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Brottfarir um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 2002-2017

Fjölgun ferðamanna á Íslandi

Fjöldi ferðamanna hefur næstum því nífaldast.
783% fjölgun



Verkefnið

▪ Lykilspurning verkefnisins:

- Þolmörk í fjölda ferðamanna m.v. 
afkastagetu samfélagsins.

- Hvað getur Ísland tekið við mörgum 
ferðamönnum ef horft er til þeirra 
takmarkandi þátta sem eru til staðar í 
dag sem og bestu viðmiða (e. 
benchmarking) á viðurkenndum 
mælikvörðum. 

▪ Hver eru þolmörk lykilþátta í undirstöðu 
ferðaþjónustu á Íslandi?

▪ Hvar stöndum við í dag og til náinnar 
framtíðar? 

▪ Hversu „hreyfanlegir“ til úrbóta eru 
lykilþættir innviða ?

▪ Hversu fjárfrekar eru úrbætur lykilþátta 
innviða ? 

www.visir.is

www.bbr.is

www.visir.is



Nálgun þessa verkefnis

▪ Fyrsta skipti sem verkefni sem þetta er unnið hér á landi. 
- Ekki til sambærileg verkefni erlendis frá þar sem til skoðunar eru þolmörk á landsvísu vegna álags frá fjölda 

ferðamanna.

▪ Áhersla sett á að þróa sett mælikvarða með áherslu á þrjár meginstoðir sjálfbærrar þróunar: Umhverfi, 
samfélag og efnahag en með fótspor ferðamannsins í forgrunni. 

▪ Talið mikilvægt að vinna uppsetningu verkefnis í samráði við alla megin hagaðila áður en fyrsta mat er 
framkvæmt

▪ Verkfasar eru því eftirfarandi: 
- Mótun aðferðarfræði, viðmiðum og mælikvörðum
- Ástandsmat. Fyrsta matið unnið



Efnisyfirlit

1. Sjálfbærniviðmið og sambærileg verkefni á alþjóðavísu

2. Yfirlit um nálgun og aðferðafræði Þolmarkaverkefnis

3. Skipulag verkefnis og hlutverk hópa

4. Tímarammi



1. Sjálfbærniviðmið og sambærileg verkefni á alþjóðavísu



▪ Skilgreining Ráðherranefndar Evrópusambandsins (1995)

“Sustainable tourism development pertains to all forms of development and management of 

tourism activity that respect the environment, protect long-term natural and cultural resources, 

and are socially and economically acceptable and equitable.”

Sjálfbær ferðaþjónusta – hvað er það?



▪ Viðmið (e. benchmark) varðandi áhrif ferðaþjónustu
- Lítið til af upplýsingum til fyrir mismunandi lönd

▪ Hagræn gögn og kannanir um upplifun ferðamanna
- Töluvert til af slíkum gögnum fyrir flest lönd

▪ Sjálfbærnivísar
- Mikið hvatt til þróun sjálfbærnivísa 2004-2006

- Þróun sjálfbærnivísa er nú aftur hafin

- Alþjóðaferðamálastofnun (UNWTO) og Evrópubandalagið vinna að þróun sjálfbærnivísa

Alþjóðleg viðmið (e. benchmark)



▪ Hagræn viðmið
- Í mörgum löndum eru til hagræn gögn sem notast má við til samanburðar á landsvísu

- Gögn eru mis nákvæm og þar af leiðandi viðmiðin

▪ Félagsleg viðmið
- Upplifun og ánægja ferðamanna (“Mood of the tourist”): Mikið til af gögnum og viðmiðum í flestum

löndum

- Upplifun og ánægja heimamanna (“Mood of the nation”): Eitthvað til af gögnum sem hægt er að
notast við sem viðmið

▪ Umhverfisleg viðmið
- Lítið til af gögnum um ásættanleg þrengsl og álag á umhverfið

Alþjóðleg viðmið



Vísar (e. indicators) fyrir ferðamaþjónustu



Efnahagslegt gildi



Félagsleg og menningarleg áhrif



Áhrif á umhverfið



Þolmörk: Alþjóðlegar rannsóknir
Reiknilíkan fyrir þolmörk
Dæmi: Eyjan Elba á Ítalíu



Þolmörk: Alþjóðlegar rannsóknir
Þolmörk borga og áhættumat á þrengslum (e. overcrowding) 



2. Yfirlit um nálgun og aðferðafræði Þolmarkaverkefnis



Vegvísir í ferðaþjónustu



Hvað/hvar er ferðaþjónustugeirinn?



Uppsetning verkefnis - áherslur

Lykilþættir



Uppsetning verkefnis - áherslur

Lykilþættir
Styðjandi innviðir –
tengjast öllum lykilþáttum











Mat á ástandi lykilþátta 



Matsaðferð

▪ Grunnástand málaflokks
- Hver er staðan í dag?

- Hvert er þanþol málaflