á að kynna sem 
mest af landinu í allri almennri kynningu. Þegar litið er á 
umfangið þá er um 62% allra gistinátta á landsbyggðinni á ári, 
en um 38% í Reykjavík. Þessar tölur sýna mikilvægi 
ferðaþjónustu í atvinnulífi alls landsins. 

Þegar litið er til þessara talan og fleiri þá fer ekki á milli mála að tekist 
hefur með samstilltu átaki allra og stórauknu fjármagni að verja góðan 
árangur ferðaþjónustunnar og hefja nýja sókn. Það sem einnig gefur 
okkur tilefni til að álíta að rétt hafi verið staðið að málum hér er sú 
staðreynd að á sama tíma og þessi árangur næst hér eru 
nágrannaþjóðir okkar og samkeppnislönd enn í samdrætti.Hin 
Norðurlöndin sem eru að keppa á sömu mörkuðum og við eru t.d. öll 
með samdrátt í ferðaþjónustu það sem af er þessu ári. Danmörk með 
minnstan samdrátt 0,8% en Norðmenn með mest eða 8,4% 

 
HUNDRUÐ MILLJÓNA Í AUKNA NEYSLU ERLENDRA GESTA Á 
ÁRINU. 

Þegar litið er til þessa framlags ríkisins má einnig velta fyrir sér hvort 
og þá hver sé arðsemi fjárfestingarinnar. Auðvitað er alltaf erfitt að 
meta heildararðsemi , en þegar litið er til upplýsinga Seðlabankans um 
auknar gjaldeyristekjur þjóðarbúsins að neyslu erlendra ferðamanna 
hér á landi fyrstu 9 mánuði ársins er ljóst að arður ríkissjóðs af þessari 
fjárfestingu er verulegur.  
Fyrstu 9 mánuði ársins keyptu erlendir gestir hér þjónustu fyrir 1500 
milljónum meira en á sama tíma í fyrra.  Miða við fjölgun gesta síðustu 
mánuði ársins má gera ráð fyrir að þessi aukning verði um 1800 
milljónir yfir árið.  
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Af þessari neyslu rennur ákveðinn hluti beint í ríkissjóð, 
virðisaukaskattur af allri gistingu, veitingasölu o.sfrv., auk þess sem 
vaxandi virðisaukaskattur af bílaleigubílum og þá greiðsla vegaskatts í 
gegnum eldsneytiskaup skila ríkinu verulegum tekjum. Þessi aukning 
af tekjum ríkisjóðs af bílaleigubílum er ekki síst til kominn vegna 
breytts ferðamynsturs.  

Tekjur erlendra ferðamanna koma í reynd alls staðar fram í 
hagkerfinu. Á það hefur verið bent áður að gera megi ráð fyrir að með 
beinum og óbeinum hætti skili sér a.m.k. 20% af neyslu erlendra 
ferðamanna hér á landi í ríkissjóð. Þannig að miðað við það yrði 
arðurinn á þessu ári a.m.k. 360 milljónir af viðbótartekjunum, sem 
skilaði sér í ríkissjóð. Hér er eingöngu verið að tala um aukninguna á 
árinu , en gera má ráð fyrir að erlendir gestir kaupi þjónustu og versli 
hér í landi fyrir um 25 milljarða svo heildarskil í ríkisjóð ættu því að 
verða a.m.k. 5 milljarðar á árinu.  
Það munar um minna og ljóst að fjárfesting ríkisins í ferðaþjónustu 
undanfarin ár skilar landsmönnum öllum góðum arði í formi aukinna 
ríkistekna.  Það er því mjög ánægjulegt að stjórnvöld hafi nú enn aukið 
sína fjárfestingu í öllu kynningarstarfi á Íslandi sem ferðamannalandi.  
Á undanförnum árum hefur sú fjárfesting ekki aðeins skilað arðsemi í 
krónum talið, heldur einnig í auknum umsvifum og atvinnu víða um 
land.  Hér hefur af hálfu hins opinbera verið staðið þannig að málum 
undanfarið að athygli hefur vakið annars staðar. 

Þá má geta þess í lokin að auk beinna fjárveitinga ríkisins til verkefna 
hefur verið byggð upp þekking og reynsla á mörkuðunum til að nýta 
aukna fjármuni til kynningarstarfs. Nú eru á vegum Ferðamálaráðs 
Íslands starfræktar 5 skrifstofur í 4 löndum þar sem starfa yfir 20 
sérfræðingar. 
Þessir sérfræðingar vinna með atvinnugreininni á fjölmörgum sviðum 
að eflingu hennar, flestir að kynningar- og upplýsingamálum. 

Aukin umsvif og auknar tekjur af neyslu ferðamanna hljóta að skapa 
forsendur fyrir frekari arðsemi fyrirtækjanna í greininni, sem skiptir jú 
höfuðmáli þegar horft er til framtíðar.  
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Grein í Morgunblaðinu 19. febrúar 2004 

 

FERÐAÞJÓNUSTAN BÆTIR LÍFSGÆÐI 

 
    Fyrir stuttu kynnti samgönguráðherra skýrslu sem unnin hafði verið 
af Hagfræðistofnun í framhaldi af erindi flugfélagsins Rayan Air til 
stjórnvalda.  Nokkuð hefur verið fjallað um þann hluta skýrslunnar 
sem snýr beint að erindi flugfélagsins.  Minna hefur verið fjallað um 
það megininnihald skýrslunnar sem er um flug- og ferðaþjónustu á 
Íslandi.  Í þessari grein verður minnst á örfá atriði,sem að mati 
undirritaðs eru mjög athyglisverð þegar rætt er um stöðu og 
þjóðhagsleg áhrif ferðaþjónustu. 

Neysla erlendra gesta skapar um 100 milljarða veltu á ári 

Í skýrslunni er fjallað er um bein efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu og 
síðan óbein og afleidd. Hér er eftir því sem ég kemst næst í fyrsta sinn 
á faglegan hátt reynt af vísindamönnum að reikna öll efnahagsleg áhrif 
af neyslu erlendra ferðamanna og áhrif þeirrar neyslu í krónum á 
hagkerfið. Aðferðafræðin er nákvæmlega skýrð. Við sem höfum lengi 
unnið í þessari atvinnugrein höfum oft í gegnum tíðina bent á 
mikilvægi hennar fyrir íslenskt hagkerfi og höfum í því sambandi nefnt 
fjölmarga þætti og ýmsar tölur, en hér er það gert af hlutlausum 
aðila.  Hver er svo niðurstaða Hagfræðistofnunar?  Samkvæmt 
upplýsingum Seðlabanka Íslands voru gjaldeyristekjur vegna neyslu 
erlendra ferðamanna hér á landi árið 2002 um 22,8 milljarðar.  
Hagfræðistofnun skiptir þessum útgjöldum á einstakar atvinnugreinar 
og umreiknar í framleiðsluáhrif. 

Niðurstaða þessara útreikninga Hagfræðistofnunar er sú að óbein og 
afleidd áhrif útgjalda erlendra ferðamanna hér á landi árið 2002 hafi 
verið 69,4 milljarðar þannig að heildarumsvif sem verða til í hagkerfinu 
vegna útgjalda erlendra ferðamanna eru um 92,2 milljarðar. Þetta 
svarar til um 5% heildarframleiðslu og veltu þjóðarbúsins árið 2002.   
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Árið 2002 var fjöldi erlendra ferðamanna 279.600. Bein áhrif af þeim 
nema 82 þúsund krónum í eyðslu á ferðamann. Ef á hinn bóginn er 
tekið tillit til efnahagsáhrifa útgjalda innanlands af hverjum ferðamanni 
á veltu og framleiðslu nemur sú upphæð um 330 þúsund krónum á 
hvern ferðamann. Á síðasta ári komu hér um 320.000 gestir. Gera má 
ráð fyrir að vera þeirra hér hafi því skapað um 105 milljarða 
heildarumsvif í hagkerfinu. 

Það skal undirstrikað að hér er eingöngu verið að tala um neyslu 
erlendra ferðamanna í landinu. Í þessum tölum er ekki tekið tillit til 
þeirra tekna sem verða af þeim flugfargjöldum sem þeir greiða til að 
komast til landsins og ekki er á nokkurn hátt fjallað um umsvif vegna 
ferðalaga Íslendinga sjálfra í eigin landi. Það er því ljóst að vægi 
ferðaþjónustunnar í hagkerfinu er verulegt og fróðlegt væri að það yrði 
reiknað á sama hátt hver efnahagsleg áhrif eru vegna tekna 
flugfélaganna af þessum gestum svo og áhrif innlenda markaðarins. 

En það er á fleiri sviðum sem þjóðhagslegur ábati ferðaþjónustunnar 
kemur fram og nefnir  
Hagfræðistofnun nokkur dæmi um hvernig ferðaþjónustan hefur 
skapað þjóðhagslegan ábata hérlendis: 

Bætt framleiðni vinnuafls: Sköpun nýrra starfa í ferðaþjónustu sem 
gefur fólki tækifæri til að afla sér hærri tekna en ella hefði orðið, að 
gefinni menntun, búsetu og starfsþjálfun.  

Bætt framleiðni einkafjármagns: Aukin nýtni fastafjármuna vegna 
meiri veltu hjá fyrirtækjum sem tengjast ferðaþjónustu bæði beint og 
einnig óbeint 

Bætt framleiðni opinbers fjármagns og innviða: Hlutdeild í 
kostnaði vegna notkunar innviða íslensks þjóðfélags, svo sem 
samgöngumannvirkja, sem kemur fram með beinum og óbeinum hætti 
til íslenska ríkisins. Hagræðið kemur einkum fram ef notkun 
landsmanna sjálfra er fremur lítil og aukinn fjöldi notenda tefur ekki 
fyrir þeim sem þegar nýta sér umferðarmannvirkin. 
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Þjóðhagslegur ábati ferðamennskunnar vegna samnýtingar 
samgöngumannvirkja er líklega mestur í flugsamgöngum við útlönd 
segir í skýrslunni Í þessu sambandi skal enn einu sinni bent á að mikill 
fastur kostnaður fylgir flugrekstri og ákveðinn lágmarksfjölda farþega 
þarf til þess að halda uppi tíðni ferða og fjölda áfangastað. 
Fjöldi erlendra farþega lækkar meðalkostnað við ferðalög Íslendinga 
sjálfra. Byggð hefur verið upp flugumferð með erlendum farþegum til 
þess að tryggja tíðni ferða og fjölda áfangastaða. Hér er bæði um að 
ræða erlenda ferðamenn til Íslends en einnig farþega sem flogið er 
með á milli Bandaríkjanna og Evrópu með viðkomu hérlendis. 

Hlutverk stjórnvalda mikilvægt í ferðaþjónustu 

Hagfræðistofnun fjallar mikið um hlutverk ríkisins í umræddri skýrslu 
og bendir á nauðsynlega aðkomu stjórnvalda að greininni á ýmsum 
sviðum 
M.a. segir eftirfarandi um hlutverk stjórnvalda í markaðs- og 
kynningarmálum: 

"Stjórnvöld þurfa að huga sérstaklega vel að markaðsbrestum sem 
gætu hindrað þróun í greininni og ennfremur að reyna að stýra notkun 
á innviðum og framleiðslufjármunum til þess að auka þjóðhagslegan 
ábata sem greinin gefur af sér. Stærsti og augljósasti 
markaðsbresturinn í þessu tilliti felst í því að illfært er að ná nægilegri 
landkynningu.  Vegna þess að slík kynning er almannagæði sem nýtist 
öllum ferðaþjónustuaðilum hefur hvert fyrirtæki um sig ekki 
nægjanlega hvata til þess að fjármagna slíka kynningu. ..Af þessum 
sökum verða stjórnvöld að taka að sér að samhæfa slíka kynningu fyrir 
greinina sem heild, t.d. með því að veita hluta af þeim skatttekjum 
sem greinin skapar til kynningarmála"  

Stjórnvöld hafa í vaxandi mæli komið að almennum kynningarmálum 
ferðaþjónustunnar og samhæfingu þeirra í samræmi við það sem hér 
að ofan er sagt.  Nægir þar að minna á viðbrögð samgönguráðherra í 
framhaldi af atburðunum 11. September 2001, en síðan þá hafa 
stjórnvöld aukið framlög til almennra kynningarmála um alls 800 
milljónir.  Sú kynning skilar einnig ríkissjóði sem stærsta 
hagsmunaaðilanum auknum tekjum, enda færð rök að því í skýrslunni 
að aðeins beinar tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti af eyðslu erlendra 
ferðamanna undanfarin þrjú ár sé um 10 milljarðar.  
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 Það er því mikið í húfi að auka samkeppnishæfnina með aukinni 
kynningu en það hafa stjórnvöld í vaxandi mæli verið að gera eins og 
áður hefur komið fram. 

Í skýrslunni er fjallað um mun fleiri þætti varðandi þjóðhagslegan 
ábata af ferðaþjónustu og einnig aðkomu stjórnvalda á fleiri sviðum,en 
hér hefur verið gert að umtalsefni.  Þar kemur m.a. fram að fjölgun 
starfa ein og sér sé ekki endilega merki um þjóðhagslegan ávinning. 
Þar skipti máli framleiðni starfanna og í því sambandi bent á að afköst 
vinnuafls í ferðaþjónustu hafi tvöfaldast á síðastliðnum 30 árum þegar 
litið er til fjölda erlendra gesta. 

Þeir sem vinna í ferðaþjónustu hljóta að fagna þessari vinnu sem 
Hagfræðistofnun hefur unnið að frumkvæði samgönguráðherra.  Í 
henni er staðfest á fjölmörgum sviðum mikilvægi þessarar 
atvinnugreinar fyrir þjóðarbúið bæði fjárhagslegt og ekki síður 
byggðalegt og samfélagslegt. 
Þá er þar einnig staðfest að stjórnvöld hafi skilgreint hlutverk sitt í 
uppbyggingu ferðaþjónustunnar á þann hátt sem eðlilegt er og unnið í 
samræmi við það.  Niðurstöðurnar eru gott veganesti og hvatning til 
samstarfs opinberra aðila og greinarinnar til áframhaldandi 
uppbyggingar ferðaþjónustu til framtíðar með það að markmiði að 
vinna gott verk sífellt betur.  

Skýrsla Hagfræðistofnunar er í heild aðgengileg á vef 
samgönguráðuneytisins og hvet ég alla til að kynna sér hana. 
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Grein í Ferðafréttum október 2004 

                  JÖFNUN ÁRSTÍÐARSVEIFLUNNAR  
 

Í allri vinnu ferðaþjónustunnar, hvort sem litið er til vöruþróunar eða 
kynningarmála, hefur aðaláhersla verið lögð á að reyna að draga úr 
árstíðasveiflum. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess þegar litið er 
til nýtingar fjárfestinga, vinnuafls og fleiri þátta. Þótt við Íslendingar 
höfum búið við árstíðabundna atvinnuvegi alla tíð og aðlagað okkur því 
í landbúnaði og sjávarútvegi þá hefur okkur af einhverjum ástæðum 
gengið ver að laga okkur að árstíðabundinni sveiflu í ferðaþjónustu. Því 
hefur m.a. verið lögð mikil áhersla á að draga sem mest úr 
árstíðasveiflunni. 

Nauðsynlegt er að benda á það hér að þetta er auðvitað ekkert 
séríslenskt fyrirbæri en vegna samgöngunetsins til og frá landinu, sem 
hefur verið byggt upp, eigum við meiri möguleika en margir aðrir til að 
takast á við þennan vanda.  

Leiðakerfi Icelandair hefur verið meginforsenda þess að hér hefur verið 
hægt að byggja upp ferðaþjónustu sem heilsársatvinnugrein og vinna 
jöfnum höndum á mörkuðum vestan hafs og austan. Leiðakerfi 
félagsins býður þá tíðni allt árið til okkar helstu markaðssvæða sem er 
nauðsynleg til uppbyggingar á t.d. ráðstefnu- og fundamarkaði þar 
sem tíðnin er nær sú sama allt árið til og frá landinu. Ég hef víða á 
fundum erlendis sagt frá þessu leiðakerfi og kostum þess við 
uppbyggingu heilsársferðaþjónustu. Þá býður nú Iceland Express 
einnig sömu tíðni til tveggja staða alla daga ársins óháð árstíðum, auk 
þess sem Norræna siglir nú með sömu tíðni allt árið til Íslands. Þetta 
hefur vakið mikla athygli og við erum víða öfunduð af því að hafa 
slíkar samgöngur allt árið. Samgöngur eru undirstaða ferðaþjónustu og 
þessar samgöngur sem við höfum eru miklu betri en margar 
milljónaþjóðir geta státað af. Þær eru okkur ómetanlegar.  

Hverju hefur svo þetta leiðakerfi og vinna ferðaþjónustunnar í 
vöruþróun og kynningarmálum skilað í þessari jöfnun? Að þessu sinni 
skulum við skoða þetta frá einni hlið, sem er fjöldi erlendra gesta til 
landsins og breytingar í árstíðarsveiflu á síðustu 16 árum eða frá því 
hinu nýja leiðakerfi Icelandair var komið á.  
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Í janúarmánuði árið 1988 komu hingað 4.856 erlendir gestir, eða 17 af 
hundraði af þeim er komu í júlí það ár, sem voru 29.920. Í janúar í ár 
komu 16.422 eða 26 af hundraði af þeim er komu í nýliðnum 
júlímánuði, sem voru 64.275. Með öðrum orðum hefur erlendum 
gestum í janúar fjölgað um nær 240% á þessum árum en farþegum í 
júlí um " aðeins" 114%. Á það skal minnt að hér er eingöngu verið að 
skoða fjölda gestanna en ekki gistinætur þeirra eða tekjur af þeim. 
Þegar þær tölur eru skoðaðar er þróunin í hliðstæða átt.  

Á þessum 16 árum hefur því náðst mikill árangur í að draga úr 
árstíðasveiflum í komu erlendra ferðamanna. Þessi jöfnun 
árstíðasveiflu hefur verið meginmarkmið í allri markaðssetningu 
Íslands á þessum árum. Enn er samt oft talað eins og 
ferðamannatíminn sé sumarið, þegar í reynd Ísland er orðið 
heilsársáfangastaður erlendra ferðamanna. Í fjölmiðli í vor birtist mynd 
og með henni texti þar sem sagði: " Nú fer að líða að því að 
ferðamennirnir streymi til landsins". 

Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu verða alltaf eðlilegar vegna orlofstíma á 
okkar markaðssvæðum, veðurlags og fleiri þátta. En með markvissum 
hætti, þar sem forsendan er heilsárssamgöngur, 
hefur ferðaþjónustunni á Íslandi tekist að ná miklum árangri þannig að 
árstíðarsveiflan er nú með því minnsta sem þekkist í okkar heimshluta 
og mun minni en í mörgum þekktum ferðamannalöndum. Áfram 
verður auðvitað haldið í frekari jöfnun í komu erlendu gestanna og 
einnig að sjálfsögðu litið til innlenda markaðarins ásamt möguleika til 
lengingar dvalar þeirra gesta sem hingað koma. 

Þetta eru spennandi verkefni til að takast á við og það skemmtilega er 
að við höfum að ýmsu leyti betri forsendur til að ná árangri en margar 
samkeppnisþjóðir okkar. Það hljótum við í sameiningu að nýta okkur til 
að ferðaþjónustan verði heilsársatvinnugrein sem víðast á landinu þar 
sem forsendur eru til þess. 
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RÆÐUR VIÐ ÝMIS TÆKIFÆRI 
 
Ráðstefna um ferðamennsku og umhverfisvernd á 
miðhálendi Íslands    
22. NÓV 1991 

 
Við hjá Ferðamálaráði fögnum því að haldin skuli ráðstefna um 
ferðamennsku og umhverfisvernd á hálendi Íslands. 

Á  mjög fjölmennri og opinni ferðamálaráðstefnu Ferðamálaráðs, sem 
haldin var nú í október var sama mál mikið til umræðu og þar var 
eftirfarandi ályktun samþykkt: 

"Nauðsynlegt er að miðhálendi Íslands verði sett undir eina 
skipulagsstjórn og svæðið skýrt afmarkað og skilgreint. 
Ferðamálaráðstefnan telur að stefna beri að því að gera hálendið allt 
að einum þjóðgarði. Þar með yrði ekki um sérstakt hálendisgjald að 
ræða, heldur gjald fyrir þjónustu í samræmi við það, sem gildir um 
þjóðgarða almennt . Ferðamálaráðstefnan telur að atvinnugreinin búi 
nú þegar við nægar álögur og miðað við núverandi aðstæður er engin 
trygging fyrir því að sérstakt hálendisgjald skili sér til umhverfis- eða 
ferðamála." 

 
Hér er um að ræða skilaboð frá stærstu ráðstefnu ferðaþjónustunnar 
hingað til, til umræðunnar um hálendið. 

Hvað varðar hugmyndina um skipulag tel ég nauðsynlegt að fulltrúar 
ferðaþjónustunnar á sama hátt og aðrir notendur svæðisins fái að eiga 
aðild að þeirri vinnu. Þar held ég að eigi við það sem sagt er í skýrslu 
Sameinuðu þjóðanna um umhverfismál frá 1987, að mjög mikilvægt er 
að sameina hugtökin vernd og nýting í eitt hugtak, sjálfbæra þróun, 
þ.e. þróun, sem fæst staðið til frambúðar. Þetta er mjög mikilvægt 
fyrir okkur Íslendinga, sem þurfum í senn að nýta auðlindir okkar og 
vernda þær. 
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Því er ekki að neita að mörgum reynist erfitt að átta sig á því að þessi 
tvö hugtök nýting og vernd geti farið saman og því miður telja margir 
að vernd þýði lokun. Í því sambandi hlýt ég að nefna áhyggjur okkar  
af þeirri auknu umræðu sem er um að nú verði að  " stöðva",  "draga 
úr",  "takmarka" fjölda ferðamanna.  

 
Sú hætta er fyrir hendi að smám saman kunni að skapast neikvætt 
almenningsálit gagnvart ferðaþjónustu og þá einkum gagnvart 
erlendum ferðamönnum, því að svo vissir virðumst við um eigið ágæti 
að oftar en ekki væri hægt að álíta af umræðunni að eingöngu 
erlendir  ferðamenn væru á ferð um landið. 
Að sjálfsögðu erum við Íslendingar í miklum meirihluta þeirra 
ferðamanna sem ferðast um landið. 

Í þessu sambandi má nefna niðurstöður stærstu könnunar sem gerð 
hefur verið meðal erlendra ferðamanna hér á landi og framkvæmd var 
félagsvísindastofnun Háskólans í ár. Samkvæmt könnunninn eru það 
tæp 7% erlendra  ferðmanna sem gista hálendið einhverju sinni. Það 
þýðir að 93 % erlendra gesta okkar gista aldrei á hálendinu samkvæmt 
niðurstöðum þessarar könnunar. 

Við höfum níðst á þessu landi í aldir. Gróðureyðing og náttúruspjöll eru 
fyrst og fremst mannanna verk, þótt óblíð náttúruöfl eigi þar einnig 
hlut að máli. 
Auknar mannaferðir um hálendið hafa aftur á móti opnað augu okkar 
fyrir ástandinu og aukið umræðuna um mikilvægi úrbóta og er það vel, 
því umræðan er nauðsynleg og orð eru til alls fyrst. 

Með bættu og auknu vegakerfi og betur útbúnum bílum hafa 
íslendingar í vaxandi mæli farið að ferðast um allt Ísland allt árið. 
Þannig hafa nýjir staðir opnast okkur og tekist hefur að dreifa 
ferðafólki betur um landið þar á meðal hálendið. 

Og þetta hefur gerst á tiltölulega fáum árum. Það eru t.d. ekki nema 
17 ár síðan hringvegur um Ísland opnaðist. 
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Þessum auknu möguleikum fylgja bæði kostir og gallar. Með auknum 
ferðalögum íslendinga um eigið land og fjölgun erlendra gesta er 
mikilvægt að settar verði skýrar reglur um umgengni á landinu og þá 
sérstaklega það sem hér er um rætt, hálendinu. 
Í raun ætti ekki að þurfa að setja reglur, svo ætti okkur að vera í blóð 
borin virðing fyrir landinu. En því miður þarf ekki annað en líta á suma 
staði landsins eftir Verslunarmannahelgi, svo dæmi sé tekið, til að sjá 
að verulega skortir á í umhverfislegu uppeldi. 
Það sama á því miður við um suma okkar erlendu gesta. 

En samfara því að settar verði reglur um umgengni á hálendinu verður 
að veita fjármagni til eftirlits ,úrbóta og þjónustu. 
Annars er tómt mál að tala um að hægt verði að fylgja reglunum eftir. 
Við hjá Ferðamálaráði þekkjum það því miður að hafa verið falin ýmis 
verkefni með lögum,sem síðan hefur alls ekki verið hægt að framfylgja 
þar sem fjármagni var ekki veitt til þess  

 
En samfara því að skýrari lög og reglur um ferðamennsku á hálendinu 
verða settar er nauðsynlegt  að þau lög og þær reglur séu það skýrar 
að ekki leiki vafi á hvað er bannað og hvað ekki. Eins og nú er skortir 
verulega á að svo sé. 

Við megum ekki láta það örlitla brot erlendra ferðamanna, sem hér er 
til vandræða skapa neikvæða ímynd gagnvart heilli atvinnugrein, sem 
aflar um 10% allra okkar gjaldeyristekna.  
Á sama hátt megum við ekki láta umgengni tiltölulega fárra Íslendinga 
verða til þess að grípa þurfi til róttækra aðgerða gagnvart öllum 
ferðamönnum. Við hljótum frekar að finna leiðir til að beita sérstökum 
aðgerðum gagnvart þessum fáu erlendu og innlendum ferðamönnum. 

 
En í umræðum um nauðsyn úrbóta í sumar var jafnvel  rætt um það 
sem möguleika að innheimta sérstakt gjald af ferðamönnum, sem 
ferðast um hálendið. 

 

 

 

 33



 

Maður hlýtur að spyrja sig hvers vegna  þessi  atvinnugrein ætti að 
greiða sérstaklega fyrir aðgang að hálendi Íslands? Aðrar 
atvinnugreinar hafa haft aðgang að því lengi, sumar um aldir, og ekki 
minnist ég þess að hafa fyrr heyrt hugmyndir um gjaldtöku vegna 
umferðar um það eða afnota þeirra af því. 

Hefur einhvern tímann verið rætt um sérstakt hálendisgjald fyrir 
sauðfé á fjöllum, hesta eða önnur afnot landbúnaðar af hálendinu? 
Hvað með afnot iðnaðarins af hálendinu vegna virkjana og umferðar 
því tengdu? 
Nei hér hefur eðlilega verið talið að þessar atvinnugreinar skiluðu sínu 
afnotagjaldi í formi skatta í sameiginlega sjóði okkar. 

Þó ég geri mér fulla grein fyrir að hér sé eingöngu um að ræða 
hugmynd enn sem komið er fannst mér nauðsynlegt að fjalla nokkuð 
um málið hér, því svo virðist sem hugmyndinni hafi verið tekið sem 
raunhæfum möguleika af ýmsum. Ég geri mér líka ljóst að framkvæmd 
þessa máls á langt í land, þó ekki væri nema vegna þess að hálendið 
hefur enn ekki verið skilgreint né afmarkað. 

 
Vonandi verður þetta aldrei nema hugmynd. En það skal ítrekað, svo 
enginn misskilji þessi orð mín, að við verðum að finna leið til að skila 
hluta teknanna af ferðaþjónustunni og öðrum atvinnugreinum, sem 
nýta landið, gæði þess og takmarkaðar auðlindir, til landsins aftur. 

Ferðamenn greiða nú þegar ýmis gjöld og skatta vegna ferða um 
landið sem renna til uppbyggingar. Nægir þar að nefna flugvallarskatt 
,sem rennur til flugvallarframkvæmda,vegagjald af hverjum 
bensínlítra,sem fer til vegaframkvæmda, innritunargjald til Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar og fleira mætti nefna.  
Segja má að með ofangreindum gjöldum greiði ferðamenn fyrir afnot 
af flugstöðvum, flugvöllum og vegakerfi. 
Aukin umsvif ferðaþjónustu flýta því fyrir úrbótum í flugvalla- og 
vegagerð. Þá greiða erlendir og innlendir ferðamenn að sjálfsögðu 
virðisaukaskatt af neyslu og keyptri þjónustu í landinu. Atvinnugreinin 
sjálf greiðir svo hlutfallslega  meiri skatta en aðrar gjaldeyrisskapandi 
atvinnugreinar. 
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Þá er reynsla okkar af lögbundinni  sérsköttum á ferðaþjónustu að 
erfitt sé að tryggja að slíkar tekjur skili sér til þeirra verkefna, sem 
þeim er ætlað. 

Nægir þar að nefna 10% sérskatt á alla verslun ferðamanna í 
Fríhöfninni, sem settur var á 1976 og átti að fara til verkefna 
Ferðamálráðs. Samkvæmt lögum á Fríhöfnin að greiða þetta 
mánaðarlega til ráðsins. 
Alls vantar nú yfir 600 milljónir á núvirði upp á að þessi sérskattur á 
ferðamenn hafi skilað sér. Það sjá allir hve Ferðamálaráð hefði verið 
betur í stakk búið til að sinna verkefnum sínum með þessa fjármuni 
undir höndum  Þessir fjármunir hefðu komið sér vel í eftirlit, 
skipulag,endurbætur og uppbyggingu ekki síst á hálendinu. 

Skattlagning á feðamenn er því nú þegar til staðar og ég tel réttara að 
berjast fyrir því að honum sé skilað til þeirra verkefna,sem honum er 
ætlað að fjármagna frekar en að ákveða nýja skatta,sem engin frekari 
vissa væri fyrir að skiluðu sér til verkefnanna. 

Og eins og kom fram í ályktun þeirri, sem ég las hér í upphafi frá 
ferðamálaráðstefnunni í haust var þar tekin afstaða gegn hugmyndum 
um hálendisgjald, en bent á þann möguleika að gera hálendið að 
þjóðgarði og rætt um nauðsyn þess að hálendið  verði sett undir eina 
skipulagsstjórn og svæðið skýrt afmarkað og skilgreint. 

Það hljóta enda að vera fyrstu verkefni auk skýrari laga og reglna,sem 
engin ágreiningur er um túlkun eða framkvæmd á. 

 
Í lokin vil ég láta í ljós þá ósk að þessi ráðstefna sé upphafið að 
jákvæðri samvinnu allra þeirra sem nýta hálendið, hvort sem það er til 
ferðaþjónustu, landbúnaðar, iðnaðar eða annars. Ferðamálaráð er 
reiðubúið að taka þátt í þeirri vinnu sem framundan er við nánari 
skipulagningu á nýtingu þessarar auðlindar. 
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Ferðaþjónustan gerir sér fulla grein fyrir nauðsyn þess að nýtingin sé í 
samræmi við þol auðlindarinnar og það hlýtur að vera hlutverk okkar 
innan atvinnugreinarinnar að skapa jákvæða ímynd um 
ferðaþjónustuna bæði meðal þeirra sem starfa við hana og 
landsmanna allra. 

Við gerum okkur grein fyrir að hún verður aldrei stunduð hér til 
frambúðar nema í sátt við þjóðina og landið. 
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Ráðstefna á vegum samgönguráðuneytis 
á Akureyri 24. maí 1993 

 

FJÁRFESTINGAR Í FERÐAÞJÓNUSTU HÉR Á LANDI 
 
Við höfum hér í morgun hlýtt á yfirgripsmikil erindi þar sem fullyrt 
hefur verið að offjárfesting sé í íslenskri ferðaþjónustu og þá 
sérstaklega verið rætt um gistiþáttinn. Í því sambandi má velta því 
fyrir sér að snúa málinu við og spyrja hvort e.t.v hafi þessu verið öfugt 
farið. Um sé að ræða vanfjárfestingu í markaðssetningu þessara 
fjárfestinga 

Hér má einnig velta því fyrir sér hvort að þær spár og áætlanir sem 
lágu að baki ákvörðunum um þessar fjárrestingar hafi brugðist.  Þá 
vaknar spurningin um þessar áætlanir. Hvernig voru þær? Á hvaða 
gögnum voru þær byggðar? Hvaða þættir þeirra brugðust? Var það 
tekjuþátturinn?. Kostnaðarþátturinn? Hvort tveggja? Var það spáin um 
fjölda innlendra og erlendra gesta? Var það vaxtaspáin? Vantaði eigið 
fé?Og ef það vantaði hvers vegna voru lánastofnanir fúsar til 
samstarfs? 

Svona mætti lengi halda áfram að spyrja.  

 

      1 

 
Því er ekki að neita að stundum læðist að manni sá grunur að ef til vill 
hafi forvinnan, spá um þróun í ferðaþjónustu, spá um verð og 
vaxtaþróun, spá um líklega samkeppni og önnur undirstöðuvinna ekki 
alltaf verið unnin rækilega og á stundum alls ekki  

Hafa allir þeir sem ráðist hafa í stórfelldar fjárfestingar á síðastliðnum 
áratug gert viðamiklar kannanir, þar á meðal markaðskannanir áður en 
ráðist var í fjárfestinguna? 

Svo dæmi sé tekið. Hvaða kannanir voru gerðar, sem sýndu að það 
væri góð fjárfesting að byggja 5 stjörnu hótel í Hveragerði? Hvaða 
kannanir lágu að baki sem sýndu að sá markaður væri til eða hægt 
væri að skapa markað fyrir fjárfestingu í 2000 rúmum í bændagistingu 
á örfáum árum? Sýndu allar kannanir að sú fjárfesting væri arðbær?  
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Hvaða kannanir liggja að baki, sem sýna nauðsyn þess að reisa hótel í 
miðbæ Hafnarfjarðar?  Hér hafa verið tekin dæmi af handahófi en þau 
eru tekin til að vekja upp umræðu um nauðsyn forvinnu áður en ráðist 
er í stórar fjárfestingar. 

Hvaða markaðskannanir voru yfirleitt gerðar eða aðrar kannanir áður 
en ráðist var í fjárfestingarnar? Og fjármagnsstofnanir verða líka að 
svara því.  Var ykkar forvinna illa unnin? Gaman væri að fá tækifæri til 
að sjá á glæru hlið við hlið annars vegar þær spár sem lagðar voru 
fyrir lánastofnanir um líklega þróun , t.d. 10 ár fram í tímann , annars 
vegar og svo hins vegar raunverulega þróun vegna einhverrar 
einstakrar fjárfestingar.  Þessar upplýsingar hljóta að vera til. 

 

2 

Ég minnist þess ekki að undanfarin ár hafi innlendi aðilar leitað til 
Ferðamálaráðs um aðstoð við að gera spár um væntanlega þróun, eða 
óskað eftir áliti ráðsins á þeim áætlunum sem lagðar hafa verið fyrir 
fjármagnsstofnanir.  Við höfum aftur á móti fengið erlendar 
heimsóknir.  Hér er þó um að ræða eina undantekningu, sem er 
Eimskip hf. Þeir hafa lagt tugi milljóna í undirbúningsvinnu vegna 
hugsanlegrar fjárfestingar í ferðaþjónustu. Innlendir og erlendir aðilar 
hafa unnið þessa vinnu. Við hér inni vitum öll að fyrirtækið hefur enn 
ekki fjárfest, þar sem niðurstöður forvinnunnar hafa enn ekki gefið 
tilefni til þess að þeirra mati. 

Þeim fjármunum getur verið vel varið, sem koma í veg fyrir að farið sé 
í óarðbæra fjárfestingu, sem kostar eigandann margfalt meira en 
nauðsynleg undirbúningsvinna. Hefði einhverjum öðrum fjárfestingum 
verið frestað, ef allir hefðu unnið forvinnu á sama hátt og þetta 
fyrirtæki, em hér var nefnt? 

Í þessu sambandi hlýt ég að vekja athygli á umræðunni um 
Ráðstefnumiðstöð í Reykjavík. Stundum mætti halda að búið væri að 
gera alla þá forvinnu sem nauðsynleg er, jafnvel farið að tala um lóðir 
og fleira.  
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      3 

Því hljótum við öll að fagna því að ríkisstjórnin ákvað í síðustu viku að 
veita fjármunum til nauðsynlegra kannana, sem gera þarf á 
hugsanlegri þörf fyrir slíka miðstöð. Hér er að mínu mati hárrétt að 
málum staðið. Við eigum ekki að byggja eftir tilfinningu og því sem við 
höldum. Það liggja engar upplýsingar fyrir um þörf á að byggja 
ráðstefnumiðstöð og heldur ekki um að ekki sé þörf á slíkri byggingu.  
Því eiga menn að geyma yfirlýsingar þangað til niðurstöður liggja fyrir. 

Þá mega ákvarðanir um fjárfestingar í ferðaþjónustu aldrei vera teknar 
út frá því sjónarmiði, að hér vanti atvinnu í verktakastarfsemi. 

Þetta er nú orðinn nokkuð langur inngangur , þar sem ég hef verið að 
reyna að benda á nauðsyn forvinnu og kannana áður en ákvarðanir 
eru teknar. 

En snúum okkur aftur að umræðunni um offjárfestinguna. Munurinn á 
meintri offjárfestingu í ferðaþjónustu og t.d. í sjávarútvegi er sá að 
hægt er að auka aflann í ferðaþjónustunni, þar er enginn kvóti annar 
en takmörk landsins og fjárfestinganna. Ferðamannastofninn fer ört 
vaxandi, öfugt við fiskistofnana og því er spáð að stofninn tvöfaldist á 
næstu 20 árum. 

Hvernig náum við stærri hluta af þessum kvótalausa stofni?  Í fyrsta 
lagi verðum við að gera okkur ljóst að við erum ekki ein á veiðum. 

 

      4 

 
Það eru flestar þjóðir heims að fiska í þessu vatni. Samkeppnin er 
gífurleg og fer vaxandi. Sem dæmi má nefna að EB hefur veitt sl. 4 ár 
152 milljörðum króna til ferðaþjónustu innan EB , auk 1400 milljóna 
nú nýverið til kynningar á ferðamöguleikum innan EB.  Hér er um 
gífurlega fjármuni að ræða auk þess sem verðlag, fjarlægð frá 
fjölmennum markaðssvæðum og ótal aðrir þættir vinna gegn okkur í 
þessari samkeppni.  
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Hvernig ætli samkeppnisþátturinn hafi verið metinn í þeim spám sem 
gerðar voru vegna fjárfestinga undanfarið í íslenskri ferðaþjónustu? 

En hvað vinnur þá með okkur?  Sem betur fer ótal þættir. Þegar litið er 
til þeirra kannana og rannsókna sem gerðar hafa verið um líklega 
þróun ferðaþjónustu í Evrópu til aldamóta má í stuttu máli segja að sú 
þróun sem þar er spáð sé að flestu leyti okkur í hag.  Ég á í fórum 
mínum niðurstöður frá virtri stofnun í Evrópu úr slíkum könnunum. Ég 
hef sýnt þessar niðurstöður á glærum á nokkrum fundum undanfarið 
og hafa þær vakið mikla athygli. Þar sem það tekur um hálfa 
klukkustund að fara í gegnum þær bíður það betri tíma, en 
niðurstöðurnar benda eindregið til að möguleikarnir séu okkar. En það 
er eitt að hafa möguleikana og annað að nýta þá.  

 

     5 

Og þá má spyrja: Ætlum við að nýta okkur þessa möguleika? 
Svarið liggur að hluta til hjá ferðaþjónustunni, en að verulegum, ef 
ekki stærstum hluta hjá stjórnvöldum. Stjórnvöld hafa hvað mest áhrif 
á hver þróun verður í íslenskri ferðaþjónustu, beint og óbeint. Og 
líklega er þar erfiðast um að spá.  Þegar gerðar voru rekstaráætlanir 
fyrir nýja fjárfestingu fyrir nokkrum árum var þá gert ráð fyrir 
virðisaukaskatti á gistingu og fólksflutninga 1. janúar 1994? Var gert 
ráð fyrir veðurstofugjaldi á flugreksturVar gert ráð fyrir 
vopnaleitargjaldi, innritunargjaldi og fleiri nýjum og hækkuðum 
sköttum? Á sama hátt má spyrja var gert ráð fyrir lækkun 
tryggingargjalds, niðurfellingu aðstöðugjalds, lækkun virðisaukaskatts 
á veitingahús 1. janúar 1994? Hvað með gengisþróun? Mun 
ferðaþjónustan verða viðurkennd sem gjaldeyrisskapandi atvinnugrein 
og fá niðurfellingu tryggingargjalds tímabundið eins og 
útflutningsatvinnuvegir fá nú í framhaldi af kjarasamningum? 

Ég ætla ekki að þessu sinni að lengja mál mitt með því að flytja enn 
einu sinni ræðuna um rekstrarumhverfi ferðaþjónustu, en bendi hér á 
hve ákvarðanir stjórnvalda eru stór þáttur í þróun atvinnugreinarinnar 
og geta haft afgerandi áhrif á árangur hennar við að nýta sér 
möguleikana.  
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Þá verð ég að minnast enn á mikilvægi þess að hægt sé að ganga að 
því gefnu að þeir fjármunir sem innheimtir eru af ferðamönnum í 
Fríhöfninni skili sér til markaðsverkefna og annarar verkefna. Þessir 
fjármunir ættu að verða í ár um 200 milljónir, en skilin verða innan við 
70 milljónir Hér er ekki verið að tala um nein framlög ríkisins, heldur 
skil á fjármunum, sem búið er að innheimta með sérstöku álagi á 
vöruverð. 

     6 

 
En snúum okkur aftur að möguleikum okkar til að nýta núverandi 
fjárfestingar í ferðaþjónustunni. 

Í mjög grófum dráttum getum við sagt að þeir þættir sem ferðamenn 
nýta í ferðaþjónustu séu þrír: 

• Samgöngur  
• Gisting/Veitingar  
• Afþreying. 

Hver þessara þátta greinist svo í ótal undirþætti. Ef við lítum á tvo 
fyrstu þættina þá er samgönguþátturinn samsettur úr tveim 
meginþáttum, samgöngukerfi og samgöngutækjum. Hvað snertir 
fjárfestingar í samgöngukerfi þá hefur gífurlega mikið verið unnið í 
uppbyggingu þess og sú fjárfesting er nauðsynleg til að aðrir þættir 
fjárfestinga í ferðaþjónustu eigi möguleika. 

Vegakerfið er æðakerfi þessarar atvinnugreinar og uppbygging þess 
auk flugvalla og hafna hefur verið atvinnugreininni mjög í hag. Þá 
hefur verið fjárfest mikið í samgöngutækjum, flugvélum, rútum og 
skipum. 
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     7 

 
Hvað snertir næsta þáttinn, þá er hann sá sem oft er kallaður 
nauðsynlegur stuðningsþáttur, það er ferðaþjónusta þrífst ekki nema 
til staðar séu möguleikar til að njóta svefns og matar. En hann er ekki 
sá grundvöllur sem ferðaþjónustan byggir á. Það er ekki tilefni til 
ferðalaga að heimsækja hótel eða veitingastað heldur verður ástæða 
ferðalags að vera önnur. 

Ferðamálráð hefur samþykkt stefnumótun í markaðsmálum til 
aldamóta.Þar er komist að þeirri niðurstöðu að með óverulegum 
viðbótum við núverandi fjárfestingar í þessum tveim grunnþáttum , 
samgöngutækjum og hótelum og veitingastöðum sé hægt að skapa 
130 milljarða gjaldeyristekjur til aldamóta auk innlendrar 
verðmætasköpunar. En þetta gerist ekki af sjálfu sér. Á það höfum við 
verið rækilega minnt undanfarið, þar sem gjaldeyristekjur minnkuðu á 
síðasta ári um milljarð króna miðað við árið á undan. Ástæður þess eru 
auðvitað helstar þær að við höfum ekki verið samkeppnisfær í verði, 
m.a. vegna skattheimtu. Þá höfum við ekki sett kraft í 
markaðssetninguna á sama tíma og samkeppnisþjóðirnar hafa 
stóraukið þá vinnu eins og að framan sagði. 

Síðast en ekki síst hljótum við að velta fyrir okkur vörunni sjálfri. Er 
varan samkeppnisfær? Eða trúum við því að við séum með svo 
sérstaka vöru að hún sé hafin yfir samkeppni? Vonandi trúir því 
enginn. Því fer víðs fjarri.  Okkar vara er ekki eingöngu í samkeppni 
við aðra vöru í ferðaþjónustu, heldur einnig ýmsa aðra neysluvöru og 
fjárfestingar. Við þekkjum það sjálf, þegar menn velja milli 
hlutabréfakaupa og Hamborgarferðar ,svo dæmi sé tekið. 

     8 

 
Og þá hlýt ég að spyrja í framhaldi af þessu: Hvað hafa þeir sem 
fjárfest hafa í ferðaþjónustu sett mikið fé til vöruþróunar og 
markaðssetningar vörunnar? Er það hugsanlegt að einhverjir hafi talið 
að markaðurinn væri til staðar, fólk stæði í biðröðum eftir hótelinu 
þeirra, eða veitingarstaðnum, eða rútunni? Og er hugsanlegt að þeir 
hafi talið vöruna fullþróaða á fyrsta degi? 
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Hvað var gert ráð fyrir miklum fjármunum til markaðssetningar á 
þessari nýju fjárfestingu? Eða gleymdist það? 

Nú skal ég loks snúa mér að síðasta þættinum af þessum þremur, sem 
ég nefndi hér að ofan, afþreyingunni. 

Þar liggja í reynd okkar möguleikar að mínu mati. Eins og ég sagði 
áður þá ferðast enginn til einhvers staðar vegna þess að þar sé góð 
flugvél, rúta, hótel eða veitingastaður. Það verður að vera eitthvert 
tilefni til að heimsækja Ísland, Akureyri, Vestfirði eða yfirleitt einhvern 
stað, einhver ástæða , afþreying.  Tilefnið getur t.d. verið foss, fundur, 
jökull, veiði hestar, þorrablót, sagan, námskeið, ráðstefna eins og 
þessi og ótal afþreyingarþættir, sigling, snjósleðaferð, jeppaferð, 
náttúrufyrirbrigði o.fl.o.fl.. 

     9 

 
Fjárfestingar næsta áratugar verða að mínu mati í nýtingu okkar 
möguleika umfram aðra í þessum þriðja þætti.  Til að eiga möguleika 
til að stunda veiðar í þessum vaxandi stofni ferðamanna þarf beitu, 
sem er betri en hinna og einnig veiðarfæri til að koma beitunni til 
ferðamannsins og draga hann að landi, í þessi tilfelli Íslandi. 

Því er fjárfesting í þessum þáttum , afþreyingu sem er beitan og 
markaðssetningu til að koma henni til væntanlegra gesta, okkur 
lífsnauðsynleg til að nýta þær fjárfestingar sem fyrir eru í hinum 
þáttunum tveimur. 

Hvers konar afþreying er það þá? Jú þar eigum við að vinna okkar 
heimavinnu vel. Gera kannanir áður en ráðist er í fjárfestingar.  Hvers 
konar beita er líkleg til árangurs? Hvar á að nota beituna? Á sama 
beitan við á öllum mörkuðum. Eiga sömu veiðarfærin við á öllum 
stöðum?  Varan þarf að þróast til samræmis við þarfir markaðarins. 
Höfum við hlustað á væntingar neytandans? Eru gæði vörunnar í 
samræmi við væntingar neytandans? Er varan gegnheil, þ.e. eru allir 
þættir ferðaþjónustunnar jafngóðir frá sjónarhóli neytandans? Gengur 
hann að sömu gæðum vísum í öllum þáttunum þremur? 
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     10 

 
Þessum spurningum þarf íslensk ferðaþjónusta að svara. Það verður að 
þróa vöruna. Slíkt kostar fjármuni, en þó smámuni miðað við það að 
fara á markað með vöru , sem fellur ekki að væntingum neytandans 
og er því ekki söluvara. 

Að mínu mati á vöruþróun fyrst og fremst að vera gerð á innlendum 
markaði. Það er ódýrara, svörun markaðarins er fljótari og síðast en 
ekki síst er innlendi markaðurinn kröfuharður og ég minnist þess ekki 
að sú vara sem fellur að væntingum hans hafi ekki fallið að væntingum 
erlenda markaðarins. Þá er innlend markaðssetning ódýrari. 

Nú verða fjármagnsstofnanir að svara því hvernig þeir eru í stakk búnir 
til að taka þátt í fjárfestingum í vöruþróun og markaðssetningu 
vörunnar.  Verður að vera steinsteypuveð gagnvart öllum 
fjárfestingum í ferðaþjónustu, eða eru aðrir möguleikar?. 

Ég minntist áðan á erlenda könnun um líklega þróun ferðaþjónustu.  
Niðurstöður hennar ættu að fylla okkur bjartsýni. Við erum ekki 
sólarströnd unga fólksins, sem fer fækkandi. Við erum leikvöllur hinna 
lífsreyndu, sem er hinn vaxandi hópur. Sá hópur sem á peninga, vill 
eyða þeim í lífsánægju og dekur og vill leita á vit ævintýra og nýrra 
áfangastaða í hreinni náttúru.  Ísland verður aldrei fjöldaáfangastaður, 
hliðstæður sólarströndum.  Enda eigum við að leggja áherslu á að þróa 
okkar vöru í þá átt að þeir sem hingað komi dvelji sem lengst í landinu 
og Íslendingar sem víðast um landið og hafi tækifæri til afreyingar 
allan tímanna. Gefum þeim sem fjölbreyttasta möguleika til að nota þá 
fjármuni, sem þeir vilja njóta hér. 

     11 

 
Við þurfum fjölbreytni, enda möguleikarnir óteljandi. Látum nú ekki 
henda að hér verði fjárfest í 50 hestaleigum og 30 snjósleðaleigum svo 
dæmi sé tekið. Fjárfestum í samræmi við þarfir markaðirns og getu 
okkar til að markaðssetja. Og verum samkeppnishæf í gæðum og verði 
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Ég valdi þá leið í þessu spjalli að varpa fram fjölda spurninga, þar sem 
form þessarar ráðstefnu er þannig að hér verður miklum tíma varið til 
pallborðsumræðu, þar sem ég vona að svör fáist við einhverjum þeirra 
og nánari umræða um einstaka þætti . Í 15 mínútna spjalli gefst ekki 
tækifæri til annars en tæpa á nokkrum umræðupunktum til 
umfjöllunar í pallborði síðdegis. 

Að lokum þetta. Samkvæmt þeim spám og könnunum, sem ég hef séð 
eru möguleikarnir okkar, ef stjórnavöld skapa rétta rekstrarumhverfið 
og gefa atvinnugreininni tækifæri . En það er ekki nóg 
,ferðaþjónustuaðilar og fjármagnsstofnair verða að vinna að vöruþróun 
og markaðssetningu í afþreyingarþættinum af miklum krafti næstu árin 
til að þær fjárfestingar sem fyrir eru eigi möguleika á að skila 
ásættanlegum arði. 
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Markaðsráðstefna Ímark 11. mars 1994 

 

SAMKEPPNIHÆFNI ÍSLANDS 
 

Ágætu fundargestir 

Það er mér mikill heiður að vera beðinn um að segja nokkur orð 
hér á þessari hátiðarsamkomu, þar sem stór hluti markaðsfólks 
landsins er saman kominn til að vera viðstaddur úthlutun verðlauna 
fyrir athyglisverðustu auglýsingar ársins.  Mér var sagt að hér yrðu 
tveir ræðumenn og annar þeirra ætti að flytja ræðu með skemmtilegu 
ívafi en ég væri hinn. 

Því segi ég eins og Kristján Ragnarsson sagði einhverju sinni: Eins og 
þið vitið er ég þekktur fyrir að vera brosmildur, en nú ætla ég að vera 
á alvarlegri nótunum að þessu sinni. 
Mín stutta tala verður því fyrst og fremst spjall um þá atvinnugrein, 
sem ég starfa við ferðaþjónustu og lít reyndar á það sem fyrstu 
viðurkenningu dagsins fyrir þessa atvinnugrein að fá að segja ykkur 
nokkuð frá henni. 

Það liggur nú við að maður fái nokkra minnimáttarkennd að eiga að 
ræða um markaðsmál fyrir framan alla þessa sérfræðinga sem hér eru 
en ákvað nú að láta slag standa og vera ekki að gera mér upp neina 
slíka Talandi um minnimáttatarkennd en það eru nú til nokkuð margar 
sögur um minnimáttarkennd ferðaþjónustuaðila í þjónustu við 
ferðamenn. Hver kannast ekki við þau veisluborð, sem fram voru reidd 
á íslenskum heimilum fyrr á öldinn og þegar þakkað var fyrir beinan 
var svar húsfreyju: " Fyrirgefðu"  Og það hef ég fyrir satt að 
ferðamaður á sveitabæ dáðsist að dýrindis veisluborði og spurði 
húsfreyju hver hefði bakað allt þetta góðgæti: 
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Svar húsfreyju :" Það var nú hún ég, ef mig skyldi kalla ".   

En nú er rétt að snúa sér að umræðuefninu.   

Ég er ekki viss um að allir viti að ferðaþjónusta er nú orðin númer tvö 
næst á eftir sjávarútvegi í öflun gjaldeyris í íslenska þjóðarbúið.  Á 
síðustu 10 árum hafa gjaldeyristekjur atrvinnugreinarinnar þrefaldast á 
meðan heildargjaldeyristekjur þjóðarinnar vegna vöru og þjónustu 
hafa aðeins aukist um 18%.  Þetta er ekkert séríslenskt fyrirbæri. 
Ferðaþjónusta er nú stærsta atvinnugrein veraldar og það sem meira 
er samkvæmt spá Alþjóða ferðamálaráðsins, sem byggð er á 
rannsóknum og könnnunum er gert ráð fyrir að umfangið tvöfaldist á 
næstu 10 árum. Starfsmannafjöldi verði um 350 milljónir í 
atvinnugreininni að þeim tíma liðnum í stað 200 milljóna nú.  Sjálfsagt 
finnst einhverjum þetta mikið, en þegar litið er til baka síðust 40-50 
árin þá hefur aukningin orðið sem næst tvöföldun á umfangi á hverjum 
áratug hvort sem litið er á umfangið hér á landi eða á alþjóðavísu.  Við 
lok hvers áratugar spyrja aðilar sig alltaf að því hvort þessi regla geti 
haldist næsta áratug.  Nú hefur því sem sagt verið spáð og stutt 
ýmsum rökum að enn muni þetta gerast. 

Má ég nefna ykkur það að ef þetta gengur eftir áfram þá yrðu erlendir 
ferðamenn á Íslandi á 100. afmælisári lýðveldisins árið 2044 um 3 
milljónir. 

Og nú hrökkva e.t.v einhverjir við eins og þeir gerðu fyrir 40 árum 
þegar það var nefnt að hugsanlega yrðu erlendir ferðamenn á Íslandi 
orðnir 100.000 á ári um aldamótin.  

Maðurinn hlaut að vera vitlaus. En farþegarnir um aldamót verða vel 
yfir 200.000. Svo segja má að maðurin hafi haft verulega rangt fyrir 
sér.  Nú minni ég á mjög fjölmenn þjóðlönd með hundruð milljóna íbúa 
, sem enn hafa sáralítið ferðast til annara landa.  Nú ætla ég ekkert að 
fari í gegnum þá umræðu hvort æskilegt sé að fá hingað milljónir 
erlendra ferðamanna, jafnvel allt að 10 falt fleiri en íbúar landsins.  
Takmörk okkar verður auðvitað geta landisins til að taka við 
ferðamönnum og þær fjárfestingar sem lagt hefur verið í og lagt 
verður í á næstu áratugum.  Við eigum enn verulegt borð fyrir báru 
með inan við 50% nýtingu fjárfestinganna og stór svæði landsins 
tiltölulega ónýtt enn. 
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Þessi tvöföldun umfangs á hverjum áratug hefur ekki gerst af sjálfu 
sér. Á bak við árangur íslenskrar ferðaþjónustu liggur gífurleg vinna, 
áræðni og þrautseigja auk þess að vera með seljanlega vöru.  Hér 
gefur verið þróuð vara , henni pakkað inn og hún markaðsett 
innanlands og utan.  Og það gengur enginn að áframhaldandi 
aukningu gefinni. Hvaða möguleika eigum við á þessu sameiginlega 
markaðstorgi heimsins. Hver verður söluvara næstu áratuga? Hvað 
gera samkeppnisaðilarnir? Hverjir eru og verða samkeppnisaðilarnir? 
Nú er ég loksins farinn að tala örlítið um markaðsmál. 

Við vitum ýmislegt um samkeppnisaðilana og þeirra vöru en ekki nóg 
enn. 
Er íslensk ferðaþjónusta samkeppnishæf?  

Þið sem dags daglega eruð að velta fyrir ykkur samkeppnishæfi ykkar 
vöru og markaðssetningu hennar, hafið þið oft velt þessari spurningu 
fyrir ykkur? Sem er þó í reynd grundvallarspurning í marakðssetningu 
Íslands sem ferðamannalands bæði innanlands og utan.  Oft heyrum 
við þessari spurningu varpað fram um aðrar útflutningsvörur okkar. 
Rætt er um samkeppnisstöðu þorsks, áls, ullar o.fl. Gengismál, 
vaxtamál o.fl. er leiðrétt eftir samkeppnisstöðu þorsksins.  

En ekki ferðaþjónustu. Getur verið að margir trúi því að samkeppnin sé 
ekki til staðar? Við höfum svo sérstaka vöru að fólk standi í biðröðum 
eftir að koma hingað.   Við hljótum að vera yfir alla samkepnni hafin.   
En sannleikurinn er auðvitað sá að við eigum í gífurlegri samkeppni við 
sölu á okkar vöru. Líklega meiri en nokkur önnur gjaldeyrisskapandi 
atvinnugrein.  Og því miður hefur samkeppnisstaðan farið versnandi á 
undanförnum árum. Aðrar þjóðir hafa sett gífurlega fjármuni í í 
vöruþróun og markaðssetningu. Sem dæmi má nefna að innan EB hafa 
152 milljarðar farið í styrki til ferðaþjónustuaðila í ríkjum bandalagsins 
á síðustu 4 árum.  Því hljótum við að verða að spyrja okkur um 
samkeppnishæfni vörunnar bæði í verði og ekki síður í gæðum. 

Við verðum að gera okkur ljóst að samkeppnin mun aukast enn frekar, 
möguleikarnir verða fleiri, frjálsræði eykst í flugmálum og landamæri 
opnast , framboð í þessum vöruflokki verður einfaldlega meira.   
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Grunvallaatriðiið í markaðssetningunni er að varan verður að vera 
samkeppnishæf. Hér má þó e.t.v. bæta því við að hér gæti átt sér stað 
vöruþróun sem leiddi til þess að varan væri svo sérhæfð að ekki væri 
um neina samkeppni að ræða og verðið því ekki afgerandi. Þessi þróun 
er að mínu mati langsótt þar sem í reynd öll vara í ferðaþjónustu er 
ekki aðeins í samkeppni við aðra vöru í ferðaþjónustu heldur ýmsar 
aðrar vörur. Þetta þekkjum við sjálf eins og þegar við stöndum frammi 
fyrir því að velja á milli utanlandsferðar og nýs sófasetts. 

En samt má segja að markaðssetning Íslands hafi byggst á hugtaki 
markaðsfræðinnar um " different product",. Fyrstu ferðamennirnir, 
sem við köllum svo komu hingað fyrir ca. 100 árum og voru að leita að 
einhverju öðruvísi " different" Segja má að enn í dag komi flestir 
ferðamenn himngað í leit að einhverju óvenjulegu, öðruvísi.  Söluvara 
íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið og verður fyrst og fremst íslensk 
náttúra og hreinleiki.  Við munum njóta þess að íbúar jarðar leita 
stöðugt út úr skarkalanum og vilja njóta næðis í ómenguðu umhverfi, 
þar sem hægt er að njóta ómengaðra afurða og stunda heilsusamlegt 
líferni. 

Ýmislegt í spám um þróun ferðaþjónustu í heiminum gefur okkur tilefni 
til bjartsýni og sýna að við eigum sóknarfæri í þeim markhópum sem 
mest munu ferðast næstu áratugi.  Ísland ekki sólarströnd unga 
fólksins , sem fer hlutfallslega fækkandi þar sem meðalaldur hækkar á 
næstu áratugum Við erum leikvöllur þeirra lífsreyndu, sem er hinn 
vaxandi hópur. Sá hópur sem á peninga vill eyða þeim í lífsánægju og 
dekur og leitar á vit ævintýra og nýrra áfangastaða í hreinni náttúru.  
Möguleikarnir eru fyrir hendi, en það er eitt að eiga möguleikana og 
annað að nýta þá.  

Ekki óraði mig fyrir því sl. sumar hve milka athygli það vekti þegar ég í 
blaðagrein benti á að að hver erlendur ferðamaður skilaði nær sömu 
gjaldeyristekjum og eitt tonn af þorski. Allt í einu var komin viðmiðun 
sem fólk skildi. Ef hægt væri að umreikna ferðamenn í þorsktonn þá 
væru þeir athyglinnar virði. Og má ég aðeins leika mér áfram með 
samanburðinn.  Ferðamannastofninn mun tvöfaldast á næastu 10 
árum .  
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Hér er enginn kvóti og það á enginn stofninn. Það verður enginn 
sendiherra kalllaður fyrir þó við stundum veiðar upp í landsteinum. Við 
þurfum enga sérsamninga við EB um þennan stofn. Innflutningur er 
frjáls á ferðamönnum, engir tollar engin jöfnunargjöld ekkert Gatt. 

En þessaar veiðar kosta eins og aðrar veiðar. Það þarf að hafa betri 
beitu, en keppinautarnir .Beitan er að sjálfsögðu varan. Þið markaðs- 
pg auglýsingafólk þurfið að skapa þörf fyrir ferðir tiil og um Ísland. 
Menn eiga að finna fyrir jafn mikilli þörf fyrir ferð til og um Ísland eins 
og þeirri brennandi þörf sem ykkur tókst að skapa eftir fótnuddtækjum 
og sodastream.  Það er margri beitu haldið að þessum stofni og margir 
að veiða í þessu vatni. 

Því minni ég enn og aftur á samkeppnisþáttinn. Um leið og við teljum 
okkur eina á veiðum , eða erum sannfærð um að við séum betri en 
aðrir og þurfum ekki stöðugt að þróa vöruna þá er leikurinn tapaður.  
Og áfram með samlíkinguna. Það þarf að koma beitunni fyrir augu 
bráðarinnar og þar kemur að markaðsfólkinu með auglýsingum, 
kynningum o.fl.  Þá hlýt ég að benda á hve litlum fjármunum hefur í 
reynd verið varið til markaðsmála íslenskrar ferðaþjónustu. 

Nú er í gangi átak erlendis til að auglýsa Ísland sem ferðamannaland. 
Til þess er varið meiri fjármunum en áður hafa sést til auglýsinga í 
þessari atvinnugrein í einu átaki eða 100 milljónum. 
Þetta fannst okkur veruleg upphæð enda miðað við það sem til 
ráðstöfunar hefur verið áður.  
En nú sé ég í fjölmiðlum að þið hafið auglýst fyrir 3000 milljónir vörur 
og þjónustu fyrir okkur 265.000 manns.  Svo skyndilega eru 100 
milljónirnar á yfir 400 milljóna markaði ákaflega litlar.  Fróðlegt gæti 
verið að skoða það í þessu samhengi hvort meiri fjármunum er varið til 
að kynna innfluttar vörur fyrir okkur 265.000 manns ,eða til að kynna 
okkar útflutningsvörur og þjónustu á erlendu markaðstorgi með 
milljörðum kaupenda.  Að mínu mati ætti hér að vera stór munur á, 
þegar litið er til þjóðhagslegra hagsmuna, en ég er ekki sannfærður 
um að svo sé nægilega stór. 
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Hvernig á að nýta fjármunina ? Hvernig á að markaðssetja Ísland og 
hvaða ímynd komum við á framfæri.  Hefur Ísland einhverja ímynd 
erlendis?  Er hægt að skapa ímynd? Er æskilegt að skapa sömu 
ímyndina á öllum marakðssvæðum okkar?  Á sama ímynd við í 
Færeyjum og Japan?   En hvaða ímynd höfum við sjálf um Ísland? 
Hverjir skapa þá ímynd?  Hér er ábyrgð auglýsinga- og fjölmiðlamanna 
mikil.   

Hvernig eigum við að koma jákvæðri ímynd á framfæri ef okkar ímynd 
er " Skerið" og "Klakinn"?  Nafn landsins gefur okkur auðvitað 
ákveðana ímynd, kalt.  Í stað þess að reyna að breyta henni hlýtur að 
vakna sú spurning hvort hægt sé að vinna henni jákvæða ímynd.  Kalt 
þýði ferskt og hreint. " cold is fresh" Hvert fara menn í leit að ferskum 
mat? Í ísskápinn. Þessi ímynd er matarútflutningi okkar jákvæð. 
Ættum við e.t.v. að hugsa hana lengra og gætum við séð fyrir okkur í 
stað Icelandair kæmi "Freshair". 

Hvað með tákn fyrir landið? Er til eitthevrt slíkt tákn, að öll íslensk 
útflutningsverlun og ferðaþjónusta geti nýtt sér það.? Er það 
þjóðfáninn ? Hvað með sameiginlegt slagorð? Innlend dönsk 
ferðaþjónusta hefur stóraukist undir slagorðinu "Danmark er dejlig". 
Hér á landi er nú slík herferð í gangi undir nafninu " Ísland, sækjum 
það heim " Norðmenn nota " Noregur næst" og vísa þá til þess að það 
sé næst þeim og einnig að næst ferðist menn heima .  

Svíar nota hliðstætt á erlendum mörkuðum m.a. í Bandaríkjunum 
"Next stop Sweden" og því höfum við í gamni og alvöru hótað þeim að 
fara af stað með okkar auglýsingar undir heitinu " First stop Iceland" 
Þetta er skemmtileg umræða og hægt að leika sér með svona hluti 
endalaust og ykkar vinna margra hér alla daga.  Hefðum við e.t.v. átt 
að gera átak meðal ungu kynslóðarinnar hér á landi undir slagorðinu 
"Ísland er ýkt" ?  Hér hef ég varpað fram nokkrum spurningum um 
ímynd, nauðsyn ímyndarsköpunar, tákn, slagorð og fleira því tengt. En 
tímans vegna mun ég ekki fara í þann þátt nánar, en hvet ykkur, 
serfræðingana í markaðssetningu og kynningarmálum til að velta 
þessu máli fyrir ykkur, þar sem nauðsynlegt er að þessum spurningum 
verði svarað fyrr en síðar. 

Það er til ótrúlega mikils að vinna. 
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 Júlí 1994 

 
AUKIÐ SAMSTARF RÍKIS OG ATVINNUGREINARINNAR 

 

7. júlí sl. var Ferðamálaráð 30 ára. Á þessu tímabili hafa setið alls 9 " 
ráð". 
Við lestur fundargerða ráðsins má sjá áherslur þeirra , sem setið hafa í 
ráðinu á hverjum tíma. 
Verkefnin hafa eðlilega tekið verulegt mið af fjárframlögum ríkisins til 
verkefna ráðsins. 
Þá hafa á þessu tímabili orðið miklar breytingar á fjölda fulltrúa í 
ráðinu og framkvæmdastjórn. 
Þessar breytingar hafa eðlilega haft áhrif á starfsemi ráðsins.  Því er 
ekki úr vegi að velta fyrir sér hlutverki ráðsins og skrifstofu og þeim 
breytingum, sem orðið hafa ,sérstaklega síðasta áratuginn.   

Samkvæmt lögum er Ferðamálaráð ríkisstofnun og starfsmenn hennar 
ríkisstarfsmenn.  En í Ferðamálráði, sem ákveður í meginatriðum 
verkefni þau sem unnið er að á hverjum tíma, sitja aðeins 5 fulltrúar 
ríkisins og 18 fulltrúar atvinnugreinarinnar. 

Í framkvæmdastjórn ráðsins eru 7 stjórnarmenn, þar af eru 2 skipaðir 
beint af samgönguráðherra, en 5 koma frá fyrirtækjum, 
hagsmunaaðilum og sveitarfélögum.  Þegar litið er til þess að í ráðinu 
og í framkvæmdastjórn þess er verulegur meirihluti fulltrúar 
atvinnugreinarinnar ,tilnefndir af henni samkvæmt lögum, getur vafist 
fyrir manni að skilgreina þessa stofnun á sama hátt og ýmsar aðrar 
ríkisstofnair.  Með nýjum lögum um ferðamál 1985 fjölgaði fulltrúum 
greinarinnar í ráðinu.  Undirritaður sat í því ráði og í 5 manna 
framkvæmdastjórn, sem þá var. Ég minnist þeirrar umræðu, sem fram 
fór í hinu nýja ráði um aukið vægi atvinnugreinarinnar í ráðinu. 
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Á þessum 9 árum hafa fjárframlög atvinnugreinarinnar til einstakra 
verkefna ráðsins farið verulega vaxandi jafnfram auknum framlögum 
ríkisvaldsins. 

 Á þessum árum hafa alls verið opnaðar fjórar nýjar skrifstofur, sem 
allar eru samvinnuverkefni auk þess, sem atvinnugreinin hefur komið 
inn í rekstur þeirrar fimmtu.  Ferðamálráð er nú með 6 skrifstofur í 4 
löndum, sem reknar eru af ráðinu eingöngu eða í samvinnu við aðra, 
auk þess, sem ráðið er stærsti rekstararaðili Ráðstefnuskrifstofu 
Íslands.  Starfsfólk á þessum 6 skrifstofum er nú 22 . Þá vinna 3 á 
Ráðstefnuskrifstofu Íslands.  1984 unnu 6 á tveim skrifstofum ráðsins. 

Þessi auknu umsvif eru fyrst og fremst tilkomin vegna aukins 
samstarfs ríkis og ferðaþjónustuaðila. 
Í ár fær ráðið 68 milljónir af ríkisfé til verkefna sinna, en 40 milljónir 
koma frá öðrum aðilum. 
Til viðbótar þessu hefur í ár verið varið til erlendra auglýsinga 100 
milljónum króna. 50 milljónir frá samgönguráðuneytinu og 50 milljónir 
frá Flugleiðum.  Á þessu má sjá að tengslin milli ráðsins og 
atvinnugreinarinnar hafa aukist mikið og aðilar eru meira samstíga í 
því sem þeir eru að gera. 

Þessi aukna samvinna og mikil þátttaka hagsmunaaðila í fjármögnun 
verkefna gerir stöðu Ferðamálaráðs afar sérstaka miðað við aðrar 
ríkisstofnanir.  Þetta leiðir eðlilega til þess að atvinnugreinin hlýtur að í 
raun að geta gert auknar kröfur til ráðsins en ella um að það sinni 
þörfum hennar.  

Ég finn líka að þessar kröfur fara vaxandi. Atvinnugreinin lítur í 
auknum mæli til ráðsins, sem sameiginlegs málsvara sína.  Í framhaldi 
af því vaknar spurning um hvernig það geti samræmst hlutverki 
stofnunarinnar að gæta hagsmuna atvinnugreinarinnar.  Að mínu mati 
er ekki ástæða til að ætla að slíkt leiði til árekstra.  Hagsmunir fara að 
verulegu leyti saman. Bættur hagur fyrirtækja og annarra aðila í 
ferðaþjónustu, svo og aukin umsvif leiðir til þess að hagur ríkisins 
vænkast.. 
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Ef Ferðamálráð stendur sig ekki þá getum við ekki ætlast til aukins 
samstarfs af hendi atvinnugreinarinnar.  Ferðamálaráð Íslands er 
samstarfsvettvangur ríkis og atvinnugreinarinnar, ferðaþjónustu.  Ég 
er þeirrar skoðunar að með áframhaldandi og enn frekari samvinnu 
ríkis og fyrirtækja, einstaklinga og hagsmunaaðila við þróun og 
uppbyggingu atvinnugreinarinnar getum við náð mestum árangri. 
 Ferðamálaráð Íslands er réttur vettvangur til slíks samstarfs eins og 
reynslan hefur sýnt 
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Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga 19. nóv. 1995 

 

LENGING FERÐAMANNATÍMANS 

Ég er ekki viss um að ég fylgi nákvæmlega þeirri forskrift, sem mér 
var gefin, þar sem óskað var eftir að ég ræddi um lengingu 
ferðamannatímans. 
Og eftir að hafa hlustað á framsöguerindi hér í morgun er ólíklget að 
ég komi með eitthvað nýtt. 

Mig langar nefnilega í byrjun að ræða nokkuð um skilgreiningar og 
varpa upp nokkrum spurningum í samræmi við meginþema þessarar 
ráðstefnu. 

Fyrst þetta orð jaðarsvæði. 

Hvað er jaðarsvæði? Það hlýtur að fara eftir nokkuð mörgum þáttum, 
sem erfitt getur reynst að velta fyrir sér í stuttu máli. 

Fyrst skiptir máli hvaðan er horft. Ísland er auðvitað jaðarsvæði í 
Evrópu. Svo getur Selfoss verið jaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins 
o.s.frv.  Er þessi sveit jaðarsvæði eða jafnvel afskekkt svæði?  Það 
getur verið okkur nauðsynlegt öðru hvoru að velta fyrir okkur orðum, 
sem við notum gjarnan í fyrirsögnum og umræðum. 

Er jaðarsvæði, svæði í einhverri ákveðinni fjarlægð frá þéttbýlissvæði? 
Ef svo er, hver er þá sú fjarlægð? 

Hér í kynningargögnum er skilgreiningin sú að það sé svæði, sem er 
utan hefðbundinna ferðamannaleiða. 

Við eigum ekki að líta á hefðir, heldur möguleika. 
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Hvenær hættir jaðarsvæði að vera jaðarsvæði og verður afskekkt 
svæði? Hver eru mörkin? Hvaða svæði á Íslandi eru jaðarsvæði og 
hver eru afskekkt svæði. 

Skiptir máli í hvaða atvinnugrein við erum að ræða málin? 
Hefur einhver heyrt talað um jaðarsvæði í sjávarútvegi? 
Eru til jaðarsvæði í menningu þjóðarinnar? 

E.t.v. kemur þetta einhverjum undarlega fyrir sjónir, en mér þykir 
nauðsynlegt að varpa fram þessum spurningum í upphafi, þar sem hér 
verður síðar í dag unnið í hópum. 

Lítum á nokkra þætti, sem hugsanlega gera landssvæði að jaðarsvæði 
eða afskekktu svæði í ferðaþjónustulegum skilningi. 

Jaðarsvæði/Afskekkt svæði 

 
LANDFRÆÐILEGA 
VEÐURFARSLEGA 
SAMGÖNGULEGA 
ÞJÓNUSTULEGA 
HUGARFARSLEGA 
 

Hverjum þessarra þátta er hægt að breyta til að færa jaðarsvæði eða 
breyta öðru hugtaki, sem hér hefur ekki verið nefnt og einnig er 
óskilgreint, jaðartíma.  

Getum við hugsanlega breytt einhverjum þáttunum til að BREYTA 
MÖRKUM JAÐARTÍMA OG JAÐARSVÆÐA 

 
Veðurfarslega: 

Þessum þætti verður ekki breytt, sem slíkum, en hér er aftur á móti 
hægt að þróa vöru, sem er óháð veðri, eða er í samræmi við veðurfar 
hverrar árstíðar.  Hefur þetta verið gert.? Að mínu mati ekki 
nægjanlega mikið?  Stundum þykir manni að eingöngu sé verið að 
framlengja sumarvöruna fram á haustið og byrja fyrr á vorin. Þannig 
að varan sé í aðalatriðum sú sama sumar og vetur.  Hvaða vara er t.d. 
sett í hillurnar á þessu svæði í september?  
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 Fatakaupmaðurinn, sem býður sumarvörur allt árið getur ekki búist 
við mikilli sölu í nóvember og febrúar. Þess vegna býður hann kuldaföt 
á þeim árstíma og selur grimmt.  Erum við reyna að selja sumarföt allt 
árið en bara í öðrum litum á veturna?  Mér finnst þetta spurning til 
umræðu í vinnuhóp?  Hvaða vara er sett í hillurnar í september á 
svokölluðum jaðarsvæðum? 

Samgöngulega: 

Hér hefur verið unnið gífurlega mikið , en þó er ég ekki viss um að 
ferðaþjónustuaðilar sé nægjanlega meðvitaðir um þessar breytingar og 
nýti sér þær til að færa jaðarinn. 
Má ég taka dæmi: Vegna bætts vegakerfis hefur áætlunarflugi verið 
hætt til Snæfellsness og Blönduóss og Sauðárkrókur í hættu. Hvers 
vegna? Jú vegna þess að með bættum vegasamgöngum hafa þessir 
staðir færst svo nálægt Reykjavík vegalega séð, að flugið getur ekki 
keppt við bílinn. 
Hafa ferðaþjónusuaðilar nýtt sér þessa færslu á jaðrinum , eða hefur 
leiðin til Reykjavíkur bara styttst?  Ef við drögum línu, sem miðast við 
t.d. 2ja klst akstur frá Reykjavík, þá hefur sú lína færst verulega til á 
síðustu 10 árum. 
Jaðarinn hefur verið færður. 
Talandi um þenna þátt má ég þá aðeins fara aftur til baka í umræðuna 
um aðra atvinnuvegi. 
Er flutningur sjávarafla árstíðarbundinn vegna samgangna?   Hefur 
einhver heyrt talað um það að október til apríl þýddi ekki að gera ráð 
fyrir að afli væri fluttur milli staða á landinu til vinnslu vegna 
samgangna? Er ekki ekið með fisk allan ársins hring landshorna milli? 
Af hverju þykir okkur sjálfsagt að aka fiski allt árið en fólki hluta 
ársins.  Ef væri sérhæfð fiskvinnsla hér í Mývatnssveit , myndi 
einhverjum detta í alvöru í hug að loka henni yfir veturinn vegna þess 
að ekki væri hægt að koma hráefni hingað? Engum held ég.  Getur 
verið að við notum samgönguþáttinn í of miklu mæli sem afsökun? 

Þannig að nýtum okkur þá byltingu, sem orðið hefur í 
samgöngumálum. Nýtum okkur tilfærslu jaðarsins á sama hátt og 
aðrar atvinnugreinar gera. Það er ekkert erfiðara að flytja fólk en fisk 
milli landshluta.  Ef í sveitarfélagi er vannýtt fiskvinnsla, en hráefni 
annars staðar á landinu. Má ekki gera ráð fyrir því að sveitarfélagið og 
aðrir teldu eðlilegt og sjálfsagt að sækja þann fisk til vinslu.  Nú er ég 
farinn að tala um viðhorf til atvinnugreina og það er okkar að breyta 
því viðhorfi. 
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Þjónustulega 

Hér er eðlilega hægt að tala um jaðarsvæði og afskekkt svæði. 

En þetta er sá þáttur, sem hægt er að breyta. Það er náttúrlega alltaf 
hægt að bæta þjónustu á viðkomandi svæði. Þannig að hér er 
breytanlegur þáttur. 

Hugarfarslega 

Nú síðast kem ég að þessum þætti, sem mér finnst stundum erfiðastur 
í þessari umræðu. 
Það er hugarfarið: 

Getur verið að við höfum ákveðið að við værum á jaðarsvæði, okkar 
ferðamannatími er 8 vikur, við opnum 1. júní og lokum 31. ágúst , 
hvað sem bættum samgöngum og fjárfestingum í þ´jonustu líður.  
Jðarsvæði í ferðaþjónustu verða jaðarsvæði áfram, ef aðilar á 
viðkomandi svæðum hafa þetta hugarfar, sem kristallast í setningunni" 
Það þýir ekkert að opna fyrr en 10. júní , það kemur enginn 
ferðamaður fyrr"  Það koma auðvitað engir ferðamenn fyrr en opnað 
er.  Má ég hér minnast á jóla og áramótaferðir. 1987 -- 50  1995 --
1500 1985 voru hótelin lokuð í Reykjavík um jól og nýár og setningin, 
sem ég sagði áðan heyrðist: Þða þýrðir ekkert að hafa opið á þesum 
tíma, það kemur enginn" 

Síðan þekkið þið öll hvað gerðist; Þróuð vara fyrir þessa árstíð, hótelin 
opnuð og síðan í vaxandi mæli önnur þjónusta. 

 

Nú er e.t.v rétt að snúa sér að því að fjalla nokkuð um lengingu 
ferðamannatímans.  Hver er þessi ferðamannatími? Hvaða tíma er 
verið að tala um að lengja?  Ákaflega breytilegur og hefur verið að 
breytast allverulega á undanförnum árum og er breytilegur eftir 
landssvæðum. 

Fjöldi innlendra og erlendra gesta hefur verið að aukast verulega utan 
háannatímaans og mig langar að sýna ykkur nokkrar tölur yfir 
gistináttafjölda sem að mínu mati sýna þessa breytingu nokkuð vel. 
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En fyrst hvað varðar erlenda hlutann þá vitum við að á síðasta vetri 
komu hingað 90.000 erlendir gestir utan háannatímans, sem er jafn 
margir gestir og komu allt árið fyrir 10 árum. 

 
Minni á að það hlýtur að vera umhugsunarefni hvers vegna 
landsbyggðinni nær ekki stærri hluta af erlenda hlutanum utan 
hánnatímans. 

Þetta á að valda okkur áhyggjum og við eigum að hugsa í lausnum en 
ekki í vandamálum Finnum lausnir og ræðum útfærslu lausna. 

Í þessu sambandi verð ég að minna á að tekjuaukinn í erlenda 
þættinum á þessu ári upp á 1,6 milljarða var ekki á hánnatímanum 
heldur á fyrri hluta ársins.  Ekki hefur nægur hluti þessarar aukningar 
skilað sér til landsbyggðarinnar 

Nú er rétt að velta fyrir sér möguleikum til lengingar.  

Næsta skrefið er að skapa tilefni utan háannatímans. 

 
Hér þurfa allir að koma að.  Fjármagnsstofnanir þurfa að breyta 
áherslum frá gistiþættinum til þeirra þátta sem auka 
arðsemismöguleika gistingarinnar. 

Það er enginn einn í ferðaþjónustu. Sveitarfélög eru að vakna upp við 
þetta með öllum þessum héraðshátíðum, sem ég minntist á áður.  OG 
ALLIR VERÐA AÐ ÁTTA SIG Á MIKILVÆGI SVÆÐASAMVINNUNAR 

 
HVER ER AFÞREYINGIN, TILEFNIÐ 

Á AÐ STEFNA AÐ HEILSÁRSAFÞREYINGU? 
Hefur mitt svæði möguleika á því að gefa ferðafólki tilefni til að 
heimsækja svæðið akllt árið? 
Ekki sama tilefnið sbr. fatabúðina með sumarvöruna. 

Í VAXANDI SAMKEPPNI Í FERÐAÞJÓNUSTU VERÐUR SÉRHÆFING 
STÖÐUGT MEIRI OG MEIRI. STAÐIR DRAGA AÐ SÉR GESTI TIL 
VIÐDVALAR EÐA DVALAR VEGNA SÉRKENNA Í NÁTTÚRU, SÖGU EÐA 
ANNARI AFÞREYINGU. 
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HORNAFJÖRÐUR ER AÐ SKAPA SÉR SÉRSTÖÐU VEGNA JÖKLAFERÐA 
OG SÍÐAN BÆTIST VIÐ SÉRSTAKT OG GOTT SJÁVARFANG. Þar hefur 
orðið veruleg lenging ferðamannatímas. Árangur á jaðarsvæði? 

GRINDAVÍKURSVÆÐIÐ ER Á GÓÐRI LEIÐ AÐ SKAPA SÉR SÉRSTÖÐU 
VEGNA BAÐAÐSTÖÐU, SEM Í REYND FJÖLMARGIR STAÐIR HEFÐU 
GETAÐ GERT. Árangur á jaðarsvæði? 

SIGLUFJÖRÐUR HEFUR NÁÐ AÐ SKAPA SÉR SÉRSTÖÐU VEGNA 
SÍLDARMINJA OG ÞANGAÐ SÆKJA ÞÚSUNDIR GESTA Á SUMRIN, SVO 
FLEIR FARA ÞANGAÐ EN TIL VESTMANNAEYJA UM 
VERSLUNARMANNAHELGI. 
Afþreying á jaðarsvæði? 

Hofsós. Vestur-Íslendingar. Heilsársafþreying?? 

Stykkishólmur. Siglingar. Afþreyinga á jaðarsvæði. 

HVER ERU ÞAU SÉRKENNI á mínu svæði, EÐA HVAÐA SÉRKENNI ER 
HÆGT AÐ SKAPA SEM GEFA MÖGULEIKA TIL AÐ NÁ TIL FLEIRI GESTA 
TIL LENGRI EÐA SKEMMRI DVALAR. 

HVAÐA HINDRANIR ERU NÚ Í VEGI FYRIR FJÖLGUN GESTA EÐA 
LENGRI DVÖL ÞEIRRA?  HVAÐ KOSTAR AÐ RYÐJA ÞEIM HINDRUNUM 
ÚR VEGI? ERU FJÁRFESTAR NÓGU TRAUSTIR TIL AÐ 
ÞOLA NAUÐSYNLEGT TAP Í NOKKUR ÁR.? 

HVER ER SAMKEPPNIN? 

SVONA ÞARF AÐ SPYRJA ENDALAUS. 

ER VIÐHORFIÐ Á SVÆÐINU JÁKVÆTT GAGNVART FERÐAÞJÓNUSTU?  
LÍTA íBÚAR Á FERÐAMENN SEM MIKILVÆGA EÐA ERU ÞEIR BARA 
FYRIR UM HELGAR Í KAUPFÉLAGINU OG VALDA ÞEIR MENGUN ÞEGAR 
ÞEIR FARA Í GEGN. 

TIL ÞESS AÐ HÆGT SÉ AÐ BYGGJA UPP FERÐAÞJÓNUSTU SEM 
ATVINNUGREIN VERÐUR AÐ VERA TIL STAÐAR JÁKVÆTT VIÐHORF 
ALLS SVEITARFÉLAGSINS TIL FERÐAÞJÓNUSTU.  ALLIR VERÐA AÐ 
GERA SÉR GREIN FYRIR ÞVÍ AÐ ÞEIR ERU STARFSMENN 
FERÐAÞJÓNUSTU.  SÁ SEM AFGREIÐIR LYKLANA Í SUNLAUGINNI ER 
JAFNT STARFSMAÐUR Í FERÐAÞJÓNUSTU OG SÁ SEM AFHENDIR 
LYKLANA HÉR Á HÓTELINU.  BÁÐIR ERU AÐ ÞJÓUNSTA FERÐAFÓLK.  
SÁ SEM DÆLIR BENSÍNI Á BÍLA Á BENSÍNSTÖÐINNI, GETUR HAFT 
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ÁHRIF Á ÞAÐ HVORT FERÐAMAÐURINN FER ÁNÆGÐUR EÐA FRÓÐARI 
HÉÐAN.  EF BENSÍNMAÐURINN YRÐI SPURÐUR VIÐ HVAÐ HANN YNNI 
, GERI ÉG RÁÐ FYRIR AÐ HANN SEGÐIST VINNA HJÁ OLÍUFÉLAGI EÐA 
Á BENSÍNSTÖÐ.  EN HANN ER AUÐVITAÐ FYRST OG FREMST 
STARFSMAÐUR Í FERÐAÞJÓNUSTU, EN EKKI BARA 
BENSÍNTITTUR HANN ER LÍKLEGA OFTAR SPURÐUR UM MÖGULEIKA 
TIL AFÞREYINGAR OG ÞJÓNUSTU á svæðinu HELDUR EN 
HÓTELSTJÓRINN.  ÞAÐ MÁ ALDREI GLEYMA ÞVÍ HVAÐ SEM ALLRI 
STEFNUMÖRKUN LÍÐUR , HVAÐ SEM FJÁRFEST ER EÐA VERÐUR , ÞÁ 
ER MESTA FJÁRFESTINGIN FÓLGIN Í MENNTUN, REYNSLU OG 
ÞEKKINGU ÍBÚA SVÆÐISINS. 

En aðilar verða að vera vissir og hafa viljann til að lengja tímabilið. 
Allir á svæðinu verða að vera samtaka og viðbúnir því að það gerist 
ekki strax. 

Hendum setningunni: " Það þýðir ekkert að opna fyrren...., því það 
kemur enginn ferðamaður...." 

Ef við höfum það hugarfar þá verður engin lenging. Jaðartíminn verður 
sá sami og fyrr og þó allir vegir verði malbikaðir og opnir allt árið og 
alþjóðaflugvellir í hverjum landsfjórðungi með stórlega vannýtta 
gistingu þá kemur enginn ef við gefum þeim ekki tilefni til þess.  Þetta 
land hefur möguleika, en það gersit ekkert af sjálfu sér. Það kemur 
ekkert að sunnan. 

Svæðin hafa sýnt það að þau ná árangri í sköpun tilefna og samvinnu 
að sumri, þ´vi ekki að byrja vor og haust á tilefni, sem tengist 
möguleikum hvers svæðis. 

Þetta hefur verið sundurlaust spjall, frekar en erindiu. Þá leið vel ég oft 
á fundum, þar sem unnið er síðar í hópum.  Vonandi hef ég vakið 
einhverja til umhugsunar um lengingu ferðamannatímas á 
jaðarsvæðum. 

Þá er tilganginum náð.  
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Ávarp á ráðstefnu um Schengen samstarfið   

Febrúar 1996 

 

Ég fagna því að hér skuli efnt til ráðstefnu um Ísland og 
Schengen samstarfið, til þess að okkur gefist kostur á því að kynnast 
þessu máli.   

Tækifæri ferðaþjónustunnar hafa ekki verið mörg til þess að kynna sér 
þetta mál og vil geta þess hér í upphafi , að mér vitanlega hefur engin 
umræða farið fram um Schengen málið innan ferðaþjónustunnar hér á 
landi. 

Ferðamálaráð Íslands hefur ekki rætt málið og því ekki tekið neina 
afstöðu til þess.  Það sem hér kemur fram er byggt á þeim 
upplýsingum, sem ég hef aflað mér um málið og reynt að draga 
ályktanir af. 

Hugmyndin að baki Schengen samstarfinu er auðvitað sú að auðvelda 
fólki ferðalög innan sameiginlegs svæðis þeirra ríkja.,sem eru aðilar að 
samkomulaginu.  Þessi tilgangur helst algjörlega í hendur við eitt af 
meginbaráttumálum ferðaþjónustunnar. 
Þ.e. að auðvelda öll ferðalög, draga úr hindrunum. 

Barist hefur verið t.d. fyrir afnámi vegabréfsáritana, og þar sem þeim 
hindrunum fer fækkandi er eðlilegt að unnið sá að því að draga úr eða 
jafnvel fella niður vegabréfaskoðanir hjá ferðamönnum. 
Schengen samstarfið er dæmi um árangur á því sviði. 

Ferðaþjónusta í heiminum hlýtur að fagna öllum aðgerðum í þá átt og 
taka jákvæða afstöðu til sem víðtækasts samstarfs um auðveldara 
ferðaflæði.  Það virðist , alla vega við fyrstu sýn , vera þannig að þetta 
samkomulag, hafi þróast út frá þeim hagsmunum að að einfalda 
ferðaflæði þeirra, sem ferðast landleið milli landa, þ.e. með bílum eða 
járnbrautalestum enda eru öll aðildaríki samstarfsins nú landtengd 
innbyrðis , ef svo má að orði komast, en Bretland og Írland eru ekki 
aðilar, né hafa óskað eftir aðild. 
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En aftur á móti er gert ráð fyrir auknu eftirliti á ytri mörkum svæðisins. 

Þegar kemur að flutningum með flugi virðist framkvæmdin því kalla á 
aukið eftirlit og aukinn kostnað.  Þetta kemur vel fram í skýrslu , sem 
unnin er af hálfu danskra stjórnvalda 1995.  Hér er bæði verið að tala 
um kostnað vegna breytinga á flugvöllum og síðan viðvarandi kostnað 
í mannafla og fjarskiptum. 

Alþjóðaflugvellir á Schengen svæðinu, virkar hver í reynd sem ytri 
mörk Schengen svæðisins.  
En, þegar við komum að auknum kostnaði þá er ferðaþjónustan ávallt 
á varðbergi og oft er e.t.v. tekin neikvæð afstaða til málefna, sem 
kalla á aukin útgjöld við ferðalög. 

Og í ljósi reynslunnar er varla óeðlilegt að sú hugsun komi upp að 
þessi aukni kostnaður komi til með að lenda á þeim farþegum, sem 
fara um þessa velli með einum eða öðrum hætti. 
Nú er þess að vísu að geta, að gera verður ráð fyrir að löndin á 
meginlandinu geti sparað sér kostnað vegna eftirlits á landamærum að 
öðru leyti þ.e. með farþegum í bílum og í járnbrautrlestum, nema þau, 
sem eru á ytri mörkum svæðisins.  Þó verð ég að láta í ljós efasemdir 
um að það komi flugfarþegum til góða á þessum svæðum, þar sem 
reynslan hefur sýnt að aukinn kostnaður á flugvöllum hækkar gjöld 
farþeganna óháð sparnaði á öðrum sviðum. 

Hvað Ísland varðar þá erum við að tala um það land í þessari umræðu, 
sem nær eingöngu byggir á flugsamgöngum hvað varðar flutning 
farþega til og frá landinu.  Því verður enginn sparnaður hér vegna 
minna eftirlits á öðrum landamærum, nema á Seyðisfirði, þar sem 
ferjan kæmi frá Shengen svæði, ef Norðurlöndin ganga til 
samstarfsins. 

Ég get því miður ekki leyft mér að vera svo bjartsýnn, að gera ráð fyrir 
því að þessi kostnaður lendi ekki a.m.k. að hluta á þeim sem ferðast. 
Þar vísa ég til reynslunnar. í Leifsstöð er það nú svo, að innheimtar eru 
þrjár tegundir beinna skatta af hverjum ferðamanni: Flugvallarskattur, 
innritunargjald og vopnaleitargjald.  Síðastnefnda gjaldið kom til þegar 
Ísland varð að taka upp aukið eftirlit með farþegum á þennan hátt.   
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Verði Ísland aðili að Schengen samstarfinu gæti þá komið upp 
hugmynd um innheimtu sérstaks Schengengjalds?  Nú er hugsanlegt 
að einhver bendi á að með aðild að þessu samkomulagi þá eigi að 
sparast í eftirliti vegna þess að mikill fjöldi farþega kemur þá frá 
Schengen svæðum til landsins og þarfnast ekki þeirrar nákvæmu 
skoðunar, sem nú er krafist. 

En þá vísa ég aftur í þá skýrslu, sem ég minntist á fyrr, þar sem 
niðurstaðan frá fjórum flugvöllum í Evrópu er sú að verulega aukinn 
kostnað sé að ræða þrátt fyrir þessa staðreynd. 

Ég hef nú hér nefnt bæði jákvæða og neikvæða hlið þessa máls með 
tilliti til ferðaþjónustunnar. 
Ferðalög eru gerð auðveldari innan stórs svæðis, en með auknum 
kostnaði, sem mér hefur orðið nokkuð tíðrætt um og sem í ljósi 
reynslunnar er hætt við að ferðamenn beri að hluta til einir án tillit til 
þess hvert framlag þeirra er til heildarinnar í öðrum þáttum. 

Ég ítreka það hér að með því að draga fram þessar upplýsingar er ég 
ekki og mun ekki hér og nú taka afstöðu með eða móti aðild Íslands að 
þessu samstarfi enda eru enn að koma fram nausynlegar upplýsingar 
til að móta slíka skoðun , en lít á það sem hlutverk mitt að benda á 
nokkra þætti, sem snúa að ferðaþjónustinni og ferðamönnum. 

Og það eru margar fleiri hliðar á málinu, sem að mínu mati er vert að 
skoða. 

Verði Norðurlöndin öll aðili að samkomulaginu yrði Ísland aðili að 
Schengensvæði, þaðan sem koma nú um 65% allra erlendra gesta.  Sé 
litið á málið þannig þá værum við í reynd að afnema persónueftirleit á 
landamærum fyrir alla íbúa á svæði , sem líklegt er að skili okkur allt 
að 70% þeirra gjaldeyristekna, sem nú koma af þessari atvinnugrein 
hér á landi.  Þetta nefni ég hér því að á það hefur verið bent að það 
gæti virkað auðveldar markaðslega að kynna Ísland, sem 
ferðamannaland innan sama vegabréfasvæðis, en utan þess. 
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Þá vísa ég einfaldlega til þess sálfræðilega þáttar, sem oft er svo 
mikilvægur í sölu og markaðssetningu. Getur það verið að það land sé 
nær í huga ferðamanns, sem er innan sama landamæraeftirlits ef svo 
má að orði komast og svo öfugt hvað varðar að vera utan þess? 
Þetta er hin sálfræðilega nálægð, sem margir nefna í norræna 
samstarfinu og nefnt var hér í morgun. 

En á það hefur einnig verið bent, að það sé ákveðinn kostur fólginn í 
því að að vera utan þessa þar sem Ísland væri þá fjarlægari og þar af 
leiðandi eftirsóknarverður áfangastaður.  Þannig að það eru ýmsar 
skoðanir á þessum þætti málsins. 

Ég mun hér ekki fjalla um þau atriði, sem snúa beint að flugrekendum, 
enda fulltrúi þeirra hér. 
Þó vil ég leyfa mér að benda á þessi aðild má að mínu mati aldrei 
verða keypt því verði, að hún raski eða geri ómögulegt það tengikerfi, 
sem Flugleiðir hafa byggt upp með Keflavík, sem safnstöð. 

Það kerfi og frekari uppbygging þess er í reynd að mínu mati 
forsendan fyrir frekari þróun í íslenskri ferðaþjónustu , hvað snertir 
erlendan markað. 

Þá er það ljóst, að samkeppni milli flugvalla fer stöðugt vaxandi.  Verði 
Ísland aðili verður samhliða að tryggja að Keflavíkurflugvöllur verði 
samkeppnisfær sem tengiflugvöllur.  Seinni afgreiðsla hér en á öðrum 
völlum svæðisins, gæti hreint út sagt að mínu mati virkað neikvætt 
fyrir okkur sem áfangastað.  Við megum ekki í vaxandi samkeppni í 
ferðaþjónustu í heiminum veita hér verri, eða seinni þjónustu en aðrir 
á svæðinu. 

Það virðist einnig liggja fyrir miðað við þær upplýsingar, sem ég hef 
fengið að á flugvöllum innan svæðisins ætli þjóðir að leggja allt kapp á 
að þessi breyting hafa sem minnst áhrif á ferðir farþeganna.  Það er 
gert með miklum breytingum og auknum mannafla til þjónustunnar.  
Það er verið að ræða í þessu sambandi um hámarkafgreiðslustíma 
farþega í sekúndum, en ekki mínútum. 
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Hér kem ég enn að þessum mikilvæga þætti ferðaþjónustunnar, 
samkeppnishæfni.  Við þekkjum þetta öll. Ef við höfum val, þá reynum 
við að fara þá leið, sem er greiðust.   Nær allir tengifarþegar, sem fara 
um Keflavíkurflugvöll eiga val. Því megum við ekki gleyma í 
umræðunni.  Enda er meginhluti þess aukna varanlega kostnaðar , 
sem gert er ráð fyrir á flugvöllum svæðisins tilkominn til þess að 
tryggja jafnfljóta eða fljótari afgreiðslu en nú er.   Tryggja hraðara 
flæði, en samkeppnisaðilinn.  Þetta er auðvitað framkvæmanlegt með 
auknum mannafla og meira húsrými. 

Þetta virðist því snúast að verulegu leyti um fjármuni , enda sagði 
dómsmálráðherra í lok skýrslu sinnar til Alþingis um þetta mál 28. 
nóvember sl. " Fram hjá því verður hins vegar ekki litið að kostnaður 
getur hindrað þátttöku í þessu samstarfi" 

Í þessu sambandi er vert að geta eins þáttar , sem sýnir að enn frekari 
ástæða er hér á landi en víða annars staðar til að tryggja að nýtt 
fyrirkomulag hafi ekki í för með sér seinkun á afgreiðslu. 

Þar á ég við verslun í fríhöfn og verslunum á Keflavíkurflugvelli.  Tekjur 
ríkisins af Fríhöfn eru hundruð milljóna á ári.  Með seinkun afgreiðslu, 
væri því um verulegan óbeinan kostnað að ræða fyrir ríkissjóð í formi 
tapaðra tekna.  Hver verður staða fríhafna innan Schengensvæðisins?  
Ég hef ekki getað aflað mér upplýsinga um það , hvers konar 
fyrirkomulag verður á þeim þætti eftir aðskilnað farþega á flugvöllum í 
Schengen og Non- Schengen farþega. 

Í þeim gögnum,sem ég hef fengið í hendur um þetta mál er ekki rætt 
um hvernig skuli fara með skemmtiferðarskip.  Þessi þáttur er vaxandi 
í íslenskri ferðaþjónustu, viðverutími stuttur, farþegar margir í hvert 
sinn.  Yfir 20.000 gestir koma nú með þessum skipum til landsins og 
er það ekki rétt túlkun, að verði Ísland aðili, þá verði um tvenns konar 
afgreiðslu þeirra að ræða eftir því hvort skipið kemur hingað t.d. frá 
Þýskalandi eða Bretlandi eða fer héðan til Þýskalands eða Bretlands.? 

Ég geri mér ekki alveg grein fyrir hvernig áhrif þessi mismunandi 
afgreiðsla hefði á þennan þátt ferðaþjónustunnar, en minni á hann hér 
í umræðunni.  Ég hef nú farið mjög sundurlaust í nokkra þætti, þessa 
máls frá sjónarhóli ferðaþjónustu. 
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Í lokin vil ég segja þetta.    

Tilgangur samstarfsins er í fullu samræmi við eitt af meginmarkmiðum 
atvinnugreinarinnar ferðaþjónustu, að auðvelda fólki að ferðast og þeir 
kostir augljósir.  Hér koma þó fleiri þættir til.  Þetta aukna frelsi má 
ekki vera keypt því verði, að við verðum ekki lengur samkeppnisfær 
þjónustulega við aðrar þjóðir.  Það má heldur ekki vera keypt því verði 
að á nokkurn hátt verði skaðað það kerfi, sem Flugleiðir hafa byggt 
upp í tengiflugi með Keflavík sem tengivöll og er í reynd ein 
aðalforsendan fyrir frekari þróun ferðaþjónustu hér á landi.  Það má 
heldur ekki vera keypt því verði, að tekjumöguleikar ríkisins og annara 
verslunareigenda verði skertir. 

Kostirnir eru augljósir . 

Þeir ókostir, sem ég hef rætt hér , þó þeir séu örugglega fleiri, eða 
aðrir frá sjónarhóli annarra, eru flestir þess eðlis, að lausnirnar virðast 
snúast um fjármuni. 

Einfaldlega virðist sem svo að við stöndum frammi fyrir því að loka á 
norræna vegabréfasambandið og hin útvíkkuðu vegabréfalausu 
landamæri, sem standa okkur til boða , eða að kosta því til, sem 
þarf,til að viðhalda þessu samstarfi Norðurlanda og verða aðilar að 
stærra sameiginlegu ferðamannasvæði, sem mun vaxa á næstu árum. 

Mér hefur orðið nokkuð tíðrætt um kostnað og talað um hann, sem 
hindrun. Auðvitað er hægt að velta því fyrir sér frá annarri hlið og tala 
um fjárfestingu til framtíðar. 

Fjárfesting í farþegaafgreiðslu, sem er jafngóð, eða betri en 
samkeppnisþjóðanna getur skipt sköpum.  Á síðasta áratug var mikil 
umræða um byggingu flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og umræðan oft á 
tíðum mjög pólítísk. 

Hefðum við hikað á síðasta áratug og ekki byggt flugstöðina, hver væri 
samkeppnisstaða okkar í ferðaþjónustunni í dag í atvinnugrein, sem 
byggir ekki síst á samkeppnishæfum samgöngum og 
samgöngumannvirkjum? 

 

 

 67



 

Gjaldeyristekjur okkar eru að nálgast 100 milljarða af erlendum 
gestum frá því flugstöðin var opnuð 1987.  Hverjar þær hefðu orðið án 
þess veit auðvitað enginn, en við værum ekki samkeppnishæf og 
Flugleiðir hefðu ekki getað byggt upp það kerfi , sem þeir tóku upp 
1989 og er að mínu mati grunnurinn að vaxtarmöguleikunum.  Getið 
þið ímyndað ykkur okkar stöðu í alþjóðlegum samgöngum, hefðu 
sjórnmálaleg átök orðið til þess að við værum enn með afgreiðsluna á 
sama stað og 1986? 

Gera má ráð fyrir að beinar gjaldeyristekjur ríkisins af ofangreindum 
100 milljörðum séu nálægt 30 milljörðum í formi skatta og gjalda.  
Hverju viljum við kosta til þess að eiga vaxandi möguleika á því að 
auka þessar tekjur enn frekar með samkeppnishæfum 
samgöngumannvirkjum?  Verði ákvörðun tekin um að ganga í 
Schengen samstarfið þarf að kosta því til, sem þarf til að tryggja það.   
Spurningin er hjá stjórnvöldum og það verður spennandi að fylgjast 
með niðurstöðunni. 
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ÍMARK 13. febrúar 1997 
 

STÓRIÐJA-FERÐAÞJÓNUSTA 

 

Í fundarboði þessa hádegisfundar Ímark eru settar fram 
fjölmargar spurningar, sem auðvitað verður ekki svarað hér í dag á 
fullnægjandi hátt.  

Þau orð,sem koma fyrir í þessum spurningum er m.a. ímynd , 
markaðssetning, framtíðarsýn, stóriðja ferðaþjónusta o.fl. 

Ég hef valið að fara að þessu sinni ekki í hefbundar 
staðreyndarupptalningar um íslenska ferðaþjónustu heldur deila með 
ykkur nokkuð frjálslegum hugleiðingum mínum um málefni fundarins.  
Því má segja að þetta sé fjarri því að vera hefðbundin ræða um 
ferðaþjónustu. 

Fyrst nokkur orð um ímynd 

Fólk skapar sér ákveðna mynd af öðru landi á grundvelli þeirra 
upplýsinga sem því birtast eða það nálgast um viðkomandi land.  Þær 
upplýsingar sem eru tiltækar í einu landi þurfa ekki og eru reyndar alls 
ekki þær sömu og í öðru landi. Því skapast mismunandi ímyndir í 
mismunandi löndum.  

Ímynd er reyndar ekki sú sama hjá heilli þjóð gagnvart öðru landi.  Þá 
fer því fjarri að ímynd okkar af ákveðnum landsvæðum á Íslandi sé sú 
sama, enda höfum við notað mismunandi aðferðir til að skapa þá 
ímynd.  Hvaða ímynd hafa fundargestir af Austfjörðum svo dæmi sé 
tekið?  Líklega mjög mismunandi.  Þetta nefni ég hér til að benda á 
hve það er í reynd óraunhæft að gera ráð fyrir að hægt sé að skapa 
eina og sanna ímynd af íslandi og þjóðinni, eins og t.d. reynt er að 
skapa samræmda ímynd alls heimsins af vörutegund eins og Coca Cola 
svo dæmi sé tekið. 

 

 

 

 69



 
Við verðum að kyngja því eins erfitt og það kann að hljóma að hafa 
alls enga ímynd hjá stærstum hluta mannkyns.  Hugmyndir erlendis 
um þetta land voru í aldir byggðar á rituðu máli og munnmælasögum 
sem voru fluttar af þeim sem hingað komu.  Og þrátt fyrir ótrúlega 
breytingar í margmiðlun og möguleikum til að koma upplýsingum á 
framfæri er svo enn í dag samkvæmt könnunum að flestir okkar 
erlendu gesta fá sínar upplýsingar og hugmyndir um Ísland frá vinum, 
kunningjum og ættingjum sem hingað hafa komið.  Það er því 
nefnilega ekki nóg að markaðssetja land. Í flestum löndum búa þjóðir, 
sem stunda atvinnu nýta auðlindir og rækta sinn menningararf.  Allt 
þetta er í vaxandi mæli orðið hluti af öllu kynningarstarfi og allt 
kynningarefni hefur tekið þeim breytingum að þjóðin og lífið í landinu 
og hvernig við lifum af því á sinn þátt í því að skapa rétta ímynd. 

Í öllu kynningarefni ferðaþjónustunnar er það haft að leiðarljósi að sú 
mynd sem erlendir aðilar fái af landi og þjóð byggi á réttum 
upplýsingum.  Sé sönn.   

Samkvæmt könnunum segja yfir 90% okkar gesta að raunveruleikinn 
sé í samræmi við þá ímynd sem þeir hafi skapað sér á grundvelli 
upplýsinga.  En við ráðum eðlilega ekki öllum upplýsingum sem dreift 
er um land og þjóð hvað viðkemur ferðaþjónustu.  Við erum komin í 
alfarleið leitandi fjölmiðlageisla, sem flytja héðan upplýsingar og 
fréttir, sem geta skapað villandi og jafnvel ranga ímynd.  Stundum 
e.t.v. ómeðvitað. 

Ég sagði á fundi á Vestfjöðrum , að Vestfirðingar sjálfir hefðu að mínu 
mati skapað þá röngu ímynd hjá mér að það væri óakandi um 
Vestfirði.  Þetta hefðu þeir gert með því að vera stöðugt í fjölmiðlum 
að tilkynna þjóðinni hve vegakerfið væri slæmt.  Það var búið að skapa 
neikvæða ímynd.  Langaði ferðafólk að aka um Vestfirði á sínum 
bílum?  Sá sem er neikvæður í garð síns lands , þjóðar eða landshluta, 
getur hann vænst jákvæðrar ímyndar?  Hvað með ábyrgð 
fjölmiðlaaðila sem ræða í tíma og ótíma um Klakann og Skerið? Skapa 
þeir jákvæða ímynd hjá hlustendum sínum gagnvart eigin landi?  

Hvaða svars vænta þessir sömu aðilar frá erlendum gesti þegar þeir 
rétta að honum hljóðnemann og spyrja:  How do you like Iceland? 
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Á síðustu 50 árum hafa rúmlega þrjár og hálf milljón erlendra gesta 
sótt okkur heim, þar af um sextán hundruð þúsund síðustu tíu árin.  
Það er vitað eins og áður kom fram að í ferðaþjónustu er máttur 
umtalsins sterkasti þáttur markaðssetningar.   Þessar milljónir 
útlendinga, sem hafa dvalið sem gestir hjá okkur hafa flestir sagt frá 
kynnum sínum af landi og þjóð.  Hér gegnir þjóðin lykilhlutverki. Þjóðin 
er gestgjafinn, við höfum boðið þessum gestum að dvelja hér, skoða 
okkar heimkynni og verða hluti af okkar daglega lífi um stund.  
Erlendir gestir eru " gestir þjóðarinnar" og við erum gestir einstakra 
landshluta á ferðum okkar um eigið land.  Viðmót þjóðarinnar, hvort 
sem er í verslun, á sundstað, safni eða bensínstöð getur skipt sköpum 
um þá mynd sem við skiljum eftir í huga gestsins . Sú mynd ræður því 
hvort hann hefur áhuga á að koma aftur í heimsókn og hvernig hann 
ber okkur söguna. 

Eins einfalt og það kann að virðast, getur kurteisi, hlýlegt viðmót og 
bros verið verulega gjaldeyrisskapandi samhliða hefðbundinni 
markaðsvinnu. 

En það er ekki einungis viðmótið sem hefur áhrif á líðan gestsins.  
Umhverfið sem stendur gestum okkar til boða skiptir miklu máli.  Við 
tökum til, hendum rusli og látum allt líta vel út, þegar von er á 
gestum.  Hver skyldu áhrif umhverfis á Íslandi vera á gesti okkar? 

Hið náttúrulega umhverfi fær samkvæmt könnunum ágætiseinkunn 
erlendra gesta. 

En hvað með hið manngerða?  Við höfum frá náttúrunnar hendi fengið 
sérstakt land í hendur, sem við erum búin að breyta með búsetu okkar 
í 1100 ár.  Því er ekki að neita að farið er að bera á athugasemdum 
gesta og húsráðenda um þær breytingar okkar.  Hvað með hönnun? 
Allar byggingar og framkvæmdir eru hluti af umhverfinu. Höfum við 
lagt okkur nægilega eftir því að skapa íslenska hönnun, sem fellur að 
og samræmist hinu náttúrulega umhverfi? 
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Eru stór alþjóðleg auglýsingaskilti í íslenskri náttúru, svo dæmi sé 
tekið, hluti þess umhverfis sem á að tryggja okkur jákvæða ímynd í 
umhverfismálum á næstu öld?  Höfum við lagt okkur eftir því að skapa 
þjóðlega hönnun í samræmi við okkar menningararf, eða eru 
byggingar okkar í ósamræmi við okkar náttúrulega umhverfi og 
menningu?  Þessu er varpað fram hér til umhugsunar um það 
framtíðarútlit, sem við viljum hafa á umhverfi okkar.   Það er nefnilega 
ekki nóg að móta stefnu um verndun og nýtingu hins náttúrulega 
umhverfis, ef ekki er hugsað til framtíðar í hinu manngerða umhverfi.  
Þjóðin sýnir gestum viðmót og skapar að verulegu leyti þá ímynd sem 
gestir fara með héðan að lokinni heimsókn.  Það manngerða umhverfi 
sem við hönnum og gerum með nútímabyggingarefnum hefur eðli 
málsins samkvæmt varanleg áhrif á ásýnd okkar lands til þess vegna 
næstu alda og þá ímynd sem skapst meðvitað eða ómeðvitað meðal 
okkar sjálfra og hjá öðrum þjóðum. 

Nú er ég ef til vill kominn að aðalmáli fundarins. 

Möguleikar í framtíðarvexti íslenkskrar ferðaþjónustu liggja ekki síst í 
þeirri sérstöðu sem okkur hefur verið sköpuð með sérstæðri og hreinni 
náttúru.  Slíkt land er vandmeðfarið og því þarf manngerði þátturinn 
að mínu mati að vera í takt við hinn náttúrulega. 

Í þessu sambandi hefur verið vísað til orðsins sjónmengun, sem er sú 
gerð megnunar sem ekki verður enn mæld í % eða öðrum 
mælanlegum stærðum. Flest önnur afbrigði mengunar, ef ekki öll, eru 
mælanleg í tölulegum einingum.  En þegar rætt er um sjónmengun þá 
eru mörkin byggð á viðhorfi hvers og eins og mælieiningarnar nær 
eingöngu : ljótt- fallegt. 

Skoðanir hafa sjálfsagt alltaf verið skiptar um útlit manngerða 
umhverfisins , eins og þess náttúrulega, sem við ráðum eðlilega ekki , 
en hinu ráðum við. 
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Hér verður heldur ekkert falið bak við stóra skóga eins og mörgum 
öðrum löndum. Því er umhverfið viðkvæmara en ella.  Skegglaus 
fjallkonan á erfitt með að fela ljót ör, sem kunna að myndast á ásýnd 
hennar.  Þegar lög um umhverfismat tóku gildi fékk Ferðamálaráð 
fyrirspurn frá Skipulagi ríkisins um það hvaða framkvæmdir það væru, 
sem að mati ráðsins væri rétt að leita umsaganar um þar sem leita 
bæri umsagnar hjá okkur um framkvæmdir á ferðamannastöðum. Nú 
er það svo að ferðamannastaður hefur aldrei verið skilgreindur. 

Okkar svar var einfaldlega það , að við sæjum ekki í fljótu bragði 
nokkra þá framkvæmd á Íslandi, sem ekki væri framkvæmd á 
ferðamannastað.  Það er þannig að allir staðir á landinu eru eða geta 
verið ferðamannastaðir.  Því er það ferðaþjónustunni mikilvægt að fá 
að segja sitt álit og reyna að hafa áhrif á þær breytingar, sem menn 
ákveða að gera á þeirri auðlind, sem hún byggir á.  Við Íslendingar 
höfum nýtt okkur auðlindir landsins í 1100 ár.  Sjávarútvegur hefur 
gengið nærri sinni auðlind, landbúnaður hefur gengið nærri landinu allt 
frá því fyrsta tréð var fellt. Og nú eru nýjar atvinnugreinar farnar að 
ganga á auðlind sína, ferðaþjónusta, iðnaður o.fl. 

Á þessari öld hafa verið lagðir vegir, gerðir flugvellir, byggð 
fiskverkunarhús, loðnubræðslur, 
áburðarverksmiðja,sementsverksmiðja, sláturhús o.fl. ofl. vegna 
þeirrar atvinnustarfsemi sem stunduð er í landinu.  Sum framatalinna 
mannvirkja hafa nú ekki bætt ásýnd okkar lands eða fallið vel að hinu 
náttúrulega umhverfi hvað hönnun viðkemur.  Og mér er til efs og er 
þess reyndar fullviss að ýmis þeirra hefðu ekki verið byggð með því 
útliti eða á þeim stöðum sem raun ber vitni í dag. Svo mjög hefur 
vitund okkar aukist,á örfáum áratugum um mikilvægi þess að taka tillit 
til útlits og staðsetningar mannvirkja, sem reist eru vegna 
atvinnustarfsemi. 

Fyrirsögn fundarins hér í dag er þessi . 
Stóriðja - ferðaþjónusta 
Eru þessar atvinnugreinar samræmanlegar? 
Mitt svar við spurningunni er já. 
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Þær verða að vera samræmanlegar á sama hátt og ferðaþjónusta og 
landbúnaður , ferðaþjónusta og iðnaður ferðaþjónusta og fiskvinnsla 
o.s.frv. enda er hér stóriðja til staðar og hefur verið lengi svo og 
ferðaþjónusta.  Ég held að margir hafi misskilið ályktun 
framkvæmdastjórnar Ferðamálráðs um stóriðju og virkjanir á þann 
hátt að verið væri að leggjast gegn öllum virkjunarframkvæmdum og 
stóriðjuframkvæmdum í landinu 

Svo er ekki. Heldur er verið hvetja stjórnvöld til samræminga á 
áætlunum um uppbyggingu virkjana og stóriðju öllum skilyrðum fyrir 
áframhaldandi vexti íslenskrar ferðaþjónustu.  Hvatt er til að tekið sé 
tilliti til ferðaþjónustu við staðsetningu virkjana og stóriðjuvera.  Þá 
eru stjórnvöld hvött til þess að varast að skapa árekstra milli 
atvinnugreina með vanhugsuðu skipulagi. 

Tillögur um skipulag Miðhálendisins munu verða lagðar fram fljólega 
og um þær fjallað.  Hér er verið að taka endanlegar ákvarðanir um 
nýtingu verulegs hluta Íslands og ábyrgð okkar er mikil. Við erum að 
taka ákvörðun um ásýnd lands fyrir ókomnar kynslóðir. Við erum að 
ýmsu leyti í sömu sporum og sú kynslóð sem tók ákvörðun um nýtingu 
skóga landsins, ákvörðun sem snerti ófædda Íslendinga næstu alda. 

Við erum þó betur í stakk búin en sú kynslóð. Við höfum vítin að 
varast og reynsluna af sambúðinni við landið um aldir sem hefur skilað 
okkur þekkingu sem ásamt nútímarannsóknum eiga að gera okkur 
kleift að taka ábyrga ákvörðun. Hvers konar Íslandi viljum við skila til 
afkomenda okkar? Hvernig ætlum við að lifa af landinu og hvernig 
munu einstakar atvinnugreinar nýta það? 

Við hljótum öll að að hvetja til þess að slík landnýtingaráætlun , sem 
tryggir okkur lífvænlega framtíð og landnýtingu sem er í sátt verði 
unnin með heildarhagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Slíkt 
framtíðarskipulag sem samræmir hagsmuni er nauðsynlegt til að koma 
í veg fyrir eða draga úr árekstrum eins og við höfum horft upp á 
undanfarið.  Þar verður að taka tillit til hagsmuna og vanda vinnuna. 
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Þar getur að mínu mati engin auðlind lengur afmarkað sína auðlind.  
Við eigum þetta land og auðlindir þess í sameiningu og nýting auðlinda 
skarast og starfsemi einnar atvinnugreinar getur bæði skert og bætt 
möguleika annarra.  Heildarnýting allra auðlinda landsins í anda 
sjálfbærrar þróunar er krafa hinna óbornu kynslóða. 

Ferðaþjónustan telur að fullt tillit skuli tekið til hennar 
framtíðarmöguleika til atvinnusköpunar og aukningar þjóðartekna við 
framtíðarskipulag um nýtingu auðlinda landsins.   Vonandi þarf hún 
ekki að berjast fyrir því og vonandi verða möguleikar hennar ekki 
skertir með fljótfærni eða vanhugsuðu skipulagi , sem rýrir þá auðlind 
sem hún byggir sína möguleika að miklu leyti á. 

Ferðaþjónusta og stóriðja eru og verða að vera samræmanlegar svo og 
aðrar atvinnugreinar. 
Við þurfum á báðum að halda. Báðar þurfa að huga vel að umgengni 
um þá takmörkuðu auðlind, sem okkur hefur verið úthlutuð.  Við 
höfum þá reynslu hér á Íslandi að hafa eyðilagt eða nærri eyðilagt 
auðlind. Slík reynsla ætti að vera okkur víti til varnaðar í umgengni 
okkar um okkar sameiginlegu auðlind, Ísland. 

Allar atvinnugreinar þurfa að huga að hönnun og staðsetningu þeirra 
mannvirkja sem við setjum á þá hlið sem við snúum að okkur sjálfum 
og umheiminum.  Ísland er spegill okkar Íslendinga.  Þegar við lítum í 
landið sjáum við okkur sjálf, verk okkar góð og slæm.  Við eigum 
engan töfraspegil, sem við getum spurt : Spegill , spegill herm þú 
mér....  

Við getum ekki snúið spegli ársins 800 að okkur eða spegli einhvers 
annars tíma.  Við munum alltaf verða að horfast í augu við 
raunveruleikann og það er okkar í sameiningu, en ekki með hnútukasti 
á milli atvinnugreina að skapa þann raunveruleika, sem við getum sátt 
horfst í augu við. 
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Ráðstefna   27. júní 1997 

 

STEFNUMÓTUN STJÓRNAVALDA Í 
MARKAÐSMÁLUM FERÐAÞJÓNUSTU              
1996-2005 
 

Þess var óskað að ég hefði hér lokaorð á þessari ráðstefnu hér í 
dag.   

Ég mun tæpa hér stuttlega á nokkrum málum. Ekkert þeirra verður 
rætt í þaula, heldur minnt á nokkur atriði til umhugsunar og umræðu. 

Fyrir rúmu ári vorum við hér í tilefni af því að þá var kynnt 
stefnumótun samgönguráðuneytisins í ferðamálum. 

Í þeirri stefnumótun var gengið út frá því að unnar yðru 
framkvæmdaáætlanir fyrir einstaka þætti stefnumótunarvinnunnar.  
Ráðherra hefur síðan fylgt málinu eftir þannig að þessarar 
stefnumótunar biðu ekki þau örlög að rykfalla niður í skúffu. 

Nú í vetur hafa eins og kom fram hér fyrr í dag alls 7 hópar að gerð 
þessara framkvæmdaáætlana. 

Í dag skilar fyrsti hópurinn tillögum sínum til ráðherra.  Í hópnum hafa 
unnið saman fulltrúar opinbera geirans og fulltrúar einkafyrirtækjanna 
að gerð þessarar tillagna.  Ég tek heils hugar undir þakkir til þessa 
hóps. Ég veit hvað þeir unnu af mikilli alúð að gerð þessara tillagna og 
við höfum í dag hlustað á þá lýsa tillögunum.  Þeir voru kröfuharðir og 
hafa gengið vel fram í að afla gagna og skoða þau.  Þetta þekki ég 
persónulega því mikið hefur verið leitað eftir gögnum til mín og þau 
rædd fram og aftur.  Þessum tillögum ber að fagna og vonandi að þær 
leiði til skoðanaskipta og síðan aðgerða 

 
Í ljósi þess, sem hér liggur fyrir bíðum við spennt eftir niðurstöðum 
annarra hópa.  Hinir hóparnir sex munu skila sínum tillögum innan 
tíðar og er þá í reynd öðru stigi verkesins lokið. 
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Þá erum við komin að þriðja stiginu í þessu ferli.  Fyrst var 
STEFNUMÓTUN nú er það FRAMKVÆMDAÁÆTLUN og þá er þriðja 
ferlið, framkvæmdirnar sjálfar ;AÐGERÐIR. 

Nú reynir á hvort okkur í sameiningu tekst að koma þeim þessara 
aðgera, sem samstaða verður um í framkvæmd.  Það reynir á 
samstarfshæfnina.  Það er ekkert í þessum málaflokki sem heitir þið 
eða hinir, það erum bara við. 

Og hvað er svo í húfi að verkið takist? 

Samkvæmt öllum spám, sem birtar eru og byggðar á könnunum og 
rannsóknum er gert ráð fyrir gífurlegri aukningu í ferðaþjónustu í 
heiminum á næstu áratugum. 

Ég hef hér í höndunum nýjustu spár World Travel og Tourism Council, 
sem dreift var fyrir viku.  Þar er því spáð og þar stuðst við kannanir og 
rannsóknir að umfangið aukist gífurlega á öllum sviðum 
atvinnugreinarinnar. 

Á næstu tíu árum muni eyðsla ferðamanna aukast um 40 % og verða 
11.2 % af heildareyðslu fólks.  Fjárfestingar í ferðaþjónustu munu 
aukast um 50% og verða um 12% af öllum fjárfestingum.  Þá er því 
spáð að atvinnusköðun á næsta áratug verði 46% eða um 120 
milljónir nýrra starfa í heiminum. 

 
Ýmsar fleiri tölur mætti nefna, en hér verður numið staðar í bili 
og eðlilegt að spurt sé hverjir eru möguleikar Íslands á þ´vi að auka 
hlut sinn í ótrúlegri uppsveiflu í stærstu atvinnugrein veraldar.  Það er 
nauðsynlegt að staldra við og spyrja þessarar spurningar. 

Það gerist ekki af sjálfu sér að við fáum bara okkar hluta af þessum 
auknu umsvifum, það þá aukinn hlut.  Því það sem meira er , 
rannsóknir sýna að þessari aukningu verður misskipt niður á svæði 
heimsins.  Þannig er gert ráð fyrir 80% af allri aukningu í 
atvinnutækifærum verði á Asíu//Kyrrahafssvæðinu.  Gert er ráð fyrir 
að hlutur Evrópu verði hlutfallslega minnstur. 
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Þetta ber að hafa í huga, þegar okkar möguleikar eru skoðaðir.  Í 
tölulegum markmiðum stefnumótunarinnar hefur markið verið sett 
hærra en spáð er að verði reyndin í okkar heimshluta.  Hvað erum við 
þá að tala um og er þetta raunhæft og mögulegt? 

Hvert er markmiðið og hverju skal til kostað?  

Takist okkur að halda okkar hlut af þeirri aukningu sem spáð er þá 
erum við að tala um 100 milljarða viðbótargjaldeyrisaekjur á næstu 10 
árum.  En það kostar fjármuni að afla fjármuna.   Því hlýtur sú 
spurning að vakna, hvernig ætlum við að tryggja okkur nýja 100 
milljarða í gjaldeyristekjur á næsta áratug?   Og höfum við það afl og 
þá vöru,s em þarf til að ná þessari söluaukningu?  Hér er verið að tala 
um viðbót Umfram það að halda í horfinu.  Hvað yrði gert ef okkar 
biðu ný fiskimið, sem gætu tryggt okkur 100 viðbótarmilljarða á næstu 
10 árum og skapað allt að 2000 ný störf? 

 
Ég geri ráð fyrir því að Íslendingar myndu vera reiðubúnir til að leggja 
verulega af mörkum til að tryggja okkur slíkar viðbótartekjur.  Það 
hlýtur að gilda hér einu hvort um er að ræða fiskmilljarða, álmilljarða 
eða ferðamannamilljarða? 

Því hér standa okkur í reynd til boða 100 viðbótarmilljarðar á næstu 
árum, þar sem beinn hlutur ríkisins yrði a.m.k.20 milljarðar.  Í tillögum 
vinnuhópsins er gerð tillaga um að ríkið fjármagni ca. 2,5 milljarða af 
almennum markaðskostnaði á næsta áratug.  Þetta er innan við 4% af 
áætluðum beinum tekjuhluta ríkisins á þessum tíma. 

Kostir þessarar atvinnugreinar eru ýmsar og má þar nefna m.a. það að 
hér er verið að tala um útflutningsgrein þ.e. grein sem skapar 
gjaldeyristekjur. Þá er kostur hennar ekki síst fólginn í 
marfeldisáhrifum hennar. Tekjur skila sér alls staðar í hagkerfið 24 
tíma dagsins alla daga ársins. 
Á það hefur verið bent að yfir 60 starfsstéttir komi að því að þjóna 
ferðamönnum.  
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Þar sést e.t.v. betur en flest annað hver margfeldisáhrifin eru.Oft 
höfum við einmitt rætt það hve víða atvinna og tekjur eru af 
ferðaþjónustu.  Mig langar bara að nefna hér eitt dæmi af fjölmörgum.  
Samkvæmt nýjustu skýrslunni,sem ég nefndi í upphafi sýna kannanir 
að um 50% af öllum ljósmyndum í heiminum eru teknar af 
ferðamönnum.  Höfum við litið á þessi fyrirtæki, sem 
ferðaþjónustufyrirtæki? Söluaðila myndavéla, filmuframleiðendur, 
filmusala og þá sem framkalla?  Þegar Geysisgos dregur að sér 3000 
manns og hver tekur 10 myndir eru teknar yfir 1000 filmur á fimm 
mínútum. Og síðan eru þær framkallaðar og 20 % af öllu saman fara 
til ríkisins sem virðisaukskattur. 

 
Þetta eina dæmi er hér tekið til að undirstrika enn frekar hvað 
hagsmunir liggja víða og nauðsynlegt er að skilgreina ferðaþjónustuna 
vítt, þegar leitað verður frekari samstöðu um fjárveitingar svokallaðara 
hagsmunaaðila.  Ég hefði getað tekið fjölda annarar hliðstæðra dæma 
úr fleiri atvinnugreinum, en það bíður. 

Það ætla sér allar þjóðir að auka sinn hlut meira en aðrir.  Því er 
nauðsynlegt að tryggja okkar samkeppnishæfni á næstu árum, bæði 
með fjármögnun þeirra framkvæmda,sem samstaða verður um og ekki 
síður í þeirri vöru,sem við ætlum okkar að selja fyrir hundruð milljarða 
á næstu árum og síðast en ekki síst samkeppnishæfr 
rekstrarumhverfi.  Nú er það vitað að það sem ræður mestu um vöxt á 
einstökum markaðssvæðum er efnahagsástand á viðkomandi svæðum 
og þessi mikilvægast þáttur er alls ekki á okkar valdi.  Þannig að 
utanaðkomandi áhrif ráða í reynd mestu um okkar árangur, þegar upp 
er staðið.  En það breytir ekki því að við þurfum að tryggja 
samkeppnishæfni þeirra þátta, sem eru á okkar valdi.  Þannig 
tryggjum við okkar möguleika í auknum hagvexti á okkar 
markaðssvæðum.  Og þegar rætt er um hvað er í húfi má ekki gleyma 
þeim tugum milljarða, sem hafa verið fjárfestir í ferðaþjónustu á 
Íslandi og verða að skila arði. 

Í hverju liggja okkar möguleikar umfram aðra? 
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Ég leyfi mér að nefna hér örfá atriði,sem við eigum að mínu mati að 
tengja saman í heildarkeðju í þ´vi sem verður söluvaran og þar sem 
við stöndum eða getum staðið öðrum framar.  Hér í dag hefa verið 
kynntar mjög vel aðferðir við markaðssetningu á Íslandi á mismunandi 
mörkuðum, en þær skila okkur litlu, ef söluvaran sjálf er ekki 
samkeppnishæf og það sem meira er betri eða sérhæfðari en 
samkeppnisaðilanna. 

 
Í skýrslu vinnuhópsins eru talin upp okkar tækifæri og styrkleikar, en 
ég nefni hér örfáa þætti: 

• Ímynd hreinnar náttúru  
• Staðsetning og góðar alþjóðlegar samgöngur  
• Heitt vatn  
• Auðlindir í vistvænni orku.  
• Framleiðendur hreinna matvara  
• Öruggur áfangastaður 

Þá má ekki gleyma þeim auði sem fólgin er í okkar menningu og 
sögu,s em er í eðli sínu einstök fyrir hverja þóð og má því segja að 
hver þjóð hafi það þannig séð umfram aðrar. 

Tímans vegna fer ég ekki náið út í þessa liði, en nefni aðeins einn 
þáttinn aðeins nánar til að vekja til umhugsunar um hann sérstaklega 
og benda á hans möguleika.  En hver þessara þátta er efni í sérstakt 
erindi. 

Engum blandast hugur um að verulegur hluti möguleika okkar umfram 
aðrar þjóðir í ferðaþjónustu byggjast á vistvænum orkulindum okkar.  
Eitt það neikvæðasta við gífurlega aukningu í ferðalögum er stóraukin 
orkunotkun. 

 
Ferðaþjónustan er orkufrek. Hún notar mikla orku til að flytja þær 600 
milljónir ferðamanna, sem nú ferðast um heiminn árlega.  Þá er mikil 
orkunotkun á dvalarstöðum þeirra.  Á það jafnt við hitun og kælingu 
gististaða, eldun ca. 10 milljarða máltíða á ári , lýsingu, rekstur 
skemmtigarða og annarra afþreyingar svo og alla notkun á vatni og 
fleira mætti nefna. 
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Samtök í ferðaþjónustu hafa hvatt til orkuspörunar í fjölda ára og 
stöðugt er leitað leiða til að framleiða sparneytnari flugvélar, bíla, skip 
o.fl. svo dæmi sé tekið.  Hér eru okkar möguleikar umfram aðra, þegar 
orkueyðsla fær stðugt á sig neikvæðari stimpil, þa´er sjálfbær nýting 
orkulinda það sem á að skapa okkur forskot, sem við eigum að nýta 
okkur. 

Ekki er fyrirsjánlegt í náinni framtíð að okkur takist að nýta vistvæna 
orku til flutnings erlendra ferðamanna til og frá Íslandi.  Menn gera sér 
fullkomlega ljósa þá hlið málsins og við henni er ekkert svar annað en 
að leita stöðugt í hagkvæmustu flutningstækin . 

Þegar ferðamenn eru svo komnir hingað þá höfum við aftur á móti 
möguleika til að skáka ýmsum samkeppnisstöðum í þessu tilliti.  Það 
hlýtur að vera spurning um tíma hvenær flutingur fólks á landi verður 
að einhverju leyti gerður með vistvænni orku. 

Hvað er langt í að fólk verði flutt með rafmagni frá Keflavík til 
Reykjavíkur? Eða með vetni? 
Við hljótum að leiða allra leiða til að draga úr notkun innfluttra 
orkugjafa til að auka innlenda verðmætasköpun í ferðaþjónustu og 
öðrum atvinnugreinum.  Ég hef þá skoðun að erlendir fjárfestar í 
ferðaþjónustu muni ekki síst líta til Íslands vegna þeirra möguleika 
,sem hér liggja í vistvænni orku.  Og möguleikarnir í að nýta orku í 
ferðaþjónustu liggja ekki endilega í augum uppi. 

 
Það var nánast ef ekki alveg fyrir tilviljun að Bláa Lónið, sem nú er 
komið í röð fimm mest sóttu ferðamananstaða landsins, varð 
ferðamannastaður.  Bláa Lónið var í reynd aldrei hannað sem slíkt. 
Þarna fór fram orkuvinnsla, sem skilaði umframorku út í hraun.  Þessi 
"tilviljun", ef ég má nota það orð á sýna okkur að hér er grundvöllur til 
stórvirkjunar í bestu merkingu þess orðs. 
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Það er ekkert því til fyrirstöðu að reisa slíkar heilsulindir víða á Íslandi, 
þar sem eingöngu er notuð vistvæn orka. Með nútímatækni er svo 
komið að hægt er að breyta rafmagni í sólarljós í formi sólarlampa, 
sem Íslendingar nota sér óspart. 

Það liggur við að manni þyki það grátlegt að koma í slíkar 
ferðamannamiðstöðvar erlendis, þar sem eru 2-3 sundlaugar undir 
einu stóru þaki, vatnsrennibrautir, sólarlampar, skemmtitæki, o.fl. o. 
fl. og öll orkan til að hita laugarnar, lýsing o.fl er með olíu eða gasi.  
Vegna þess að þessar miðstöðvar eru yfirbyggðar er nýting gístingar 
þar yfir 90% á ári og allt að 4000 manns dvelja þar í einu.  Ég nefni 
þetta hér til að benda orkufyrirtækjum á möguleikana sem við höfum 
umfram aðra. Því hér er veðrið ekki áhrifavaldur.  Á sama hátt má 
benda á að mest sótta afþreying á Íslandi eru einmitt sundlaugar.  Ég 
veit ekki hvort hitaveitur hafa leitað samstarfs við hótelfjárfesta til að 
tryggja sundlaugar í eða við allar nýjar hótelbyggingar á 
jarðhitasvæðum.  Erlendir og innlendir gestir sækja í slíka þjónustu. 
Mér liggur við aða segja að það ætti að vera regla að ekkert hótel eða 
gististaður á jarðhitasvæði væri án aðgangs að slíku í þessu landi, sem 
við kynnum sem land jarðvarmans. 

Á sama hátt og orkufyrirtæki á Suðurnesjum hafa komið inn í samstarf 
um uppbyggingu við Bláa Lónið má velta því upp hér hvort önnur 
orkufyrirtæki ættu ekki að koma enn frekar í samstarf um 
uppbyggingu á sínum svæðum. 

 
Hitaveita Reykjavíkur hefur byggt upp einn af vinsælli 
ferðamannastöðum landsins, Perluna. Þar eru miklu meiri möguleikar, 
til að nýta betur þær fjárfestingar sem nú þegar eru þar komnar og 
hafa innlendir og erlendir aðilar bent á þá. 

Þá eru nú miklir möguleikar til að nýta vegagerð og fleira í kjölfar 
virkjunar við Nesjavelli. 
Ég veit ekki hvort hitaveitur eða orkufyrirtæki um land allt hafi litið á 
ferðaþjónustu sem sinn markhóp.  Ferðaþjónustufjárfestar eru líka 
markhópur og það vaxandi. 
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Samkvæmt nýjum könnunum erlendis er ljóst að ferðamenn 
morgundagsins munu sækja til heilbrigðari ferðamáta en verið hefur.  
Ásókn mun aukast í ferðir til náttúrulegra heilsulinda, þar sem fólk 
getur stundað heilbrigða hreyfingu og uppbyggingu.   Þessar kannanir 
eiga einmitt að styrkja okkur í þeirri trú, að við eigum hér mikla 
möguleika.  Þá er einnig ljóst að heimurinn eldist. Á okkar stærstu 
markaðssvæðum fjölgar nú mjög hratt eldri borgurum. Á sama tíma þá 
lækkar eftirlaunaaldur á þessum svæðum.  Mestur vöxtur verður því í 
hópi eldri borgara, sem munu ekki sækja í strandferðir, heldur í 
heilsutúrisma í hreinleika fjarri mengun þéttbýlla svæða.  Þeir eru 
tilbúnir að kaupa okkar vistvænu orku, synda í okkar náttúrulega heita 
vatni, drekka okkar hreina kalda vatn. 

Hér hef ég eytt nokkrum tíma í þenna eina þátt orkuþáttinn, en hinum 
væri hægt að gera hliðstæð skil.  Og nú þegar kynnt er 
markaðsáætlun þá þarf einmitt að huga enn frekar að vörunni, sem á 
að markaðssetja.Samkepnnishæfni og gæðum hennar 

Það er alveg sama hve dreifikerfið er gott, ef varan er ekki 
samkeppnishæf er til einskis unnið. 

 
Í lokin vil ég segja það í framhaldi af umræðunni um enn frekari 
samvinnu allra við markðassetninguna 

Slíkt samstarf í sameiginlegum markaðs- og kynningarmálum þarf enn 
að auka og efla. 
Hér geta og eiga samkeppnisaðilar ekki síður en samherjar að eiga 
samleið.  Fleiri þurfa að koma að því.Það getur enginn fundið sig í því 
til lengdar að ferðast á puttanum í markaðssetningu 
ferðamannalandsins Íslands.  Það verða allir að leggja sitt af mörkum. 

Hér hlýt ég að vekja athygli á þeirir vaxandi tilhneigingu,sem virðist 
vera fyrir hendi þrátt fyrir samstarfsverkefnin að reyna stöðugt að 
skilgreina " what is in it for me"  Því er ekki að neita að verulega ber á 
þeim röddum sem segja.:  
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Af hverju ætti ég að taka þátt í rekstri skrifstofu í Frankfurt, í 
Upplýsingamiðstöð eða í Ráðstefnuskrifstofunni.  Ég fæ ekkert út úr 
því. Starfsmenn fyrirtækja , sveitarfélaga og stofnana hafa jafnvel sagt 
í mín eyru að þeirra fjármunum væri betur komið í beinni kynningu 
fyrir þá beint.  Auðvitað er erfitt að sjá hvað hver einstakur fær út úr 
þeim fjármunum,sem hann leggur til verksins. En er það ekki alltaf svo 
með nær allt markaðsstarf?  Er hægt að mæla árangur af hverri krónu 
sem í það er lögð?   Komi aðilar ekki að slíkum sameiginlegum 
verkefnum til að gera þau höggþyngri, þá verður markaðssetning 
Íslands á næstu árum stunduð í smáeiningum, þar sem allir telja sér 
trú um að þeir séu að ná árangri hver fyrir sig. 

Heildarslagkrafturinn minnkar og hinar örsmáu markaðseiningar sjást 
ekki og það heyrist ekki í einstökum röddum , þegar samstilltir kórar 
annarra landa yfirgnæfa okkur á markassviðinu. 
Hvort sem við veljum að vera í rekstrarlega tiltölulega litlum einingum, 
þá fullyrði ég að möguleikar allra aukast við stærri markaðs- og 
kynningareiningar þessa örsmáa áfangastaðar, sem við erum að 
kynna.  Markaðssamtök ferðaþjónustunnar , hljóta að þróast hér á 
landi. 

 
Í vaxandi samkeppni eru möguleikar okkar meiri sameinaðir en 
sundraðir.  Stóraukin samvinna með aðild allra er lykillinn að því að 
þessi örsmáa eining sem Ísland er á alheimsmarkaði nái eyrum og 
augum neytenda og nái þeim árangri sem er okkur nauðsynlegur til að 
ná ásættanlegri arðsemi í greininni.  Hér hafa verið nefndar leiðir til að 
ná til fleiri aðila enn fyrr að markaðsstarfinu og er það vel og 
nauðsynlegt að mínu mati að þær gangi eftir. 

Ráðherrann sagði hér í upphafi að þið hefðuð breytt landinu, skapað 
nýja vöru, breytt vöruframboðinu. 

Nú hafa verið kynntar tillögur að sameiginleguverkefni okkar allra, 
markaðssetningu Íslands, sem ferðamannalands . 
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Ég vona að hér sé verið að hefja nýjan kafla í íslenskri ferðaþjónustu.  
Hér hefur verið kynnt útfærsla að lykli til heildarsamstarfs í 
markaðsmálum.  Nú er það okkar að fínpússa hann og tryggja að hann 
verði lykill okkar að árangri í mikilvægustuatvinnugrein Íslendinga inn í 
næstu öld á okkar amazing Iceland. 
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Aðalfundur Samorku 1997 

ORKA- VEITUR -FERÐAMÁL. 

 

Það er mér fagnaðarefni að fá að taka þátt í umræðum hér í dag  

Fyrst fer ég nokkrum orðum almennt um ferðaþjónustu á Íslandi, sem 
er atvinnugrein, sem hefur vaxið mjög hratt á undanförnum áratugum. 
Það geri ég vegna þess að ég er ekki viss um að allir átti sig á umfangi 
hennar. 

Gjaldeyristekjur þessarar atvinnugreinar voru á síðasta ári rúmlega 
19,2 milljarðar. Auk þess eru tekjur vegna innlenda markaðarins svo 
og vegna útflutnings þekkingar vegna starfsemi íslenskra flugfélaga 
erlendis.  Samkvæmt upplýsingum Þjóðhagsstofnunar hefur ársverkum 
í ferðaþjónustu fjölgað um 50% á síðastliðnum 15 árum á meðan 
meðaltalsaukning ársverka alls í atvinnulífinu er 18%. 

Allt þetta sýnir að þarna er vaxtarbroddur og mikli möguleiakr liggja til 
ennfrekari atvinnusköpunar. 
Því er nefnilega spáð og það stutt rökum og rannsóknum að tvöföldun 
verði í umfangi ferðaþjónustu á næstu 15 árum.  Við höfum alla 
möguleiak á því að náí okkar hlut af þeirri aukningu. En það gerist 
ekkert af sjálfu sér. Það kostar fjármuni að afla fjármuna.  Því hlýtur 
sú spurning að vakna, hvernig ætla íslensk stjórnvöld að tryggja okkur 
nýja 150 milljarða í gjaldeyristekjur á næstu 15 árum?  

Hér er verið að tala um viðbót Umfram það að halda í horfinu.  Hvað 
yrði gert ef okkar biðu ný fiskimið, sem gætu tryggt okkur 150 
viðbótarmilljarða á næstu 15 árum og skapað 2-3000 störf?  Ég geri 
ráð fyrir því að stjórnvöld myndu vera reiðubúinn til að leggja verulega 
af mörkum til að tryggja okkur slíkar viðbótartekjur.  Getur það verið 
að viðhorf sé mismunanði eftir því hvort um er að ræða fiskmilljarða, 
álmilljarða eða ferðamannamilljarða? 

Ég vona ekki. Því hér standa okkur til boða 150 viðbótarmilljarðar á 
næstu árum, þar sem beinn hlutur ríkisins yrði um 50 milljarðar.  Ef sú 
fullyrðing breskra stjórnvalda stenst að hvert pund sett í 
markaðssetningu í ferðaþjónustu skili 20 pundum í efnahagslífið, þarf 
5% af þessar upphæð til að tryggja þessar tekjur. 
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Og til að eyða nokkrum orðum í viðbót til að tala um ferðaþjónustu 
sem atvinnugrein þá er rétt að bæta því við að hún skapar nú fleiri 
störf í heiminum en nokkur önnur atvinnugrein og mun skapa fleiri 
störf en nokkur önnur inn í næstu öld. 

Kostir þessarar atvinnugreinar eru ýmsar og má þar nefna m.a. það að 
hér er verið að tala um útflutningsgrein þ.e. grein sem skapar 
gjaldeyristekjur. Þá er kostur hennar ekki síst fólginn í 
marfeldisáhrifum hennar. Tekjur skila sér alls staðar í hagkerfið.  Á það 
hefur verið bent að yfir 60 starfsstéttir komi að því að 
þjóna ferðamönnum. Þar sést e.t.v. betur en flest annað hver 
margfeldisáhrifin eru. 

Auðvitað væri hægt að halda áfram að ræða um möguleika 
ferðaþjónustu og færa betri rök að framtíðarmöguleikum okkar og í 
hverju okkar möguleiakr liggja öðrum framar, en til þess er ekki tími 
hér í dag enda umræðuefnið afmarkaðara 

En nú er rétt að snúa sér að því að ræða um samspil orku -veitna og 
ferðamála.  Engum blandast hugur um að verulegur hluti möguleika 
okkar umfram aðrar þjóðir í ferðaþjónustu byggjast á vistvænum 
orkulindum okkar.   Eitt það neikvæðasta við gífurlega aukningu í 
ferðalögum er stóraukin orkunotkun.  Ferðaþjónustan er orkufrek. Hún 
notar mikla orku til að flytja þær 600 milljónir ferðamanna, sem nú 
ferðast um heiminn árlega.  Þá er mikil orkunotkun á dvalarstöðum 
þeirra.  Á það jafnt við hitun og kælingu gististaða, eldun 2ja milljarða 
máltíða á ári , lýsingu, rekstur skemmtigarða og annarra afþreyingar 
svo og alla notkun á vatni og fleira mætti nefna. 

Samtök í ferðaþjónustu hafa hvatt til orkuspörunar í fjölda ára og 
stöðugt er leitað leiða til að framleiða sparneytnari flugvélar, bíla, skip 
o.fl. svo dæmi sé tekið.  Ekki er fyrirsjánlegt í náinni framtíð að okkur 
takist að nýta vistvæna orku til flutnings erlendra ferðamanna til og frá 
Íslandi.  Menn gera sér fullkomlega ljósa þá hlið málsins og við henni 
er ekkert svar annað en að leita stöðugt í hagkvæmustu flutningstækin 
að þessu leyti , eins og Flugleiðir hafa haft forgöngu um við 
endurnýjun flugflotans. 

Þegar ferðamenn eru svo komnir hingað þá höfum við aftur á móti 
möguleika til að skáka ýmsum samkeppnisstöðum í þessu tilliti.  Það 
hlýtur að vera spurning um tíma hvenær flutingur fólks á landi verður 
að einhverju leyti gerður með vistvænni orku. 
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Hvað er langt í að fólk verði flutt með rafmagni frá Keflavík til 
Reykjavíkur? Eða með vetni? 
Við hljótum að leiða allra leiða til að draga úr notkun innfluttra 
orkugjafa til að auka innlenda verðmætasköpun í ferðaþjónustu og 
öðrum atvinnugreinum  Ég hef þá skoðun að erlendir fjárfestar í 
ferðaþjónustu muni ekki síst líta til Íslands vegna þeirra möguleika 
,sem hér liggja í vistvænni orku.  Og möguleikarnir í að nýta orku í 
ferðaþjónustu liggja ekki endilega í augum uppi.  Það var nánast ef 
ekki alveg fyrir tilviljun að Bláa Lónið, sem nú er komið í röð fimm 
mest sóttu ferðamananstaða landsins, varð ferðamannastaður.  Bláa 
Lónið var í reynd aldrei hannað sem slíkt. Þarna fór fram orkuvinnsla, 
sem skilaði umframorku út í hraun.  Þessi "tilviljun", ef ég má nota það 
orð á sýna okkur að hér er grundvöllur til stórvirkjunar í bestu 
merkingu þess orðs. 

Þða er ekkert því til fyrirstöðu að reisa slíkar heilsulindir víða á Íslandi, 
þar sem eingöngu er notuð vistvæn orka. Með nútímatækni er svo 
komið að hægt er að breyta rafmagni í sólarljós í formi sólarlampa, 
sem Íslendingar nota sér óspart. 

Það liggur við að manni þyki það grátlegt að koma í slíkar 
ferðamannamiðstöðvar erlendis, þar sem eru 2-3 sundlaugar undir 
einu stóru þaki, vatnsrennibrautir, sólarlampar, skemmtitæki, o.fl. o. 
fl. og öll orkan til að hita laugarnar, lýsing o.fl er með olíu eða gasi.  
Vegna þess að þessar miðstöðvar eru yfirbyggðar er nýting gístingar 
þar yfir 90% á ári og allt að 4000 manns dvelja þar í einu.  Ég nefni 
þetta hér til að benda orkufyrirtækjum á möguleikana sem við höfum 
umfram aðra. Því hér er veðrið ekki áhrifavaldur. 

Á sama hátt má benda á að mest sótta afþreying á Íslandi eru einmitt 
sundlaugar.  Ég veit ekki hvort hitaveitur hafa leitað samstarfs við 
hótelfjárfesta til að tryggja sundlaugar í eða við allar nýjar 
hótelbyggingar á jarðhitasvæðum.  Erlendir og innlendir gestir sækja í 
slíka þjónustu. Mér liggur við aða segja að það ætti að vera regla að 
ekkert hótel eða gististaður á jarðhitasvæði væri án slíks.  Af 
svokölluðum stóru hótelunum á Reykjavíkursvæðinu er aðeins eitt með 
sundlaug, Hótel Loftleiðir og hún af minni gerðinni. 

Á sama hátt og orkufyrirtæki á Suðurnesjum hafa komið inn í samstarf 
um uppbyggingu við Bláa Lónið má velta því upp hér hvort önnur 
orkufyrirtæki ættu ekki að koma enn frekar í samstarf um 
uppbyggingu á sínum svæðum.   
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Hitaveita Reykjavíkur hefur byggt upp einn af vinsælli 
ferðamannastöðum landsins, Perluna. Þar eru miklu meiri möguleikar, 
til að nýta betur þær fjárfestingar sem nú þegar eru þar komnar og 
hafa innlendir og erlendir aðilar bent á þá. 

Þá eru nú miklir möguleikar til að nýta vegagerð og fleira í 
kjölfar virkjunar við Nesjavelli. 

Samkvæmt nýjum könnunum erlendis er ljóst að ferðamenn 
morgundagsins munu sækja til heilbrigðari ferðamáta en verið hefur.  
Ásókn mun aukast í ferðir til náttúrulegra heilsulinda, þar sem fólk 
getur stundað heilbrigða hreyfingu og uppbyggingu.  

Þessar kannanir eiga einmitt að styrkja okkur í þeirri trú, að við eigum 
hér mikla möguleika. 
Þá er einnig ljóst að heimurinn eldist. Á okkar stærstu 
markaðssvæðum fjölgar nú mjög hratt eldri borgurum. Á sama tíma þá 
lækkar eftirlaunaaldur á þessum svæðum.  Mestur vöxtur verður því í 
hópi eldri borgara, sem munu ekki sækja í strandferðir, heldur í 
heilsutúrisma í hreinleika fjarri mengun þéttbýlla svæða.  Þeir eru 
tilbúnir að kaupa okkar vistvænu orku, synda í okkar náttúrulega heita 
vatni, drekka okkar hreina kalda vatn.  Heimamarkaður ykkar veitna 
er aðeins 270.000 íbúar og sá atvinnurekstur,sem þeir stunda.  

Þennan markað er hægt að stækka með því að auka notkun þeirra 
sem fyrir eru og fjölga neytendunum.  Það þarf að vinna að hvoru 
tveggja.  Íslensk ferðaþjónusta flytur inn 200.000 viðbótarneytendur í 
skamman tíma á ári.  Þetta er mjög skemmtilegt viðfangsefni og liggur 
við að það væri einnar ráðstefnu virði að ræða möguleika á frekari 
samvinnu ferðaþjónustu og orkufyrirtækja til frekari 
arðsemissköpunar.  Og þó aðeins væri tæpt á einu atriði: Frekari 
erlend fjárfesting í ferðaþjónustu byggð á möguleikum vistvænnar 
orku. 

Í lokin vil ég snúa mér að öðru máli þessu tengdu. 

Í allri kynningu á Íslandi sem ferðamannalandi er það hreinleikinn og 
náttúran höfðað er til. Vistvæn orka fellur vel að þessari ímynd 
hreinleika og sjálfbærrar þróunar.  Umhverfi ferðamannsins skiptir 
hann stöðugt meira og meira máli. 

Skipta má umhverfinu í það náttúrulega, sem okkur var fengið í 
hendur og hið manngerða.  
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Við höfum frá náttúrunnar hendi fengið sérstakt land í hendur, sem við 
erum búin að breyta með búsetu okkar í 1100 ár.  Því er ekki að neita 
að farið er að bera á athugasemdum gesta og húsráðenda um þær 
breytingar okkar.  Hvað með hönnun? Allar byggingar og framkvæmdir 
eru hluti af umhverfinu. Höfum við lagt okkur nægilega eftir því að 
skapa íslenska hönnun, sem fellur að og samræmist hinu náttúrulega 
umhverfi? 

Eru stór alþjóðleg auglýsingaskilti í íslenskri náttúru, svo dæmi sé 
tekið, hluti þess umhverfis sem á að tryggja okkur jákvæða ímynd í 
umhverfismálum á næstu öld?  Þessu er varpað fram hér til 
umhugsunar um það framtíðarútlit, sem við viljum hafa á umhverfi 
okkar.   Það er nefnilega ekki nóg að móta stefnu um verndun og 
nýtingu hins náttúrulega umhverfis, ef ekki er hugsað til framtíðar í 
hinu manngerða umhverfi.  Það manngerða umhverfi sem við hönnum 
og gerum með nútímabyggingarefnum hefur eðli málsins samkvæmt 
varanleg áhrif á ásýnd okkar lands til þess vegna næstu alda og þá 
ímynd sem skapst meðvitað eða ómeðvitað meðal okkar sjálfra og hjá 
öðrum þjóðum. 

Möguleikar í framtíðarvexti íslenkskrar ferðaþjónustu liggja ekki síst í 
þeirri sérstöðu sem okkur hefur verið sköpuð með sérstæðri og hreinni 
náttúru og vistvænni orku.  Slíkt land er vandmeðfarið og því þarf 
manngerði þátturinn að mínu mati að vera í takt við hinn náttúrulega. 

Í þessu sambandi hefur verið vísað til orðsins sjónmengun, sem er sú 
gerð megnunar sem ekki verður enn mæld í % eða öðrum 
mælanlegum stærðum. Flest önnur afbrigði mengunar, ef ekki öll, eru 
mælanleg í tölulegum einingum.  En þegar rætt er um sjónmengun þá 
eru mörkin byggð á viðhorfi hvers og eins og mælieiningarnar nær 
eingöngu : ljótt- fallegt.  Skoðanir hafa sjálfsagt alltaf verið skiptar um 
útlit manngerða umhverfisins , eins og þess náttúrulega, sem við 
ráðum eðlilega ekki , en hinu ráðum við. 

Hér verður heldur ekkert falið bak við stóra skóga eins og mörgum 
öðrum löndum. Því er umhverfið viðkvæmara en ella.  Þegar lög um 
umhverfismat tóku gildi fékk Ferðamálaráð fyrirspurn frá Skipulagi 
ríkisins um það hvaða framkvæmdir það væru, sem að mati ráðsins 
væri rétt að leita umsaganar um þar sem leita bæri umsagnar hjá 
okkur um framkvæmdir á ferðamannastöðum. Nú er það svo að 
ferðamannastaður hefur aldrei verið skilgreindur.  Okkar svar var 
einfaldlega það , að við sæjum ekki í fljótu bragði nokkra þá 
framkvæmd á Íslandi, sem ekki væri framkvæmd á ferðamannastað.  
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Það er þannig að allir staðir á landinu eru eða geta verið 
ferðamannastaðir. 

Til að benda enn frekar á hvað ég á við þá geri ég t.d. ekki ráð fyrir því 
að leitað hefði verið til Ferðamálaráðs hefði orkumannvirkið við Bláa 
Lónið farið í umhverfismat, enda ekki verið að framkvæma á 
ferðamannastað á þeim tíma.  Því er það ferðaþjónustunni mikilvægt 
að fá að segja sitt álit og reyna að hafa áhrif á þær breytingar, sem 
menn ákveða að gera á þeirri auðlind, sem hún byggir á.  Við 
Íslendingar höfum nýtt okkur auðlindir landsins í 1100 ár.  
Sjávarútvegur hefur gengið nærri sinni auðlind, landbúnaður hefur 
gengið nærri landinu allt frá því fyrsta tréð var fellt. Og nú eru nýjar 
atvinnugreinar farnar að ganga á auðlind sína, ferðaþjónusta, iðnaður 
o.fl.  Á þessari öld hafa verið lagðir vegir, gerðir flugvellir, byggð 
fiskverkunarhús, loðnubræðslur, 
áburðarverksmiðja,sementsverksmiðja, sláturhús o.fl. ofl. vegna 
þeirrar atvinnustarfsemi sem stunduð er í landinu. 

Sum framatalinna mannvirkja hafa nú ekki bætt ásýnd okkar lands eða 
fallið vel að hinu náttúrulega umhverfi hvað hönnun viðkemur.  Og 
mér er til efs og er þess reyndar fullviss að ýmis þeirra hefðu ekki 
verið byggð með því útliti eða á þeim stöðum sem raun ber vitni í dag. 
Svo mjög hefur vitund okkar aukist,á örfáum áratugum um mikilvægi 
þess að taka tillit til útlits og staðsetningar mannvirkja, sem reist eru 
vegna atvinnustarfsemi.  Atvinnustarfsemi verður ekki stunduð í 
landinu án þess að breyta ásýnd þess.  Það er öllum ljóst.  En það á að 
vera okkur keppikefli að virkjanir og orkumannvirki á sama hátt og 
önnur atvinnumannvirki breyti ásyndinni sem mest. 

Ég held að margir hafi misskilið ályktun framkvæmdastjórnar 
Ferðamálráðs um stóriðju og virkjanir á þann hátt að verið væri að 
leggjast gegn öllum virkjunarframkvæmdum og stóriðjuframkvæmdum 
í landinu 

Svo er alls ekki. Heldur er verið hvetja stjórnvöld til samræminga á 
áætlunum um uppbyggingu virkjana og stóriðju öllum skilyrðum fyrir 
áframhaldandi vexti íslenskrar ferðaþjónustu.  Hvatt er til að tekið sé 
tilliti til ferðaþjónustu við staðsetningu virkjana og stóriðjuvera.  Þá 
eru stjórnvöld hvött til þess að varast að skapa árekstra milli 
atvinnugreina með vanhugsuðu skipulagi. 

Tillögur um skipulag Miðhálendisins munu verða lagðar fram fljólega 
og um þær fjallað.  Hér er verið að taka endanlegar ákvarðanir um 
nýtingu verulegs hluta Íslands og ábyrgð okkar er mikil.  
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Við erum að taka ákvörðun um ásýnd lands fyrir ókomnar kynslóðir. 
Við erum að ýmsu leyti í sömu sporum og sú kynslóð sem tók 
ákvörðun um nýtingu skóga landsins, ákvörðun sem snerti ófædda 
Íslendinga næstu alda. 

Við erum þó betur í stakk búin en sú kynslóð. Við höfum vítin að 
varast og reynsluna af sambúðinni við landið um aldir sem hefur skilað 
okkur þekkingu sem ásamt nútímarannsóknum eiga að gera okkur 
kleift að taka ábyrga ákvörðun. Hvers konar Íslandi viljum við skila til 
afkomenda okkar? Hvernig ætlum við að lifa af landinu og hvernig 
munu einstakar atvinnugreinar nýta það? 
Við hljótum öll að að hvetja til þess að slík landnýtingaráætlun , sem 
tryggir okkur lífvænlega framtíð og landnýtingu sem er í sátt verði 
unnin með heildarhagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Slíkt 
framtíðarskipulag sem samræmir hagsmuni er nauðsynlegt til að koma 
í veg fyrir eða draga úr árekstrum eins og við höfum horft upp á 
undanfarið.  Þar verður að taka tillit til hagsmuna og vanda vinnuna. 

Þar getur að mínu mati engin auðlind lengur afmarkað sína auðlind.  
Við eigum þetta land og auðlindir þess í sameiningu og nýting auðlinda 
skarast og starfsemi einnar atvinnugreinar getur bæði skert og bætt 
möguleika annarra.  Heildarnýting allra auðlinda landsins í anda 
sjálfbærrar þróunar er krafa hinna óbornu kynslóða. 

Ferðaþjónustan telur að fullt tillit skuli tekið til hennar 
framtíðarmöguleika til atvinnusköpunar og aukningar þjóðartekna við 
framtíðarskipulag um nýtingu auðlinda landsins.  

Vonandi þarf hún ekki að berjast fyrir því og vonandi verða möguleikar 
hennar ekki skertir með fljótfærni eða vanhugsuðu skipulagi , sem 
rýrir þá auðlind sem hún byggir sína möguleika að miklu leyti á.  
Ferðaþjónusta og orkubúskapur eru og verða að vera samræmanlegar 
atvinnugreinar svo og aðrar atvinnugreinar.  Við þurfum á báðum að 
halda. Báðar þurfa að huga vel að umgengni um þá takmörkuðu 
auðlind, sem okkur hefur verið úthlutuð.  Við höfum þá reynslu hér á 
Íslandi að hafa eyðilagt eða nærri eyðilagt auðlind. Slík reynsla ætti að 
vera okkur víti til varnaðar í umgengni okkar um okkar sameiginlegu 
auðlind, Ísland. 

Eins og ég hef hér bent á þá vinna ferðaþjónusta og orkubúskapur víða saman og hvorug 
getur án hinnar verið.  Ferðaþjónusta er stór orkunotandi og getur orðið enn stærri og 
mun leita enn frekara samstarfs við orkugeirann og veitur um enn frekari arðsemi 
fjárfestinga beggja aðila. 
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Ávarp á fundi Rotaryklúbbs Reykjavíkur 

Sumarið 1998 

 

Ágætu fundargestir, 

 Nú er það svo að þegar rætt er um ferðaþjónustu þá er málefnið mjög 
víðfemt og hægt að nálgast það á ótal vegu.  Oftar en ekki fellur 
maður í þá freistni að fjalla um það sem liðið er enda einfaldast og 
hæpið að tala af sér og spjalla um árangur síðustu áratuga og benda á 
að okkar árangur sé hlutfallslega bestur af þjóðum Evrópu.  Þetta eru 
ánægjulegar sögulegar staðreyndir og ég gæti sýnt ykkur hér fram 
eftir kvöldi glærur með tölfræði um mjög ánægjulega þróun, en ákvað 
að sleppa öllum glærum nú.   

Eða þá að umræðan snýst um það sem efst er á baugi hverju sinni 
eins og t.d. núna gjaldeyrisþróun og viðbrögð við henni, breytingar í 
samgöngumálum, stóraukin umsvif í ferðalögum Íslendinga um eigið 
land, stóraukin fjáfestingaráform stærsta aðilans í íslenskri 
ferðaþjónustu, Flugleiða umhverfismál o.fl. o. fl., sem efst hefur verið 
á baugi þetta sumar. 

Eða að tala um árangur þessa árs, þar sem umsvifin hafa aukist 
gífurlega og þeim ánægjulega áfanga var náð að jafnmargir erlendir 
gestir koma nú hingað að vetri og að sumri.  En að þessu sinni langar 
mig meira til að ræða við ykkur um framtíðina. Hvað er líklegt að 
gerist og hvernig gætu þær glærur litið út sem sýndar verða að tíu 
árum liðnum? Hvað er í húfi? Hverjir eru möguleikarnir?  Kalla þetta 
e.t.v hugleiðingu á þessu mánudagskvöldi, frekar en fyrirlestur um 
stöðu íslenkskrar ferðaþjónustu. 

Það hefði verið freistandi að mæta aðeins með eina glæru að þessu 
sinni auða og kalla hana framtíðarglæruna. 

Auð glæra hefur þann kost að það er hægt að taka þátt í að gera 
hana.Og við hljótum einmitt og verðum að taka þátt í að móta þessar 
framtíðarglærur, móta framtíðina í íslenskri ferðaþjónustu en ekki að 
láta hana mótast.   
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 Við megum ekki og ætlum ekki að bíða hjá og horfa á glæruna 
teiknast án okkar áhrifa, enda er fjöldi aðila innlendir og erlendir nú 
þegar farinn að vinna að gerð þeirrra glæra,sem hér verða sýndar í 
þessum Rotaryklúbb sumarið 2008 um þróun íslenksrar ferðaþjónustu 
áratuginn á undan. 

Við hverju er að búast og hvaða þættir eru það,sem hafa áhrif á þróun 
þessara súlu- og línurita? 

Það er okkur lífsnauðsynlegt að fylgjast með þeim upplýsingum, 
rannsóknarniðurstöðum, vísbendingum o.fl. , sem berast alls staðar að 
okkur og síðast en ekki síst að reyna að lesa í þessar vísbendingar.  
Hverjar eru svo þessar upplýsingar sem við höfum og hvað er hægt að 
lesa úr þeim? 
Hvaða breytingar verða? Hvernig verður staða ferðaþjónustu eftir 10 
ár?  Tímans vegna nefni ég hér aðeins lauslega örfá atriði,sem 
augljóslega breyta okkar markaðshóp á næstunni og kalla á breytingar 
í okkar vinnu. 

Lítum fyrst á aldurssamsetninguna. 

Um aldamótin þ.e. eftir rúmt ár verður sjöundi hver íbúi N- Ameríku og 
Japan eldri en 64 ára og fjórði hver íbúi Evrópu 55 ára og eldri. Það 
sem meira er eftirlaunaaldur fólks er stöðugt að færast neðar. Mestu 
möguleikarnir og mesta samkeppnin verður á næstu árum í vaxandi 
hlut eftirlaunafólks á okkar stærstu markaðssvæðum. 

Þetta fólk hefur bæði áhuga og efni á að ferðast og sækist eftir 
auknum þægindum. Viljum við, sem komin erum á sextugsaldurinn og 
eldri sætta okkur við minni þægindi á okkar ferðum, en þegar við 
vorum yngri?   Nei, þvert á móti.  Hafa íslensk ferðaþjónustufyrirtæki 
þróað vöru til markaðssetningar í samræmi við þessar breytingar?  
Hentar okkar núverandi vöruframboð þessum stærsta og 
eftirsóknarverðasta ferðahóp næstu áratuga? Hóp sem er t.d. að miklu 
leyti óháður sérstökum sumarleyfistímum til ferðalaga? 
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Fleiri og styttri ferðir. 

Sú þróun er hafin að fólk sækir í fleiri og styttri ferðir.  Við sjáum þá 
þróun hér á landi. Fólk fer í sumarferð til útlanda, sumarferð 
innanlands, borgarferð að haust og jafnvel fjórðu ferðina að vetri.  
Þannig að hin hefðbunda Íslandsferð, erlends gests, sem var þrjár 
vikur í skipulagðri ferð um landið er á undanhaldi.  Skýringar þessarar 
þróunar eru fyrst og fremst aukinn frítími og breytt vinna fólks, sem 
gerir fólki erfitt að vera samfellt í allt að 6 vikur frá vinnu, og því eru 
fríin brotin upp í smærri einingar. 

Ég held að nær allir hér inni kannist við þetta úr sínu vinnuumhverfi 
númtímans. Viljum við, getum við eða megum við vera í burtu frá 
okkar skrifborðum í sex vikur samfellt?  Þessi þróun hefur því kallað á 
gjörbreytt vöruframboð á tiltölulega fáum árum.. 

En til að gera langa sögu stutta þá er líklegur ferðamaður næsta 
áratugar: 

Eldri en nú, ferðast oftar, en styttri tíma í einu, með lægri kostnaði, en 
krefst meiri gæða í þjónustu , er mjög meðvitaður um umhverfismál 
og sækist eftir aða fara til nýrra staða, þar sem hægt er að stunda 
líkamlega afþreyingu.  Hann mun í vaxandi mæli setja sína ferð saman 
sjálfur, þess vegna með aðstoð Internets og því leita á allt annan hátt 
en nú til ferðaskrifstofa.  Ferðamaðurinn vill geta valið um að fara í 
sína ferð hvenær sem er og að hún verði í samræmi við hans óskir og 
hlutverk ferðasalans hlýtur að vera að koma til móts við hann og ná 
hagkvæmum samningum í krafti magns, sem hann býður síðan í 
hillunum í kjörbúðinni, sem í þessu tilfelli verða megabæt.  Þannig að á 
sama hátt og barist erum hillupláss í dag verður barist um aðgang að 
megabætum í tölvum kaupendanna í framtíðinni. 

Samkeppni ferðasalanna felst þá í einingarverði og vöruframboði. 
Hvaða rafræna ferðakjörbúðin býður mér besta verðið og mesta 
úrvalið?  Þá er sá möguleiki vissulega fyrir hendi að með aukinni tækni 
þá hverfi þessi aðili úr keðjunni og neytandinn komist í beint samband 
við þjónustuaðilann.   

Á sama hátt og nú get ég keypt miða af fjölda flugfélaga á Internetinu 
án þess að tala nokkurn tíma við ferðaskrifstofu og vaxandi fjöldi 
Íslendinga bókar nú beint herbergi á gististöðum um allan heim með 
aðstoð netsins án milligöngu ferðaskrifstofa.  Það sem getur þó að 
mínu mati komið í veg fyrir þessa þróun er að kaupandinn hafi 
einhvern hag af því að eiga viðskiptin við ferðaskrifstofuna.   
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Þar getur annað hvort komið til betra verð, greiðslukjör eða 
tryggingar, þar sem ferðaskrifstofan er ábyrg varðandi þá þjónustu, 
sem hún selur.  Þessi breyting kallar á allt aðrar áherslur í markaðs-og 
kynningarstarfi,sem ekki er tími til að fara út í hér, en þó má benda á 
að með tilfærslu frá skipulögðum hópferðum til einstaklingsferða eykst 
þörfin fyrir upplýsingar, bæði á markaðssvæðunum og í 
viðtökulandinu. 

Þessi þáttur er að breytast mjög hratt.  Hér hefur orðið marktæk 
breyting frá skipulögðum hópferðum sem skipulagðar eru af seljandia 
til skipulagðra ferða, sem eru skipulagðar af kaupanda.  Aukning í 
skipulögðum ferðum einstaklinga á kostnað skipulagðra hópferða.  Því 
er spáð að þessi þróun haldi áfram og auk þess, ekki síst þar sem 
aukin ferða"tilboð" og " last minute" bókanir ýta undir hana enn 
frekar.  Hafa innlendir og erlendir söluaðilar Íslandsferða brugðist við 
þessari þróun með breyttu vöruframboði og breyttri markaðsvinnu? 

Sem dæmi um þessa þróun má nefna að það blandast held ég engum 
hugur um að m.a. vegna lægri fargjalda frá Þýskalandi er aukning í 
fjölda þeirra farþega, sem kaupa nú fargjaldið sér, en ekki aðra 
þjónustu áður en lagt er af stað. Áður keyptu Þjóðverjar mun meira af 
pakkaferðum, enda ekki eins hagstæð fargjöld þá i boði til einstaklinga 
og nú. Þessi vaxandi hópur eintaklinga þarf meiri upplýsingaþjónustu 
en fólk í skipulögðum hópferðum og við sjáum nú mjög mikla aukningu 
í fjölda fyrirspurna á okkar skrifstofu í Þýskalandi.  Talandi um sérstök 
ferðatilboð og " last minute" bókanir þá er því spáð að þau 
viðtökulönd, sem þrói hraðast sín upplýsinga- og bókunarkerfi muni ná 
ákveðnum forskoti. Krafan er um stöðugt styttri og styttri 
svörunartíma milli kaupanda og þjónustuaðilans. 

Sá tími er að líða undir lok að ég hafi samband við ferðaskrifstofu og 
komi síðan daginn eftir til að athuga hvaða svar kom frá einhverju 
hóteli út í heimi.  Sá sem svarar best þessum kröfum markaðarins um 
hraðari svörun og upplýsingastreymi mun njóta markaðslegs forskots á 
við aðra.  Hér eigum við alla tæknilega möguleika á því að standa 
a.m.k. jafnfætis öðrum. Hér er fjarlægðin ekki afsökun og hér er 
smæðin kostur, þegar litið er til möguleika á fulkomnum 
upplýsingagrunni og svörunarhraða.  Þeir sem spá hvað mestum 
breytingum á þessu sviði segja að hinar sérhæfðu bókunartölvur 
ferðakrifstofa og flugfélaga eigi eftir að færast af borðum 
sérfræðinganna og á borð okkar kaupenda beint 

Þegar litið er yfir sviðið og líklegar breytingar skoðaðar þá vakna 
eðlilega margar spurningar. 
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Í hverju eru svo okkar möguleikar umfram aðra? Hvar erum við betri, 
eða gætum verið betri? Hvar höfum við sérstöðu? 

Ég nefni hér örfá atriði, sem að mínu mati hljóta að gefa okkur 
sérstöðu og þá um leið möguleika sem nýta má til að gefa okkur 
sóknarfæri umfram ýmsa aðra með tilliti til fyrirsjáanlegra breytinga. 

• Ímynd hreinnar náttúru  
• Staðsetning og góðar alþjóðlegar samgöngur  
• Heitt og kalt vatn  
• Vistvænar orkulindir.  
• Framleiðendur hreinna matvara  
• "Öðruvísi áfangastaður"  
• Öruggur áfangastaður 

Þá má ekki gleyma þeim auði sem fólgin er í okkar menningu og sögu, 
sem er í eðli sínu einstök fyrir hverja þjóð og má því segja að hver 
þjóð hafi það þannig séð umfram aðrar. 

Tímans vegna fer ég ekki náið út í þessa þætti , en hver þeirra er efni í 
sérstakt erindi. 

Samkvæmt könnunum er ljóst að ferðamenn morgundagsins munu 
sækja til heilbrigðari ferðamáta en verið hefur.  Ásókn mun aukast í 
ferðir til náttúrulegra heilsulinda, þar sem fólk getur stundað heilbrigða 
hreyfingu og uppbyggingu.   Þessar kannanir eiga einmitt að styrkja 
okkur í þeirri trú, að við eigum hér mikla möguleika.  Og mestur 
vöxtur verður í hópi eldri borgara, sem munu sækja í heilsutúrisma í 
hreinleika fjarri mengun þéttbýlla svæða.  Þeir eru tilbúnir að kaupa 
okkar vistvænu orku, synda í okkar náttúrulega heita vatni, drekka 
okkar hreina kalda vatn og annarra drykkja sem það er undirstaðan í 
og stunda afþreyingu, sem reynir á líkamann og byggir á þeim 
náttúrulegu aðstæðum,sem við höfum umfram aðra. 

 
Við höfum mikið verk að vinna. Samkeppnin mun aukast gífurlega. Það 
ætla allir að auka sinn hlut . 
Oft er sagt með réttu að við þurfum að stórauka allt okkar markastarf. 
Það er hárrétt og markaðsmál ferðaþjóustunnar eru sérstakt 
umræðuefni. Hvernig á að standa að þeim? Hvernig skal fjármagna 
starfið? Hvernig getum við náð athygli kaupenda á markaðstorginu?  
Hvað sem öllum markaðsmálum líður þá má ekki gleyma vörunni, sem 
er markaðssett. 
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Það gerist ekkert af sjálfu sér. Við verðum að horfast í augu við það að 
Ísland er ekki svo sérstakt að það selji sig sjálft. Fólk stendur ekki í 
biðröðum eftir að koma hingað.  Þó við höfum ýmsa möguleika 
umfram aðra þarf að nýta þá í samkeppnishæfa vöru og svo þarf að 
koma henni á framfæri.  Það hefur sýnt sig að það er ekki nóg að hafa 
bestu ullina og lambakjötið til þess að slíkt verði sjálfkrafa söluvara 
erlendis. 

Og hvað er svo í húfi að verkið takist?  Samkvæmt öllum spám, sem 
birtar eru og byggðar á könnunum og rannsóknum er gert ráð fyrir 
gífurlegri aukningu í umfangi ferðaþjónustu í heiminum á næstu 
áratugum. 

Ég hef í höndunum nýjustu spár World Travel og Tourism Council  Þar 
er því spáð og þar stuðst við kannanir og rannsóknir að umfangið 
aukist gífurlega á öllum sviðum atvinnugreinarinnar. 

Á næstu tíu árum muni eyðsla ferðamanna aukast um 40 % og verða 
11.2 % af heildareyðslu fólks. 

Fjárfestingar í ferðaþjónustu munu aukast um 50% og verða um 12% 
af öllum fjárfestingum . 

Þá er því spáð að atvinnusköpun á næsta áratug aukist um 46% eða 
um 120 milljónir nýrra starfa í heiminum. 

Hvert er þá raunhæft markmiðið okkar Íslendinga í þessum auknu 
umsvifum og hverju skal til kostað?   Takist okkur að halda okkar hlut 
af þeirri aukningu sem spáð er þá erum við að tala um 100 milljarða 
viðbótargjaldeyristekjur á næstu 10 árum   En það kostar fjármuni að 
afla fjármuna.  Því hlýtur sú spurning að vakna, hvernig ætlum við að 
tryggja okkur nýja 100 milljarða í gjaldeyristekjur á næsta áratug?   
Og höfum við það afl og þá vöru,sem þarf til að ná þessari 
söluaukningu?  Hér er verið að tala um viðbót Umfram það að halda í 
horfinu, því 20 milljarða gjaldeyristekjur á ári næstu 10 árin gæfu 
okkur 200 milljarða, en takist okkur að halda okkar hlutdeild í 
fyrirsjánlegri aukningu í umsvifum ferðaþjónustu í heiminum yrðu 
tekjurnar 300 milljarðar á næstu 10 árum.  Hvað yrði gert ef okkar 
biðu ný fiskimið, sem gætu tryggt okkur 100 viðbótarmilljarða í 
gjaldeyristekjur á næstu 10 árum og skapað allt að 2000 ný störf? 

Ég geri ráð fyrir því að Íslendingar myndu vera reiðubúnir til að leggja 
verulega af mörkum til að tryggja okkur slíkar viðbótartekjur.  
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 Það hlýtur að gilda hér einu hvort um er að ræða fiskmilljarða, 
álmilljarða eða ferðamannamilljarða?  Því hér standa okkur í reynd til 
boða 100 viðbótarmilljarðar á næstu árum, þar sem beinn hlutur 
ríkisins yrði a.m.k.20 milljarðar. 

Kostir þessarar atvinnugreinar eru ýmsar og má þar nefna m.a. það að 
hér er verið að tala um útflutningsgrein þ.e. grein sem skapar 
gjaldeyristekjur. Þá er kostur hennar ekki síst fólginn í 
marfeldisáhrifum hennar. Tekjur skila sér alls staðar í hagkerfið 24 
tíma dagsins alla daga ársins. 
Hægt er að færa að því rök að a.m. k. 60 atvinnugreinar njóti tekna af 
dvöl ferðafólks hér. 
Það ætla sér allar þjóðir að auka sinn hlut meira en aðrir.  Því er 
nauðsynlegt að tryggja okkar samkeppnishæfni á næstu árum, bæði 
með fjármögnun stóraukinna markaðsaðgerða, fjárfestingum í þróun 
þeirrar vöru sem við ætlum okkar að selja fyrir hundruð milljarða á 
næstu árum og síðast en ekki síst með samkeppnishæfu 
rekstrarumhverfi. 

Nú er það vitað að það sem ræður mestu um vöxt á einstökum 
markaðssvæðum er efnahagsástand á viðkomandi svæðum og þessi 
mikilvægast þáttur er alls ekki á okkar valdi eins og við höfum verið 
svo rækilega minnt á á þessu ári.  Þannig að utanaðkomandi áhrif ráða 
í reynd mestu um okkar árangur, þegar upp er staðið.  En það breytir 
ekki því að við þurfum að tryggja samkeppnishæfni þeirra þátta, sem 
eru á okkar valdi.  Þannig tryggjum við okkar möguleika í auknum 
hagvexti á okkar markaðssvæðum.  Og þegar rætt er um hvað er í húfi 
má ekki gleyma þeim tugum milljarða, sem hafa verið fjárfestir í 
ferðaþjónustu á Íslandi og verða að skila arði. 

Það er til ótrúlega mikils að vinna. Við eigum tækifærið og það er 
okkar í sameiningu stjórnvalda og greinarinnar að nýta það.  Berum 
við gæfu til þess erum við að tala um ferðaþjónustu sem eina af 
undirstöðuatvinnugreinum hér á landi á næstu öld,sem skili okkur fleiri 
nýjum atvinnutækifærum en aðrar atvinnugreinar og verulega aukinni 
arðsemi. 
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Aðalfundur Sambands Sveitarfélaga á Austurlandi 

 26. ágúst 1999 

 
Fundarstjóri, góðir fundarmenn. 

Í byrjun vil ég fagna því að Samband sveitarfélaga í 
Austurlandskjördæmi skuli taka ferðaþjónustu til framtíðar sem 
umræðuefni á aðalfundi sínum. 

Allar þær glærur og myndir sem sýndar hafa verið um aukin umsvif í 
ferðaþjónustu bæði í heiminum og hér á landi eru staðfesting á 
gifurlegum vexti í þessari atvinnugrein, sem er nú stærsta 
atvinnugrein veraldar og því ein af undirstöðuatvinnugreinum til 
framtíðar.  Í stuttu spjalli nú verður þessi þróun ekki rakin enda 
umræðuefnið framtíðin.  Ekki er þó mögulegt að ræða um framtíðina 
án þess að líta örlítið aftur í tímann til að átta sig á umsvifunum. 

Ef aðeins er litið til síðustu 15 ára þá blasa eftirfarandi staðreyndir við: 

 
Meira en tvöföldun hefur orðið í magni þegar litið er til fjölda erlendra 
gesta, nær fimmföldun í raunvirði gjaldeyristekna og það sem sýnir 
e.t.v. best stöðubreytingu hennar gagnvart öðrum greinum að hlutfall 
gjaldeyristekna í heildargjaldeyrisöflun þjóðarinnar hefur hefur vaxið 
úr 5% í um 12% á þessum 15 árum.  

Ef við lítum til áranna 1990-1997, þá eru eftirfarandi upplýsingar frá 
Þjóðhagsstofnun: 

Gert er ráð fyrir því að landsframleiðsla í heild á föstu verði hafi aukist 
um tæp 14% á árunum 1990-1997 en á sama tíma er gert ráð fyrir að 
ferðaþjónustan hafi aukist um rúm 28%. 

Á tímabilinu 1990-1997 er gert ráð fyrir að aukning í fjölda starfa alls á 
vinnumarkaði hafi orðið 4-5% meðan gert er ráð fyrir að ársverkum í 
ferðaþjónustu hafi fjölgað um 17%. 

 

 

 100



Lítum okkur aðeins nær í tíma og einnig í rúmi hvað varðar umfang: 

1998 
     Alls   Austurland 
Gistinætur:     1.540.892   153. 175 
Gistinætur Íslendinga :   523.995   60.687 
Gistinætur erlendra gesta:  1.016.897   92.488 

Samkvæmt þessum tölum lætur nærri að Austurland sé með um 10% 
af umsvifum ferðaþjónustunnar hér á landi á síðasta ári mældum á 
þennan hátt.  Gera má ráð fyrir að tekjudreifing í eyðslu ferðamanna á 
ferð um landið fari að verulegu leyti saman við dreifingu gistinátta.  Ef 
við gerum ráð fyrir því, þá hefur fjárhagsleg velta í ferðaþjónustu á 
Austurlandi á síðasta ári verið nálægt eftirfarandi: 

 
Að teknu tilliti til nokkurra þátta sem skekkja þessa aðferð nokkuð geri 
ég ráð fyrir að veltan í ferðaþjónustu á Austurlandi hafi verið rúmlega 
2 milljarðar á árinu 1998 og í ár er gert ráð fyrir a.m.k. 10% aukningu 
svo varla er fjarri lagi að hér sé velt nálægt 2,5 milljörðum í ár. 
Að baki þessari tölu sem hefur vaxið mjög á undanförnum árum liggur 
gífurleg vinna, hugmyndaauðgi og áræði fjölmargra frumherja hér í 
þessum landshluta.  Hvar hafa þessir milljarðar skilað sér og hverjir 
hafa fengið atvinnutækifærin sem þeir skapa? 

Ferðaþjónustan er mjög margslunginn atvinnugrein,sem kemur nær 
alls staðar við í atvinnulífinu og því ekki oft eins sýnileg og 
skilgreinanleg eins og t.d. eitt sláturhús eða loðnubræðsla 

Í nýlegum niðurstöðum rannsókna sem kynntar hafa verið á vegum 
Alþjóðaferðamálaráðsins er talið að ferðamenn skapi tengsl og 
fjárhagsleg umsvif við a.m.k. 62 atvinnugreinar.  Það er því nær sama 
hvar borið er niður í atvinnuflórunni nær alls staðar kemur hún að.  

Það er ekki síst vegna þess sem sveitarfélög um allan heim leggja í 
vaxandi mæli áherslu á frekari uppbyggingu hennar.  Svo aðeins eitt 
dæmi sé tekið þá þarf ekki að finna markaði fyrir og flytja út þau eitt 
til tvö hundruð tonn af lambakjöti sem erlendir gestir okkar neyta hér 
á ári. Í stað þess að flytja út afurðir eru neytendur fluttir inn. Og 
áhrifin á alla aðra matvælaframleiðslu eru jafn augljós. 

Gera má ráð fyrir að erlendir gestir á síðasta ári hafi skilað yfir einum 
og hálfum milljarði í beinar skattgreiðslur til ríksins í formi 
virðisaukaskatts, bensínsskatts, flugvallargjalds og fleiri slíkra skatta. 
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Þannig að í reynd er verið að flytja inn tímabundna 250. 000 
skattgreiðendur í ár sem við njótum öll góðs af og nýtist okkur 
auðvitað beint í uppbyggingu vegakerfis og flugvalla vegna þeirra 
beinu skatta sem því eru tengdir. Þessu til viðbótar eru svo eðlilega 
skattatekjur af launum þeirra þúsunda ársverka sem greinin skapar og 
skattar fyrirtækjanna.  Atvinnugreinin verður því þjóðarbúinu stöðugt 
mikilvægari eins og framangreindar upplýsingar staðfesta. 
 
 
Hvernig verður svo framtíð teiknuð á þessum grunni?  Hvernig verður 
glæran sem sýnd verður hér á aðalfundi samtakanna árið 2015?  Það 
hefði verið freistandi að mæta aðeins með eina glæru að þessu sinni 
auða og kalla hana framtíðarglæruna.  Því framtíðarglæran er í reynd 
auð þó við höfum ýmsar forsendur til að byrja að setja fyrstu línur á 
hana.  

Við hverju er að búast og hvaða þættir eru það,sem hafa áhrif á þróun 
þessara súlu- og línurita? Hvert er og verður hlutverk opinberra aðila, 
ríkis,sveitarfélaga og síðan rekstraraðilanna? 

Það er okkur lífsnauðsynlegt að fylgjast með þeim upplýsingum, 
rannsóknarniðurstöðum, vísbendingum o.fl. ,sem berast alls staðar að 
okkur og síðast en ekki síst að reyna að lesa í þessar vísbendingar. 

Tímans vegna nefni ég hér aðeins lauslega þrjú atriði af fjölmörgum 
sem við höfum skoðað og augljóslega breyta okkar markaðshóp á 
næstunni og kalla á breytingar í okkar vinnu þegar verið er að tala um 
ferðaþjónustu til framtíðar. 

Lítum fyrst á aldurssamsetninguna. 

Nú um aldamótin er sjöundi hver íbúi N- Ameríku eldri en 64 ára og 
fjórði hver íbúi Evrópu 55 ára og eldri. Það sem meira er 
eftirlaunaaldur fólks er stöðugt að færast neðar. Mestu möguleikarnir 
og mesta samkeppnin verður á næstu árum í vaxandi hlut 
eftirlaunafólks á okkar stærstu markaðssvæðum. 

Þetta fólk hefur bæði áhuga og efni á að ferðast og sækist eftir 
auknum þægindum.   Hentar núverandi vöruframboð í þessum 
landshluta þessum stærsta og eftirsóknarverðasta ferðahóp næstu 
áratuga? Hóp sem er t.d. að miklu leyti óháður sérstökum 
sumarleyfistímum til ferðalaga? 
Enda sér þess nú þegar dæmi að auking í umsvifum ferðaþjónustu hér 
á landi er mun meiri að vetri en sumri. 
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Fleiri og styttri ferðir. 

Sú þróun er hafin að fólk sækir í fleiri og styttri ferðir.  Við sjáum þá 
þróun hér á landi. Fólk fer í sumarferð til útlanda, sumarferð 
innanlands, borgarferð að haust og jafnvel fjórðu ferðina að vetri.  
Þannig að hin hefðbunda Íslandsferð, erlends gests, sem var þrjár 
vikur í skipulagðri ferð um landið er á undanhaldi.  Skýringar þessarar 
þróunar eru fyrst og fremst aukinn frítími og breytt vinna fólks, sem 
gerir fólki erfitt að vera samfellt í allt að 6 vikur frá vinnu, og því eru 
fríin brotin upp í smærri einingar. 

Ég held að nær allir hér inni kannist við þetta úr sínu vinnuumhverfi 
númtímans. Viljum við, getum við eða megum við vera í burtu frá 
okkar skrifborðum í allt að sex vikur samfellt?  Þessi þróun hefur því 
kallað á gjörbreytt vöruframboð á tiltölulega fáum árum og við því 
hefur verið brugðist að hluta hér á landi.  

Þriðja atriðið sem ég nefni er beytt ferðamynstur. 

Hér hefur orðið marktæk breyting frá skipulögðum hópferðum sem 
skipulagðar eru af seljanda til skipulagðra ferða, sem eru skipulagðar 
af kaupanda.  Þessi breyting kallar á allt aðrar áherslur í markaðs-og 
kynningarstarfi, sem ekki er tími til að fara út í hér, en þó má benda á 
að með tilfærslu frá skipulögðum hópferðum til einstaklingsferða 
stóreykst þörfin fyrir upplýsingar, bæði á markaðssvæðunum og í 
viðtökulandinu.  Þessir gestir koma oft án þess að hafa keypt 
þjónustuna fyrirfram og því krefst þessi vaxandi hópur einstaklinga 
miklu meiri upplýsingaþjónustu en fólk í skipulögðum hópferðum.  
Þetta kallar á gífurlegar breytingar í öllu kynningarstarfi og starfi 
upplýsingamiðstöðva um allt land.  Því er spáð að þau viðtökulönd,sem 
þrói hraðast sín upplýsinga- og bókunarkerfi muni hér ná ákveðnum 
forskoti. 

Sá sem svarar best þessum kröfum markaðarins um hraðari svörun og 
upplýsingastreymi mun njóta markaðslegs forskots á við aðra.  Hér 
eigum við alla tæknilega möguleika á því að standa a.m.k. jafnfætis 
öðrum. Hér er fjarlægðin ekki afsökun og hér er smæðin kostur, þegar 
litið er til möguleika á fulkomnum upplýsingagrunni og svörunarhraða. 

En til að gera langa sögu stutta þá er líklegur ferðamaður næsta 
áratugar:   Eldri en nú, ferðast oftar, en styttri tíma í einu, með lægri 
kostnaði, en krefst meiri gæða í þjónustu,er mjög meðvitaður um 
umhverfismál og sækist eftir aða fara til nýrra staða, þar sem hægt er 
að stunda líkamlega afþreyingu.  Hann mun í vaxandi mæli setja sína 
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ferð saman sjálfur, þess vegna með aðstoð Internets og því leita á allt 
annan hátt en nú til ferðaskrifstofa.  Ferðamaðurinn vill geta valið um 
að fara í sína ferð hvenær sem er og því verður hlutverk ferðasala í 
auknu mæli að setja saman skipulagaðra einstaklingsferðir á öllum 
tímum árs í stað skipulagðra hópferða að sumri og hefur þetta þróast 
mjög hratt undanfarin misseri hér á landi. 

Þegar litið er yfir sviðið og líklegar breytingar skoðaðar þá vakna 
eðlilega margar spurningar þó hér hafi aðeins verið nefndir þrír þættir 
af fjölmörgum sem við höfum skoðað.  Í hverju liggja svo okkar 
möguleikar umfram aðra? Hvar erum við betri, eða gætum verið betri? 
Hvar höfum við sérstöðu? Hvernig bregðusmt við við?  Eðlilega höfum 
við leitað svara við þessum spurningum m.a. með stórauknum 
könnunum og nú eru einnig að hefjast rannsóknir í greininni.  Á 
grundvelli þessara kannana og rannsókna m.a. er þessum spurningum 
síðan svarað og okkar framtíð byggð.  

Sérstöðunni og þeim möguleikum sem við höfum umfram aðra.  Við 
vitum eðlilega nú um ýmsa þætti sem að mínu mati hljóta að gefa 
okkur sérstöðu og þá um leið möguleika sem nýta má til að gefa okkur 
sóknarfæri umfram ýmsa aðra með tilliti til fyrirsjáanlegra breytinga. 
Tíminn leyfir ekki að þeir verði frekar kynntir enda hver og einn tilefni 
erindis. 

Samkvæmt könnunum er ljóst að ferðamenn morgundagsins munu 
sækja til heilbrigðari ferðamáta en verið hefur.  Ásókn mun aukast í 
ferðir til náttúrulegra heilsulinda, þar sem fólk getur stundað heilbrigða 
hreyfingu og uppbyggingu fjarri mengun þéttbýlla svæða.  Þó við 
höfum samkvæmt þessu ýmsa möguleika umfram aðra þarf að nýta þá 
í samkeppnishæfa vöru og svo þarf að koma henni á framfæri. Það 
gerist ekkert af sjálfu sér.  Það hefur sýnt sig að það er ekki nóg að 
hafa bestu ullina og lambakjötið til þess að slíkt verði sjálfkrafa 
söluvara erlendis. 

Mikil umræða hefur verið á öllum fundum ferðaþjónustunnar í fjölda 
ára um að stórauka þurfi fjármagn til markaðs og kynningarmála.  Ég 
er ekki viss um að allir geri sér ljósar þær breytingar sem orðið hafa á 
þessum málum nú á allra síðustu mánuðum.  Það liggur nú fyrir að 
ríkissjóður hefur í samvinnu við hagsmunaaðila tryggt um einn milljarð 
til almennrar kynningar á okkar helstu markaðssvæðum á næstu fimm 
árum.  Þetta eru meiri upphæðir en áður hafa sést og er nú unnið í 
gjörbreyttu umhverfi.   
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Þannig að segja má að ríkið hafi markað þá stefnu og tekið þeim 
skilaboðum að það sé að verulegu leyti hlutverk þess að hafa 
frumkvæði og forgöngu að almennri markaðssetningu og kynningu á 
Íslandi erlendis. 

Hvernig eru þá sveitarfélögin að skilgreina sitt hlutverk í 
uppbyggingunni?  Í minum huga sýnist mér að það sé að gerast með 
þrennum hætti.  Þau hafa tekið á umhverfismálum hvers sveitarfélags 
þannig að sá þáttur sem önnur uppbygging þessarar atvinnugreinar 
byggir á sé í lagi.  Í öðru lagi hafa þau í vaxandi mæli komið að 
upplýsingaþættinum með fjármögnun upplýsingamiðstöðva og 
innlendri kynningu á sveitarfélaginu. Þetta hlutverk fer vaxandi og 
mikilvægi þess á eftir að aukast gífurlega með vísan til þess sem áður 
var sagt um aukið vægi einstaklingsferða. 

Loks hlýtur í auknum mæli að koma til frekara samstarfs sveitarfélaga 
og rekstraraðila við vöruþróun. Þess sér nú víða dæmi sem þið þekkið 
betur en ég. Þetta á ekki síst við í vaxandi flóru afþreyingarinnar. 
Þannig að opinberir aðilar hafa gífurlegt hlutverk í uppbyggingu 
greinarinnar, ríkið ekki síst í markaðs- og kynningarmálum og gerð 
laga- og rekstrarumhverfis og sveitarfélögin í umhverfis- og 
upplýsingaþættinum og vöruþróun auk skipulagningar sérstakra 
byggðaviðburða sem draga fólk til einstakra svæða. 

Góðir fundarmenn. 
 
Samkvæmt öllum spám, sem birtar eru og byggðar á könnunum og 
rannsóknum er gert ráð fyrir gífurlegri aukningu í umfangi 
ferðaþjónustu í heiminum á næstu áratugum. 

Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaferðamálaráðinu er gert ráð fyrir 
að aukning í umsvifum í ferðaþjónustu í heiminum aukist um 60% til 
ársins 2010 og önnur 60% til ársins 2020. 

Umsvif í íslenskri ferðaþjónustu hafa verið um 0,03% af 
heildarumsvifum í heiminum.  Ef við höldum okkar hlut af heildinni og 
aukum hann ekki þá værum við að tala um 500.000 erlenda gesti hér 
á ári eftir 22 ár og árlegar gjaldeyristekjur um 65 milljarða á ári. 

Hvert er þá raunhæft markmiðið okkar Íslendinga í þessum auknu 
umsvifum og hverju skal til kostað?  Er þetta markmið okkar að auka 
gjaldeyristekjurnar þannig að árið 2020 verði þær 40 milljörðum meiri 
en á síðasta ári eða eru þau önnur? Ætlum við okkur stærri hlut en 
halda bara í horfinu?  Ætlum við eins og allir aðrir að auka hlut okkar 
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meira í tekjunum en magninu? Hvernig þá? Og ætla Austfirðingar á 
auka sinn hlut af heildarumsvifum Íslands? 

Þetta eru spurningar ekki morgundagsins, heldur dagsins í dag og af 
hálfu stjórnvalda hefur verið reynt að svara þeim og skal þar vísað til 
stefnumótunar samgönguráðuneytisins sem nú er að hluta komin í 
framkvæmd. Þar er markið sett hærra en að halda aðeins í horfinu. 

Það er mín skoðun að fyrirferðamestu málin á allra næstu árum og þau 
sem skipta sköpum um árangur okkar verði annars vegar gæðamálin í 
heild sinni þar með talin umhverfismál, uppbygging 
afþreyingarflórunnar og loks hvernig við nýtum okkur gjörbreytt 
upplýsingaumhverfi.  Gæðaumræðuna eigum við hafa kjark til að fara í 
gegnum. Þetta segi ég því að mér hefur þótt á stundum að við værum 
ekki tilbúin til að taka réttlátri gagnrýni á okkar gæði.  Ég nefndi áðan 
að búið væri að tryggja a.m.k. milljarð til markaðs- og kynningarmála 
á erlendri grund á næstu fimm árum.  Það hefur nokkrum sinnum í 
sumar hvarflað að mér hvort við hefðum hugað nógu vel að því að 
tryggja móttökuþáttinn og vöruna samhliða stóraukinni kynningu.  Ef 
við leggjum stóraukna fjármuni í að laða stóraukinn fjölda til okkar 
verðum við jafnframt að tryggja gæði móttökunnar.   

Ástæða þess að ég nefni þetta er m.a sú að á þessu sumri hef ég 
fengið fleiri kvartanir en ég minnist fyrr um vöruna og móttöku þessa 
aukna fjölda. Gæði móttökunnar verðum við að tryggja samhliða 
stórauknum framlögum til markaðsmála erlendis.  Það er okku 
lífsspursmál í samvinnu allra aðila, ríkis, sveitarfélaga og greinarinnar 
að tryggja gæði vörunnar og allrar móttökunnar svo heildin frá fyrstu 
hugmynd að ferð til heimkomu verði samkeppnishæf.  

Hér á Austurlandi þekkja það auðvitað allir að það þýðir ekki að 
stórauka síldveiðarnar og flytja allan þann afla á land, ef móttakan og 
úrvinnslan er ekki tryggð til að framleiða gæðavöru til útflutnings.  
Annars verður varan verðminni og tekjurnar og afkoman lakari og 
kaupendur snúa sér annað. Sama á auðvitað við í útflutningsgreininni 
ferðaþjónustu. 

Opnun nýrra markaða ,aukin hagvöxtur, milljarðaþjóðir að byrja að 
ferðast og spár um stóraukið umfang í stærstu atvinnugrein veraldar 
hljótum við að líta á sem tækifæri, sem við ætlum okkur að nýta með 
vísan til þeirra möguleika sem við höfum umfram aðra.  Þetta krefst 
mikillar vinnu og ekki síður samvinnu og samstillingar allra 
hlutaðeigandi.   
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Með vísan til þess var það svo að þegar ný lög um Ferðamálaráð tóku 
gildi nú í vor að þá eru þar kallaðir til í nýtt sjö manna ferðamálaráð 
tveir fulltrúar Sambands Ísl. sveitarfélaga, tveir fulltrúar ríkisins, tveir 
fulltrúar atvinnugreinarinnar auk fulltrúa ferðamálasamtaka 
landshlutanna. 

  Þarna hefur því verið myndaður vettvangur til þess stóraukna 
samstarfs ofangreindra lykilaðila í uppbyggingu ferðaþjónustu til 
framtíðar sem er okkur lífsnauðsynlegt og hér hefur verið gerður að 
umræðuefni. 

Þessa nýja Ferðamálaráðs bíða krefjandi og skemmtileg verkefni og 
ekki síður bíða ykkar hér spennandi störf við frekari uppbyggingu til 
atvinnusköpunar.  Eins og allir vita þá eru samgöngur og 
samgöngutæki forsenda fyrir vexti ferðaþjónustu.  Hér á Austurlandi er 
til staðar alþjóðaflugvöllur auk þess sem nýtt og glæsilegt skip Smyril 
Line mun innan skamms flytja aukinn fjölda gesta til okkar. 

Með þessa samgöngumöguleika, þær náttúrulegu forsendur sem eru til 
staðar í landshlutanum og stóraukið samstarf sveitarfélaga og annarra 
hagsmunaaðila auk reynslu og þekkingar frumherjanna eiga ykkur að 
vera allar leiðir opnar til að byggja arðbæran og vinnuaflsfrekan 
atvinnuveg til framtíðar.  Forsendurnar eru til staðar. Hitt er úrvinnsla.  
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Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða 

11. sept 1999 

Fundarstjóri, góðir fundarmenn. 

 
Í byrjun vil ég fagna því að fá tækifæri til að mæta hér og ræða við 
ykkur á þesum aðalfundi. 

Þó umræðuefnið sé markaðsmálin þá langar mig til að byrja á því að 
varpa upp nokkrum tölum til fróðleiks,umhugsunar og sem ákveðinn 
grunn í umræðuna. 

HLUTFALL AF VINNUAFLI Í  LANDINU   4% 

HLUTFALL AF HEILDARGISTIRÝMI Í LANDINU  4% 

HLUTFALL AF GISTINÓTTUM     2,5% 

HLUTFALL AF GISTINÓTTUM ERL. GESTA.  1% 

HLUTFALL AF GISTINÓTTUM INNL.GESTA  5% 

Þessar tölur vekja auðvitað fjölda spurninga.   Hvaða takmark hafa 
Vestfirðingar sett sér varðandi sína hlutdeild í þessari atvinnugrein? Er 
það 2,5% af heildarumsvifunum eða er það 7% eða 10 %? Hvert er 
markmiðið?  Til að ná því markmiði hvernig á að auka vinnuafl í 
ferðaþjónustu á svæði sem er í hugum íbúanna fyrst og fremst 
sjávarútvegssvæði og meðaltekjur í þeirri atvinnugrein verulega hærri 
en í ferðaþjónustu. 

Er greinin í stakk búin til að keppa um vinnuaflið á svæðinu?  Mun hún 
hafa fjárhagslegt bolmagn til þess?  Og það sem skiptir líklega mestu 
máli er viðhorf íbúa svæðisins jákvætt til þeirra markmiða sem sett 
hafa verið?   

Enginn velkist í vafa um jákvætt viðhorf Vestfirðinga til sjávarútvegs 
og eins og dæmin sanna eru íbúar tilbúnir að láta verulega í sér heyra 
til að tryggja aukna hlutdeild svæðisins af heildarumsvifium í þeirri 
atvinnugrein, sveitarstjórnir og opinberir aðilar leggjast hér á eitt. 
Á sama við gagnvart því að tryggja aukna hlutdeild af heildarumsvifum 
í ferðaþjónustu? 
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Snúum okkur þá aðeins að umræðunni um markaðsmálin. 

Nú er það auðvitað svo að markaðssetning verður ekki nema til sé 
"vara".  Nokkuð lengi var "varan" fyrst og fremst Ísland, náttúruperlur 
og einstakt landslag.  Þetta skilaði ákveðnum árangri, en kröfur 
neytenda breytast stöðugt og í vaxandi mæli kemur það til sem kallað 
er vöruþróun.  Þetta á jafnt við í ferðaþjónustu og öðrum 
útflutningsgreinum.  Mér er ekki grunlaust um að enn séu upphæðum 
á síðustu árum. 

 
Samkvæmt lögum skal Ferðamálaráð vinna að landkynningu og 
markaðsmálum.  Þetta hlutverk hefur verið skilgreint þannig að það 
væri hlutverk ráðsins að annast almenna ímyndarsköpun og koma 
heildinni á framfæri á okkar stærstu markaðssvæðum.  Sumir hafa 
viljað skilgreina þetta þrengra og jafnvel talið okkar hlutverk að koma 
vöru einstakra fyrirtækja á markað.  Það væri nú gaman að heyra 
viðhorf samkeppnisstofnunar til þess,ef við færum að vinna fyrir 
einstök fyrirtæki.  Þessu verkefni er sinnt með útgáfu og dreifingu 
almenns kynningarefnis, fjölmiðlatengslum,þátttöku í fjölþjóðlegu 
markaðsstarfi og fjölda annarra þátta.  Nú hefur eins og áður sagði 
Markaðsráðið ,sem mun hafa til ráðstöfunar rúmlega 400 milljónir á 
næstu fjórum árum,fjármuni sem bætast við það sem fyrir er, 
skilgreint vöruþróun sem hluta af markaðsvinnunni og þess mun sjást 
stað á næstunni. 

Og þegar rætt er um þetta fyrsta stig markaðsmála, vöruþróun þá 
hljóta auðvitað að vakna spurningar um hvers konar vöruþ´roun. 
Hvernig verður framtíðin í atvinnugreininni? 

Við hverju er að búast og hvaða þættir eru það,sem hafa áhrif á þróun 
þessara súlu- og línurita? Hvert er og verður hlutverk opinberra aðila, 
ríkis,sveitarfélaga og síðan rekstraraðilanna? 

Það er okkur lífsnauðsynlegt að fylgjast með þeim upplýsingum, 
rannsóknarniðurstöðum, vísbendingum o.fl. ,sem berast alls staðar að 
okkur og síðast en ekki síst að reyna að lesa í þessar vísbendingar. 

Tímans vegna nefni ég hér aðeins lauslega þrjú atriði af fjölmörgum 
sem við höfum skoðað og augljóslega breyta okkar markaðshóp á 
næstunni og kalla á breytingar í okkar vinnu þegar verið er að tala um 
vöruþ´roun og önnur markaðsmál til næstu áratuga. 
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Lítum fyrst á aldurssamsetninguna. 

Nú um aldamótin er sjöundi hver íbúi N- Ameríku eldri en 64 ára og 
fjórði hver íbúi Evrópu 55 ára og eldri. Það sem meira er 
eftirlaunaaldur fólks er stöðugt að færast neðar. Mestu möguleikarnir 
og mesta samkeppnin verður á næstu árum í vaxandi hlut 
eftirlaunafólks á okkar stærstu markaðssvæðum.  Aðeins að segja 
ykkur nánar frá þessum breytingum,því samhliða þessu fækkar í yngri 
aldurshópnum vegna lægra hlutfalls fæðinga í þróuðu löndunum.  Ef 
við lítum á Evrópu þá verða eftir 25 ár 9,5 milljónum færri íbúat undir 
20 ára aldri en eru nú og 13 milljónum færra fól á vinnualdri.  Aftur á 
móti verða 37 milljónum fleiri á eftirlaunaaldri en nú er. 

Þetta fólk hefur bæði áhuga og efni á að ferðast og sækist eftir 
auknum þægindum.  Hentar núverandi vöruframboð í þessum 
landshluta þessum stærsta og eftirsóknarverðasta ferðahóp næstu 
áratuga? Hóp sem er t.d. að miklu leyti óháður sérstökum 
sumarleyfistímum til ferðalaga? 
Gerir miklar kröfur um þægindi og liggur ekki endilega á. 

Fleiri og styttri ferðir. 

Sú þróun er hafin að fólk sækir í fleiri og styttri ferðir.  Við sjáum þá 
þróun hér á landi. Fólk fer í sumarferð til útlanda, sumarferð 
innanlands, borgarferð að haust og jafnvel fjórðu ferðina að vetri.  
Þannig að hin hefðbunda Íslandsferð, erlends gests, sem var þrjár 
vikur í skipulagðri ferð um landið er á undanhaldi.  Skýringar þessarar 
þróunar eru fyrst og fremst aukinn frítími og breytt vinna fólks, sem 
gerir fólki erfitt að vera samfellt í allt að 6 vikur frá vinnu, og því eru 
fríin brotin upp í smærri einingar. 

Ég held að nær allir hér inni kannist við þetta úr sínu vinnuumhverfi 
númtímans. Viljum við, getum við eða megum við vera í burtu frá 
okkar skrifborðum í allt að sex vikur samfellt?  Þessi þróun hefur því 
kallað á gjörbreytt vöruframboð á tiltölulega fáum árum og við því 
hefur verið brugðist að hluta hér á landi.   Þessi þróun kallar á meiri 
yfirferð, sjá meira á stuttum tíma o.s.frv. 
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Þriðja atriðið sem ég nefni er beytt ferðamynstur. 

Hér hefur orðið marktæk breyting frá skipulögðum hópferðum sem 
skipulagðar eru af seljanda til skipulagðra ferða, sem eru skipulagðar 
af kaupanda.  Þessi breyting kallar á allt aðrar áherslur í markaðs-og 
kynningarstarfi, sem ekki er tími til að fara út í hér, en þó má benda á 
að með tilfærslu frá skipulögðum hópferðum til einstaklingsferða 
stóreykst þörfin fyrir upplýsingar, bæði á markaðssvæðunum og í 
viðtökulandinu.  Þessir gestir koma oft án þess að hafa keypt 
þjónustuna fyrirfram og því krefst þessi vaxandi hópur einstaklinga 
miklu meiri upplýsingaþjónustu en fólk í skipulögðum hópferðum.  Þesi 
breyting er mælanleg hér á landi og sést m.a. í stórauknum umsvifum 
bílaleigufyrirtækja.  Þetta kallar á gífurlegar breytingar í öllu 
kynningarstarfi og starfi upplýsingamiðstöðva um allt land.  Því er spáð 
að þau viðtökulönd,sem þrói hraðast sín upplýsinga- og bókunarkerfi 
muni hér ná ákveðnum forskoti. 

Sá sem svarar best þessum kröfum markaðarins um hraðari svörun og 
upplýsingastreymi mun njóta markaðslegs forskots á við aðra.  Hér 
eigum við alla tæknilega möguleika á því að standa a.m.k. jafnfætis 
öðrum. Hér er fjarlægðin ekki afsökun og hér er smæðin kostur, þegar 
litið er til möguleika á fulkomnum upplýsingagrunni og svörunarhraða. 

En til að gera langa sögu stutta þá er líklegur ferðamaður næsta 
áratugar:  Eldri en nú, ferðast oftar, en styttri tíma í einu, með lægri 
kostnaði, en krefst meiri gæða í þjónustu,er mjög meðvitaður um 
umhverfismál og sækist eftir aða fara til nýrra staða, þar sem hægt er 
að stunda líkamlega afþreyingu.  Hann mun í vaxandi mæli setja sína 
ferð saman sjálfur, þess vegna með aðstoð Internets og því leita á allt 
annan hátt en nú til ferðaskrifstofa.  Ferðamaðurinn vill geta valið um 
að fara í sína ferð hvenær sem er og því verður hlutverk ferðasala í 
auknu mæli að setja saman skipulagaðra einstaklingsferðir á öllum 
tímum árs í stað skipulagðra hópferða að sumri og hefur þetta þróast 
mjög hratt undanfarin misseri hér á landi. 

Þegar litið er yfir sviðið og líklegar breytingar skoðaðar þá vakna 
eðlilega margar spurningar þó hér hafi aðeins verið nefndir þrír þættir 
af fjölmörgum sem við höfum skoðað.  Í hverju liggja svo okkar 
möguleikar umfram aðra? Hvar erum við betri, eða gætum verið betri? 
Hvar höfum við sérstöðu? Hvernig bregðumst við við?  

Eðlilega höfum við leitað svara við þessum spurningum m.a. með 
stórauknum könnunum og nú eru einnig að hefjast rannsóknir í 
greininni.   
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Á grundvelli þessara kannana og rannsókna m.a. er þessum 
spurningum síðan svarað og okkar framtíð byggð. Sérstöðunni og þeim 
möguleikum sem við höfum umfram aðra.  Við vitum eðlilega nú um 
ýmsa þætti sem að mínu mati hljóta að gefa okkur sérstöðu og þá um 
leið möguleika sem nýta má til að gefa okkur sóknarfæri umfram ýmsa 
aðra með tilliti til fyrirsjáanlegra breytinga. Tíminn leyfir ekki að þeir 
verði frekar kynntir enda hver og einn tilefni erindis. 

Þó við höfum samkvæmt því sem hér hefur verið sagt ýmsa möguleika 
umfram aðra þarf að nýta þá í samkeppnishæfa vöru og svo þarf að 
koma henni á framfæri. Það gerist ekkert af sjálfu sér. 

Það hefur sýnt sig að það er ekki nóg að hafa bestu ullina og 
lambakjötið til þess að slíkt verði sjálfkrafa söluvara erlendis. 

Ég nefndn áðan hvernifg stjórnvöld hafa verið að skilgreina hlutverk 
sitt í uppbyggingu greinarinnar í markðasþættinum , en auk þess hafa 
þau skilgreint hlutverk sitt í fleiri þáttum.  Hvernig eru þá 
sveitarfélögin að skilgreina sitt hlutverk í uppbyggingunni?  Í minum 
huga sýnist mér að það sé að gerast með þrennum hætti.  Þau hafa 
tekið á umhverfismálum hvers sveitarfélags þannig að sá þáttur sem 
önnur uppbygging þessarar atvinnugreinar byggir á sé í lagi. 

Í öðru lagi hafa þau í vaxandi mæli komið að upplýsingaþættinum með 
fjármögnun  upplýsingamiðstöðva og innlendri kynningu á 
sveitarfélaginu. Þetta hlutverk fer vaxandi og mikilvægi þess á eftir að 
aukast gífurlega með vísan til þess sem áður var sagt um aukið vægi 
einstaklingsferða.  Loks hlýtur í auknum mæli að koma til frekara 
samstarfs sveitarfélaga og rekstraraðila við vöruþróun. Þess sér nú 
víða dæmi sem þið þekkið betur en ég. Þetta á ekki síst við í vaxandi 
flóru afþreyingarinnar.  Þannig að opinberir aðilar hafa gífurlegt 
hlutverk í uppbyggingu greinarinnar, ríkið ekki síst í markaðs- og 
kynningarmálum og gerð laga- og rekstrarumhverfis og sveitarfélögin í 
umhverfis- og upplýsingaþættinum og vöruþróun auk skipulagningar 
sérstakra byggðaviðburða sem draga fólk til einstakra svæða. 

Góðir fundarmenn. 
 
Samkvæmt öllum spám, sem birtar eru og byggðar á könnunum og 
rannsóknum er gert ráð fyrir gífurlegri aukningu í umfangi 
ferðaþjónustu í heiminum á næstu áratugum. 
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Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaferðamálaráðinu er gert ráð fyrir 
að aukning í umsvifum í ferðaþjónustu í heiminum aukist um 60% til 
ársins 2010 og önnur 60% til ársins 2020. 

Umsvif í íslenskri ferðaþjónustu hafa verið um 0,03% af 
heildarumsvifum í heiminum.  Ef við höldum okkar hlut af heildinni og 
aukum hann ekki þá værum við að tala um 500.000 erlenda gesti hér 
á ári eftir 22 ár og árlegar gjaldeyristekjur um 65 milljarða á ári. 

Hvert er þá raunhæft markmiðið okkar Íslendinga í þessum auknu 
umsvifum og hverju skal til kostað?   Er þetta markmið okkar að auka 
gjaldeyristekjurnar þannig að árið 2020 verði þær 40 milljörðum meiri 
en á síðasta ári eða eru þau önnur?  Ætlum við okkur stærri hlut en 
halda bara í horfinu?  Ætlum við eins og allir aðrir að auka hlut okkar 
meira í tekjunum en magninu? Hvernig þá? Og ætla Vestfirðingar að 
auka sinn hlut af heildarumsvifum Íslands? 

Þetta eru spurningar ekki morgundagsins, heldur dagsins í dag og af 
hálfu stjórnvalda hefur verið reynt að svara þeim og skal þar vísað til 
stefnumótunar samgönguráðuneytisins sem nú er að hluta komin í 
framkvæmd. Þar er markið sett hærra en að halda aðeins í horfinu. 

Það er mín skoðun að fyrirferðamestu málin á allra næstu árum og þau 
sem skipta sköpum um árangur okkar verði annars vegar gæðamálin í 
heild sinni þar með talin umhverfismál, uppbygging 
afþreyingarflórunnar og loks hvernig við nýtum okkur gjörbreytt 
upplýsingaumhverfi.  Gæðaumræðuna eigum við hafa kjark til að fara í 
gegnum. Þetta segi ég því að mér hefur þótt á stundum að við værum 
ekki tilbúin til að taka réttlátri gagnrýni á okkar gæði. 

All krefst þetta mikillar vinnu og ekki síður samvinnu og samstillingar 
allra hlutaðeigandi. 
Með vísan til þess var það svo að þegar ný lög um Ferðamálaráð tóku 
gildi nú í vor að þá eru þar kallaðir til í nýtt sjö manna ferðamálaráð 
tveir fulltrúar Sambands Ísl. sveitarfélaga, tveir fulltrúar ríkisins, tveir 
fulltrúar atvinnugreinarinnar auk fulltrúa ferðamálasamtaka 
landshlutanna. 
Þarna hefur því verið myndaður vettvangur til þess stóraukna 
samstarfs ofangreindra lykilaðila í uppbyggingu ferðaþjónustu til 
framtíðar sem er okkur lífsnauðsynlegt og hér hefur verið gerður að 
umræðuefni. 

Sjálfsagt finnst ykkur að ég hafi lítið rætt um markaðsmál og það er 
rétt að því leyti að ekki hefur verið rætt um einstök verkefni og 
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framkvæmd enda gefst voanndi tækifæri i framhaldi af spurningum og 
umræðum.  Hins vegar hef ég rætt um forsendurnar til frekari 
markaðsaðgerða og reynt að benda þar á vöru- og gæðaþáttinn. 

Það er ekki til neins að stórauka fjármuni til allarar markaðsvinnu 
nema varan sé rétt og kaupandanum sé tryggð gæði vörunnar. 
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Ferðamálaráðstefnan 27. september 2000  
Ísafirði  

 

TÆKIFÆRI LANDSBYGGÐAR Í FERÐAÞJÓNUSTU 

 

Áður en ég ræði um tækifæri landsbyggðar sérstaklega þá tel ég rétt 
að rifja örlítið upp um heildarumsvifin í atvinnugreininni og reyna að 
gera grein fyrir nokkrum ástæðum þeirra.  Enda er aukning umsvifa 
auðvitað staðfesting á tækifærum landsbyggðar, landsins alls og 
hvernig þau hafa verið nýtt atvinnusköpunar og aukinnar veltu. 

Nú er því ljóst eins og rifjað hefur verið upp hér í morgun að á þessu 
ári verða erlendir gestir meira en 100.000 fleiri en fyrir þrem árum, 
árið 1997.  Aukningin ein á þessu þriggja ára tímabili nemur meiru en 
öllum fjölda erlendra gesta sem komu hér sumarið1997.   

Gjaldeyristekjur af þessum gestum stefna í að verða allt að 8 
milljörðum meiri í ár en fyrir þrem árum, árið 1997.  Þá hefur orðið 
mikil aukning í innlenda markaðnum og ef litið er þar til síðust þriggja 
ára sem tölur eru um þ.e. frá 1996-1999 er aukningin 21% í fjölda 
gistinátta innlenda markaðarins.  Það sýnir e.t.v meira en nokkuð 
annað árangur, þar sem um er að ræða markað sem slíkur hefur ekki í 
reynd stækkað svo neinu nemur en skilar þessari aukningu á þessum 
þrem árum.  Þessu til viðbótar er mikil aukning í sumrhúsaeign 
Íslendinga sem ekki skilar hér í aukningu gistinátta, em eðli málsins 
samkvæmt er öll utan höfuðborgarsvæðis. 

Aukinn áhugi Íslendinga, sem hefur verið vakinn ekki síst með öflugu 
vöruframboði og mér liggur við að segja með vakningu þjóðarinnar til 
að sækja Ísland heim,landið,sagan og menningin hefur verið gerð 
sýnilegri og árangurinn skilar þessum stórauknu umsvifum í 
ferðalögum Íslendinga. 

Þessi heildarárangur ferðaþjónustunnar er engan veginn sjálfsagður og 
því síður sjálfgefinn til framtíðar.  Á stundum heyrist að við höfum 
verið heppin og minnir það á umræður um heppna veiðmenn sem 
lentu í laxagöngu eða hittu á síldartorfu. 
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En árangur í ferðaþjónustu á lítið skylt við heppni.  Hér hefur verið 
byggt upp til lengri tíma. 
Að baki árangri liggur gífurleg vinna fjölmargra aðila þar sem unnið er í 
samræmi við markaða stefnu.  

MARKVISS VINNUBRÖGÐ SKILA EINFALDLEGA ÁRANGRI.   

Árið 1995 hófst vinna við gerð fyrstu heildarstefnumótunar í 
ferðaþjónustu hér á landi og var verkið unnið á vegum 
samgönguráðuneytis. Fjölmargir aðilar voru kallaðir að þeirri vinnu.  
Eftir þessari stefnu hefur síðan verið unnið í meginatriðum.  Hér er því 
unnið nú eftir stefnu, sem mörkuð var fyrir nokkrum árum í SAMVINNU 
opinberra aðila og greinarinnar, markmið voru sett og leiðirnar lagðar 
að þeim markmiðum. 
Í framhaldi af stefnumótun var stóraukið fjármagn lagt til 
markaðsvinnu og síðan stofnað Markaðsráð, eins og stefnumótunin 
gerði ráð fyrir.  

Þá hefur á fjölmörgum öðrum sviðum verið brugðist við af hálfu 
stjórnavalda í samræmi við leiðir stefnumörkunarinnar og verður það 
ekki rakið hér en vísa má til fréttabréf Ferðamálaráðs, sem kom út í 
dag hvað það varðar. 

Eitt að markmiðum stefnumótunarinnar var frekari dreifing gesta yfir 
árið og var þar gert ráð fyrir að samhliða því að aukinn hlutdeild gesta 
kæmi á lágönn myndu tekjur af hverjum gesti eðlilega lækka vegna 
lægri verða að vetri og styttri dvalartíma.  Heildartekjur myndu þó 
eðlilega aukast og ekki síst á tiltölulega vannýttum tíma ársins.  Það á 
því engum að koma á óvart að meðaltekjur af hverjum erlendum gesti 
hafi lækkað undanfarin ári, það hlaut að gerast ef hin markaða stefna 
sérstaklega um aukna hlutdeild að vetri skilaði þeim árangri sem stefnt 
var að. 

Áfram er unnið í samræmi við hina opinberu stefnu að framgangi 
þessarar atvinnugreinar enda var stefnumörkunin unnin til ársins 
2005.  50% fleiri erlendir gestir, rúmlega 20% aukning innlenda 
markaðarins og átta milljarða meiri gjaldeyristekjur en árið 1997 þ.e. 
á aðeins 36 mánaða tímabili hljóta að auka trú okkar á því að leiðirnar 
sem valdar voru hafi verið réttar og hin faglega vinna að settum 
markmiðum hafi verið rétt unnin.  Allar þessar magnaukningar ekki 
síst á lágönn eiga að skapa fyrirtækjum frekari forsendur til bættrar 
afkomu. 
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En nú má enginn okkar telja sér trú um að einhverju lokatakmari sé 
náð. Áfram þar að vinna í samræmi við hina mörkuðu stefnu.  Árangur 
aukinnar samvinnu greinarinnar og opinberra aðila og innan 
greinarinnar sjálfrar á að sýna okkur mikilvægi samstarfs og 
samvinnu. 

 
Þegar litið er til þessa heildarárangurs markvissrar vinnu greinarinnar 
og stjórnvalda á okkur að vera ljóst að Ísland sem eining á 
markaðstorgi ferðaþjónustunnar hefur náð árangri , þar haaf tækifærin 
verið nýtt. 

Þannig að spurningunni:  Á Ísland tækifæri í ferðaþjónustu hefur í 
reynd verið svarað jákvætt. 

Því leiðir af sjálfu sér að ekki þarf að spyrja hvort landsbyggðin á 
Íslandi eigi tækifæri í ferðaþjónustu? Hún hefur sýnt það sem stærsti 
hlutinn af þeirri einingu sem hefur náð þessum árangri. 

En hægt er að spyrja á annan veg og oft er það gert:  Á ÖLL 
landsbyggðin jöfn í tækifæri í ferðaþjónustu?  NEI. 

Það er nefnilega oft talað um landsbyggð sem eina einingu, 
byggðavanda, landsbygggðarvanda ,en auðvitað er það ekki svo.  
Þetta samheiti á að mínu mati ekki við í ferðaþjónustu, einstakir hlutar 
landsins hafa af fjölmörgum ástæðum mismunandi forsendur til 
atvinnusköpunar.  Þannig að það er mín skoðun að það sé engum 
greiði gerður með að segja að öll landsbyggð eigi jöfn tækifæri í 
ferðaþjónustu eða gera ráð fyrir því. 

Ekkert frekar en landshlutar henta misvel til sauðfjárbúskapar eða 
rækjuveiða, þá hafa landssvæði hér á landi mismunandi tækifæri í 
ferðaþjónustu.  Þannig að einstökum vandamálum ákveðinna greina 
eða landshluta megum við ekki gefa samheiti og þannig jafnvel skapa 
neikvæað ímynd af heild. 
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Nauðsynlegt er því að það sé kannað rækilega hvar eru frekari 
tækifæri,hvar eru bestu forsendurnar? 

Því hefur á tveimur vígstöðvum verið sett í gang vinna til að kanna 
forsendur til eflingar ferðaþjónustu í einstökum landshlutum. 

Ferðamálaráð hóf samstarf við Byggðastofnun í vor um að kanna 
þessar forsendur og styttist í að Byggðastofnun ljúki því verkefni að 
gera veikleika- styrkleikakönnun landshluta hér á landi m.a. með tilliti 
til ferðaþjónustu.  Síðan munu sérfræðinga beggja stofnana fara frekar 
í þesaa greiningu á næstu mánuðum.  Niðurstöður þeirrar könnunar 
hljóta að verða ákveðin ábending um hvar sé vænlegast að byggja upp 
ferðaþjónustu til framtíðar með tilliti til tækifæra.  Þessi atvinnugrein 
verður ekki byggð upp á tilfinningu og auðvitað getum ekki gert ráð 
fyrir því hér að öll landsbyggðin eigi sömu tækifæri.  Þess vegna eru 
nýhafnar rannsóknir í ferðaþjónustu og allar kannanir svo mikilvægar 
til að tryggja að fjárfesting og önnur uppbygging verði þar sem 
forsendur eru til arðsemi og hún verði í samræmi við óskir 
markaðarins 

Í öðru lagi þá lét Markaðsráð ferðaþjónustunnar vinna skýrslu í fyrra 
þar sem kannaðar voru forsendur til vöruþróunar í ferðaþjónustu utan 
hánnatíma utan höfuðborgarsvæðisins. 

Sú skýrsla leiddi í ljós að þegar kannaðar voru grunnforsendur, þ.e. 
samgöngur, gisting og afþreying þá voru tiltölulega fá en nokkuð stór 
svæði, þar sem forsendur voru taldar til að þróa vöru til 
markaðssetningar erlendis utan háannar, 

Svæðin voru annars vegar aksturssvæðin út frá 
höfuðborgarsvæðinu,en allir eru sammála um að utan hánnatíma þá 
verður markaðurinn innlendur og erlendur fyrst og fremst sóttur 
þangað og hins vegar flugsvæði. 

Niðurstaða Markaðsráðsins var að styðja í fyrstu við vöruþróun á Norð-
Austursvæðinu SEM HEILD. 
Þar voru taldar forsendur til þessarar vöruþróunar strax og er nú í 
vetur þetta svæði markaðssett sérstaklega á erlendum mörkuðum 
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Það er mín skoðun að til að ná enn betri árangri í ferðaþjónustu á 
einstökum svæðum þá verði að horfa á forsendur svæðisins með tilliti 
til grunnþáttanna, þ.e. samgangna, gistingar og afþreyingar. Síðan 
verður að skoða blákalt þarfir markaðarins ,byggja á niðurstöðum 
rannsókna og kannanna og síðast en ekki síst að hugsa í stærri 
einingum. 

Þá er ég bæði að tala um landfræðilega en ekki síður markaðslega.  
Ísland er örsmá sölueining erlendis, sú eining brotin markaðslega í enn 
smærri einingar á erfitt með að ná augum og eyrum markhópsins.  
Meiri samvinna á stærri svæðum, frekari stofnun markaðssamfélaga 
og jafnvel sölusamtaka á að mínu mati að skoða alvarlega 

Við verðum að treysta hvort öðru.  

Fara þarf því yfir veikleika og styrkleika svæðanna og vinna í samræmi 
við það. Byggja vinnuna við vöruþróun á rannsóknum og könnunum.  
Sórefla alla samvinnu á öllum sviðum og hugsa í stærri einingum 
markaðslega þó þjónustulega geti smærri einingar í mörgum tilfellum 
átt við. 
Og treysta öðrum.  

Ég geri mér fulla grein fyrir að hér hef ég ekki komið með neina 
töfraformúlu að því hvernig svæði utan höfuðborgarinnar nýti sín 
tækifæri í ferðaþjónustu. 

Áfram verður unnið af hálfu opinberra aðila að því að styrkja faglega 
þjónustu- og stoðþætti til að aðstoða svæðin við sína vöruþróun og 
markaðsvinnu. 

Stjórnvöld hafa skapað vettvang og aukið fjármagn til þess, þannig að 
þar sem rannsóknir og kannanir sýna að forsendur eru til frekari 
árangurs verður unnið í samstarfi við heimamenn. 

 
Mig langar í lokin að nefna hér stærðir um umfang og breytingar í 
gistinóttum ,sem eru mikilvægur mælikvarði á umfang til að sjá 
hvernig hlutur landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins hefur 
þróast.  
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Þó minni ég á að það er heildarárangur sem skiptir höfuðmáli og fara 
ber varlega í að skipta landinu í þessi tvö umræðusvæði. 

Á árunum 1995-1999 hefur aukning í fjölda gistinátta á Íslandi verið 
alls 33%.  
Hlutdeild höfuðborgarsvæðisins var 38% 1995 en á síðasta ári 40%, 
eða með öðrum orðum hlutdeilld landsbyggðar í heildarfjölda gistinátta 
var 62% árið 1995 en 60% í fyrra fjórum árum síðar. 

 
Þegar þetta er skoðað eftir árstíðum Þá var hlutur landsbyggðar 34% 
árið 1995 en í fyrra 31% af heildargistinóttum vetrarins 

Hlutdeild landsbyggðar í heildargistifjölda sumarsins hefur farið úr að 
vera 73% árið 1995 í 72% í fyrra.  Höfuðborgarsvæðið hefur aukið 
hlutdeild sína á þessum fjórum árum um 2 prósentustig gagnvart 
landsbyggð. 

Þannig að þegar á þessar tölur er litið á þennan hátt virðist 
landsbyggðin ekki alveg hafa haldið sínum hlut í mikilli aukningu 
heildarinnar þó geri ég ráð fyrir að einhverjir hafi gert ráð fyrir að 
þessi röskun væri meiri en sem næmi tveinur prósentustigum þegar 
litið er til umræðunnar undanfarin misseri. 

Þar er að mínu mati um að ræða verið að blandað saman árangri í 
umfangi og nýtingu. 

En eins og vitað er hefur aukning framboðs orðið verulega umfram 
aukingu gistinátta á landsbyggðinni á þessum árum, sem hefur leitt til 
verri nýtingar í heild þó hlutdeild heildargistinátta af heildinni hafi ekki 
breyst verulega.  Bent hefur verið á að gistirými á hótelum og 
gistiheimilum hafi aukist um allt að 100% á þessum fjórum árum að 
vetri á landsbyggðinni.  Með rúmlega 30% aukingu gistinótta á sama 
tíma þarf engum að koma á óvart að nýting versni verulega. 

Þessar fjárfestingar eru í sjálfu sér tækifæri eða geta verið það ef hægt 
er að nýta þær til frekari heildarvöruþróunar.  Þar er ég að vísa til þess 
að árangur hefði að mínu mati orðið enn betri fyrr, ef enn frekar hefði 
verið unnið að fja´rmögnun vörunnar í heild, þ.e. gistingar, 
afþreyingar, samgangna o.fl. og litið til stærri svæði í því sambandi. 
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Því er oft haldið fram af þeim sem best þekkja til að tekjur svæða af 
ferðaþjónustu séu í hlutfalli við fjölda gistinátta.  Sé það svo má gera 
ráð fyrir að um 60% allra tekna í ferðaþjónustu á Íslandi sem eru 
vegna eyðslu í landinu skili sér á landsbyggðinni en 40% á 
höfuðborgarsvæðinu og ætti hlutfallið í reynd að vera hærra á 
landsbyggðinni þar sem hlutur sumarsins, þegar gistiverð er hærra en 
að vetri er miklu hærri landsbyggðinni en í Reykjavík. 

 
Þannig að þegar litið er til þess tekjuauka sem hefur orðið í 
ferðaþjónustu á sl. þrjú ár og áður er getið er ekki óðelilegt að gera 
ráð fyrir að veltan í ferðaþjónustu á landsbyggðinni hafi aukist um 
a.m.k.3- 4 milljarða á síðustu þrem árum og sé nú á bilinu 15-17 
milljarðar a.mk. 

Í ljósi þessa árangurs starfsfólks í ferðaþjónustu á landsbyggðinni hlyti 
það að hljóma undarlega í eyrum ókunnugra að tala um 
landsbyggðarvanda í ferðaþjónustu sem eitthvert samheiti þó einstök 
svæði eða fyrirtæki búi eðlilega við mismunandi forsendur. 

Þess vegna hljótum við að tala um hvernig við nýtum tækifærin ÁFRAM 
til enn frekari atvinnusköpunar og arðsemi.  Því lít ég svo á að á 
þessari ráðstefnu séum við að hefja umræðuna um: ÁFRAMHALDANDI 
NÝTING TÆKIFÆRA Á LANDSBYGGÐINNI Í FERÐAÞJÓNUSTU. 

Það gerist í aukinn samvinnu allra með áframhaldandi faglegum 
vinnubrögðum við ákvöðrun um fjárfestingar og vöruþróun þar sem 
litið er á vöruna í heild, en ekki aðeins á einstaka þætti hennar 
Áherslur á þau svæði aðallega sem samkvæmt rannsóknum og 
könnunum hafa forsendur til frekari vaxtar. 
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Ferðamálaráðstefnan á Hvolsvelli 18.-19. október 2001 

 
Ástand og horfur í ferðaþjónustu í kjölfar atburðanna 

11. september 2001 

Sú breyting var gerð á fyrirhugaðri dagskrá 
Ferðamálaráðstefnunnar að bætt var inn í umræðum um áhrif og 
horfur í ferðaþjónustu í kjölfar atburðanna 11. september sl. Þetta var 
ákveðið í samráði SAF og Ferðamálaráðs. Hér verða þrír 
framsögumenn, sem munu reifa málið frá mismunandi hliðum og síðan 
verða almennar umræður. Í minni framsögu mun ég reyna að fara 
almennt yfir áhrifin, viðbrögð og velta upp líklegri þróun og frekari 
viðbrögðum.  

Margt af því sem hér kemur fram hefur verið rætt innan 
Ferðamálaráðs í Markaðsráði og í samstarfshópi SAF og 
Ferðamálaráðs. 

Eins og öllum hér inni er ljóst hefur verið mikil aukning í umsvifum 
ferðaþjónustu í heiminum á undanförnum áratugum allt frá lokum 
síðari heimstyrjaldar. Ekki hefur þó verið um jafna aukningu að ræða 
og nokkrum sinnum hefur dregið verulega úr aukningunni. Koma þar 
til olíukreppa, slys, stríðsátök ,hryðjuverk auk ýmissa efnahagslegra 
þátta.  

Oftast hefur þó verið um tiltölulega staðbundin og mjög tímabundin 
áhrif að ræða. Aðeins einu sinni á árunum 1950-2000 hefur orðið 
samdráttur í heildarumfangi ferðaþjónustu í heiminum. Það var árið 
1982, þegar samdrátturinn var 0,4%, og aðeins einu sinni á sama tíma 
hefur orðið samdráttur í flugi, þ.e. 1991 í kjölfar Persaflóastríðsins um 
1,5 % 

Þannig að þó áhrif séu bundin við hluta heimsins virðist svo sem 
einhver tilfærsla verði og áhrifin á ferðaþjónustu séu bundin við 
umrædd svæði átaka, eða hryðjuverka. Ferðalög halda áfram en 
færast til. Sem dæmi um hve áhrifin geta verið svæðisbundin og 
skammvin má nefna hryðjuverk við Luxor í Egyptalandi 1997.  
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Þrátt fyrir mikil áhrif á ferðaþjónustu í Egyptalandi árið 1998, þá varð 
engin minnkun í Mið-Austurlöndum það ár og árið 1999 varð aukning í 
Egyptalandi um 40% frá árinu áður og umfang orðið meira en fyrir 
umrætt hryðjuverk,sem þó beindist að erlendum ferðamönnum í 
landinu. 

Þegar litið er til Bandaríkjamarkaðar sérstaklega þá hafa orðið mun 
meiri sveiflur á honum en hér hafa verið nefndar,sérstaklega síðustu 
tvo áratugi. Ef skoðuð eru áhrif hryðjuverka og styrjalda á síðustu 15 
árum þá hefur ferðamönnum frá Bandaríkjunum til Evrópu fækkað 
tvívegi um allt að 20 % í heild næstu 12 mánuði á eftir, en innan 18 
mánaða frá viðburðinum hefur umfangið verið komið í sama horf og 
fyrr. 

Á árunum 1987-1989 fækkaði t.d. Bandaríkjamönnum sem hingað 
komu um 36%, en hefur fjölgað mikið síðan og hlutfallslega meira en 
heildinni. Þannig voru þeir um 16% af heildinni 1990, en á síðasta ári 
18%. 

Þegar horft er á þessar sögulegu upplýsingar er eðlilegt að spurt sé 
hvort sama mynstur muni verða nú: 

Þ.e. samdráttur í ferðaþjónustu í heiminum verði enginn í heildinni 
heldur bundinn við Bandaríkin og þau svæði sem Bandaríkjamenn 
sækja og að 12-18 mánuðum liðnum verði jafnvægi aftur komið á og 
áframhaldandi aukning hliðstæð og fyrr? Þessi skoðun hefur verið sett 
fram m.a. af Alþjóðaferðamálaráðinu með ákveðnum fyrirvörum. Og 
ég hef í höndum slíkar skoðanir frá ýmsum aðilum,sem líta til 
ofangreindar reynslu og vísa til hæfileika þessarar atvinnugreinar til að 
vinna sig út úr vandamálum. Rökin eru í reynd ekki mikil og önnur en 
þau. 

Auðvitað höfum við á þessari stundu engar forsendur til að spá um 
þessa þróun til þess eru óþekktu stærðirnar allt of margar. Ekki 
megum við þó líta einungis til sögunar og gera ráð fyrir því að allt 
verði komið í samt lag eftir 12-18 mánuð og það jafnvel af sjálfu sér. 
Þannig að þrátt fyrir þær skoðanir sem hér hafa verið nefndar um 
tímalengd og umfang áhrifanna hafa líka verið settar fram skoðanir að 
áhrifin nú verði meiri og langvinnari en fyrr. 

 
 

 

 123



Og hvaða rök eru sett fram fyrir þeim skoðunum? 

Í fyrsta lagi eru þessir atburðir svo miklu meiri en við höfum áður séð 
og svo sýnilegir öllum og lifa lengur í huga fólks. Atburðirnir eru ekki 
afmarkaðir í huga fólks hvorki landfræðilega né tímalega þar sem 
engum er nú ljóst hvenær þeim er í reynd lokið né hvert þeir teygja 
anga sína. Í raun má segja að atburðarásin sé enn í gangi samanber 
nýjustu fréttir. 

Í öðru lagi er ljóst af viðbrögðum flugfélaga um allan heim að þau 
virðast gera ráð fyrir að þessi samdráttur verði meiri nú enn fyrr og 
langvinnari. Það kemur m.a. í ljós í þeirra ákvörðunum um gífurlegan 
samdrátt í öllu framboði strax. Þetta eru harðari og sneggri ákvarðanir 
um samdrátt en fyrr í sögu ferðaþjónustunnar 

Í þriðja lagi langvinnari ótti enn fyrr við ferðalagið sjálft.  

Í fjórða lagi möguleg breyting í forgangsröð í neyslumynstri. Ferðalög 
hafa verið að færast ofar og ofar í neyslumynstri okkar,en sú skoðun 
hefur verið sett fram að við munum nú endurraða þessu mynstri, sem 
gæti leitt til varanlegrar breytingar. Endurskoðað gildismat.  

Í fimmta lagi að almenningur líti til þess að samdráttartímabil fylgi í 
kjölfarið og þá gætir alltaf tilhneigingar til að sparnaðar frekar en 
eyðslu. Þess sér nú þegar stað. 

Í sjötta lagi verði áhrifin á kostnað vegna ferðalaga meiri nú en fyrr 
ekki síst vegna dýrra krafna um aukið öryggi. 

Varðandi þá skoðun sem sett hefur verið fram um hugsanlegt 
samdráttartímabil þá hefur verið bent á það að atburðirnir 11. 
september hafi í reynd virkað sem hvati til að ákvarðanir um mikinn 
samdrátt jafnvel gjaldþrot voru teknar hjá fyrirtækjum sem þá þegar 
voru í miklum vandræðum innan ferðaþjónustunnar í heiminum. Við 
megum ekki gleyma því þegar litið er yfir sviðið í heild að ákveðinn 
samdráttareinkenni voru komin fram innan ferðaþjónustunnar fyrir 11. 
september sem gera má skóna að hefðu dregið verulega úr vexti 
greinarinnar á næstu mánuðum. Samtök evrópskra flugfélaga höfðu 
t.d. tilkynnt 0,8% samdrátt í flutningum í ágúst og 3,5% minnkun á 
flugleiðum yfir N- Atlantshaf. 
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Loks hefur verið bent á í þessu samhengi að allar þessar aðgerðir nú 
geti leitt til "survival of the fittest", þannig að ferðaþjónustan verði 
rekin í færri en sterkri einingum eftir allar þessar hremmingar, þar sem 
þeir veikustu hverfa af sviðinu.  

Hér hefur verið varpað fram til umræðu á fundinum með ákveðnum 
rökum tveim mismunandi skoðunum um hve langvinn og mikil áhrifin 
verða. Ákveðin bjartsýni, byggð fyrst og fremst á reynslunni og hins 
vegar svartsýnni skoðun. Hver niðurstaðan verður mun tíminn einn 
leiða í ljós. Nauðsynlegt er þó að minna á að niðurstaðan VERÐUR ekki 
bara,heldur er hún að ákveðnum leyti komin undir okkur og öðrum í 
ferðaþjónustu í heiminum. Hvernig VIÐ látum málin þróast. 

 
Hver hafa svo orðið viðbrögðin þessar 5 vikur sem liðnar eru frá 
atburðunum? 

Við þekkjum flest hér inni hver viðbrögð ferðaþjónustufyrirtækja urðu. 
Gífurlegur niðurskurður í framboði í flugi ,sem leiddi til uppsagna 
hundruða þúsunda starfsmanna í ferðaþjónustu. 

Sex stærstu flugfélög Bandaríkjanna tilkynntu um 20-25% samdrátt í 
flugi og sögðu upp 120.000 manns strax. 

Flugfélög í Evrópu sögðu upp um 20.000 starfsmönnum og a.m.k tvö 
urðu gjaldþrota. Áhrif þessara uppsagna flugfélaganna gætir eðlilega í 
öllum þjónustugeiranum og nú er áætlað að á næstu vikum muni um 1 
milljón manna í ferðaþjónustu í Bandaríkjunum hafa misst atvinnuna. 

Hér á Íslandi voru Flugleiðir fyrstir fyrirtækja í ferðaþjónustu til að 
grípa til aðgerða. Ég mun ekki fara hér í gegnum þeirra aðgerðir enda 
þeirra fulltrúi hér ,sem ræðir það sérstaklega. 

 

Hver gætu áhrifin orðið hér á landi til skemmri tíma, þegar litið 
er til þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir? 

Þegar litið er til þess niðurskurðar, sem Flugleiðir hafa ákveðið svo og 
þess samdráttar í framboði ,verður ekki hjá því komist að gera ráð 
fyrir verulegum samdrætti í erlenda hluta ferðaþjónustunnar hér á 
landi næstu mánuði a.m.k. 
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Ákveðið samhengi hefur verið á milli aukningar í umfangi erlenda hluta 
ferðaþjónustunnar hér á landi og aukins sætaframboðs Flugleiða á 
undanförnum árum. Erfitt er að sjá að annað gildi nú þegar dregið er 
úr framboði. 

Yrði samdrátturinn með vísan til þess samdráttar sem orðinn er fyrstu 
vikurnar og samdráttar, sem er fyrirsjáanlegur í framboði næstu 
mánaða 18% næstu sex mánuði gæti það jafngilt um 2100 milljónum 
minni gjaldeyristekjum en á sama tíma fyrir ári. 

Ef þessum samdrætti væri skipt niður á nokkra þætti þá yrði minnkun 
tekna í fluginu um 900 milljónir og í öðrum tekjum af erlendum 
ferðamönnum um 1200 milljónir. Þar myndi gistiþátturinn þá skerðast 
á bilinu 300- 400 milljónir frá fyrra ári og veitingaþátturinn um 
hliðstæða upphæð. 

Verslun á Íslandi gæti þannig dregist saman á næstu sex mánuðum 
um a.m.k 100 milljónir vegna samdráttar í komu erlendra gesta enda 
hafa nú þegar borist fréttir af samdrætti í verslun hér á landi í kjölfar 
hryðjuverkanna. 

Þær tölur sem hér hafa verið nefndar fyrir næstu sex mánuði eru 
byggðar á þeim forsendum að vöntunin miðað við fyrra ár verði 18% 
að meðaltali yfir allan tímann og að engin aukning verði annars vegar 
vegna bættrar sætanýtingar og hins vegar að enginn árangur náist í að 
ná hærra hlutfalli af farþegum Flugleiða til að heimsækja Ísland á 
kostnað ferða yfir Atlantshafið. 

Með sömu forsendum þ.e. 10% minnkun umsvifa að sumri yrði 
samdráttur í gjaldeyristekjum næsta sumar á sex mánaða tímabili 
rúmlega 2000 milljónir. 

En áhrifin eru ekki eingöngu á fyrirtæki í ferðaþjónustu. Hlutur 
stjórnvalda í gjaldeyristekjum af ferðaþjónustu hefur verið áætlaður á 
bilinu 20-25 % í formi beinna og óbeinna skatta og gjalda. Miðað við 
þær forsendur gæti beint tap þjóðarbúsins orðið um 400-500 milljónir í 
vetur og allt að 800- 1000 milljónum á næstu 12 mánuðum. 

En auðvitað verður einmitt að leggja á það áherslu að breyta hlutfalli 
farþegahópsins þannig að hærra hlutfall en fyrr verði Íslandsfarþegar 
nú þegar dregið er úr heildarframboði. Það er verkefni okkar næstu 
mánuði til að draga úr skaðanum og snúa vörn í sókn nú þegar dregið 
er úr heildarframboðinu. 
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Hér voru að framan nefnd möguleg áhrif til næstu 6-12 mánaða og 
nefndar tölur. Mín skoðun er sú að í allra versta falli miðað við 
núverandi stöðu og engar nýjar aðgerðir yrðu áhrifin samdráttur sem 
næmi 4-5 milljörðum í gjaldeyristekjum á 12 mánaða tímabili frá 11. 
september sl., en erfitt sé að gera sér vonir um að samdrátturinn verði 
minni en 1,5 milljarðar eða rúm 4% og þá verði gripið til aðgerða strax 
til að snúa vörn í sókn. Það fari eftir aðgerðum okkar hvar á bilinu 1,5 
- 5 milljarða gjaldeyristað þjóðarinnar verður? 

 
Hvaða aðgerðir? 

Hér að framan hafa verið nefndar aðgerðir,sem gripið hefur verið til af 
fyrirtækjum í þeim tilgangi að draga úr tjóni og freista þessa að 
tryggja áframhaldandi rekstur. Þær lýsa samdrætti og minnkandi 
umsvifum. En hvað með frekari aðgerðir til varnar og sóknar? Á fundi í 
framkvæmdastjórn Ferðamálaráðs Evrópu fyrir skömmu kom fram að 
ferðamálaráð margra landa hyggjast nú leggja aukna áherslu á 
innlenda markaðinn. Hér á Íslandi er hlutur hans hlutfallslega miklum 
mun minni en í flestum öðrum löndum Evrópu. Aukin áhersla á hann 
myndi því ekki vegna stærðar hans breyta mjög miklu í heildinni. Þrátt 
fyrir það er auðvitað eðlilegt að enn frekari áhersla verði nú lögð á 
hann. 

Hvað varðar erlenda markaðinn er nauðsynlegt að stórauka allt 
upplýsinga- kynningar og markaðsstarf til að freista þess að 
samdrátturinn í ferðaþjónustu hér á landi verði sem allra minnstur. Á 
þeim fundum sem boðað hefur verið til erlendis hefur komið sterklega 
fram að ferðamálaráð í Evrópu hafa flest ef ekki öll uppi áform um að 
auka markaðsstarfið. Af því er ljóst að ætlum við að tryggja 
áframhaldandi samkeppnishæfni okkar verðum við á sama hátt að 
vera þátttakendur í þessu aukna markaðsstarfi þó ekki væri til annars 
en að halda okkar hlut í minnkandi heild. 

Nú þegar ferðaþjónustan er orðin önnur stærsta atvinnugrein 
landsmanna með tilliti til öflunar gjaldeyris og skilar ríkissjóði 6-7 
milljörðum í beinum og óbeinum sköttum og gjöldum árlega er öllum 
ljóst hvaða hagsmunir eru í húfi. Þá hafa einstaklingar og fyrirtæki 
fjárfest mikið á undanförnum árum með hliðsjón af miklum vexti. 
Stjórnvöld hafa einnig fjárfest mikið í upplýsinga- og markaðsstarfi. 
Allra leiða hlýtur að verða leitað til að tryggja arðsemi þessara 
fjárfestinga. Þá er ekki síður nauðsynlegt að líta til þess að við erum 
hér ekki aðeins að tala um ferðaþjónustu sem atvinnugrein. 
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Ferðaþjónustan á Íslandi er í reynd einnig samgöngukerfi okkar 
við umheiminn. 

Leiðakerfi Flugleiða, sem byggt hefur verið upp er hornsteinn 
ferðaþjónustunnar. Þessi brú okkar til umheimsins allt árið. Nú eru 
komnir brestir í þessa brú og hana verður að styrkja. Við munum öll 
þegar brýrnar á Skeiðarársandi hurfu, hve við vorum öll sammála um 
að byggja upp þessar samgöngur okkar sem væru okkur 
lífsnauðsynlegar. Nú þegar brestur kemur í millilandabrúna hljótum við 
á sama hátt að leita allra leiða til að styrkja hana ekki aðeins 
ferðaþjónustunnar vegna heldur vegna alls atvinnulífs í landinu. Ég 
mun ekki frekar fara í að skýra leiðakerfi Flugleiða enda gert það áður í 
ræðu og riti,en bið ykkur að íhuga hvernig landslagið yrði, ef 9 mánuði 
ársins væru samgöngur í samræmi við þarfir okkar litla markaðar 
285.000 íbúa. 

Því vil ég í lokin leggja áherslu á eftirfarandi: 

Útilokað er á þessari stundu að fullyrða með einhverri vissu hver áhrif 
hryðjuverka verða til næstu 12 mánaða, en ekki verður horft fram hjá 
ákveðnum vísbendingum um að þau geti orðið meiri og langvinnari en 
fyrr,þegar atvinnugreinin hefur orðið fyrir áföllum. 

Með engum aðgerðum gætu gjaldeyristekjur þjóðarbúsins dregist 
saman um 4-5 milljarða á næstu 12 mánuðum. Með markvissum og 
auknum markaðsaðgerðum er að mínu mati hægt að draga verulega 
úr þeim skaða. 

Að mínu mati eru aðgerðir sem tryggja tíðni og áfangastaði núverandi 
leiðakerfis Flugleiða, sem er hornsteinn ferðaþjónustunnar hér á landi 
mikilvægastar til að draga úr frekari áhrifum. Leiðakerfi Flugleiða er 
ekki aðeins hornsteinn ferðaþjónustunnar heldur forsenda fyrir 
þátttöku fyrirtækja í alþjóðlegu viðskiptalífi. Gera yrði ráð fyrir að 
einhver þeirra flyttu starfsemi sína erlendis,ef ekki nyti þeirrar tíðni og 
fjölda áfangastaða,sem íslenskt viðskiptalíf nýtur nú allt árið um kring. 
Nægir þar að nefna sem dæmi hve slík heilsárstíðni til allra okkar 
helstu markaða er nauðsynlegt matvælaútflutningi okkar til að vera 
samkeppnisfærir á ferskvörumarkaði. 

Ekki verður hér farið í frekri útfærslu að auknum markaðsaðgerðum en 
ég tel nauðsynlegt að nefna það hér hve öll ferðaþjónusta í landinu er 
háð auknu eða minnkandi framboði í leiðakerfi Flugleiða. 
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Ég fullyrði það hér og vísa til reynslu minnar af gangverki íslenskrar 
ferðaþjónustu að besti stuðningur við öll ferðaþjónustufyrirtæki í 
landinu eru markaðsaðgerðir í takt og samhljómun við þeirra aðgerðir 
sem tryggja leiðakerfi Flugleiða og þannig innstreymi erlendra gesta 
allt árið svo og samgöngur íslensks atvinnulífs við umheiminn. 

Þá þekki ég vel hvernig Flugleiðir hafa borið hitann og þungann af 
okkar sameiginlega markaðs- og kynningarstarfi. Við hljótum að skoða 
það nú strax með hvaða hætti við getum komið sterkar inn þar. Það er 
útilokað að gera ráð fyrir að fyrirtækið haldi því áfram nú með sama 
þunga og fyrr. 

Samdráttur í framboði Flugleiða og markaðsvinnunni kemur niður á 
öllum fyrirtækjum í ferðaþjónustu hér á landi og á sama hátt njóta allir 
þess ef tekst að snúa vörn í sókn og byggja kerfið upp aftur og að 
mínu mati ríkissjóður hlutfallslega mest. Það gagnar lítið að styrkja 
grunnþætti ferðaþjónustunnar innanlands,ef ekki er beitt 
markaðsaðgerðum til að auka eftirspurnina, sem tryggir nægt framboð 
flutninga til landsins allt árið um kring. 

Gera verður ráð fyrir að næstu vikur séu mestu ósvissutímar í 
ferðaþjónustu frá lokum síðari heimsstyrjaldar. 

Íslensk ferðaþjónusta er vandanum vaxin. Vandamáli okkar hafa oft 
orðið til þess að við höfum orðið að leita nýrra leiða, nýta ný tækifæri. 
Svo verður einnig nú. Útsjónarsemi og dugnaður einstaklinga og 
fyrirtækja hefur byggt upp þessa atvinnugrein á örfáum áratugum. 
Þess alls munum við njóta í átökum komandi mánaða þar sem okkur, 
stjórnvöldum og greininni mun í sameiningu takast að snúa vörn í 
sókn.  

 
 
 
 
 
 
 
 


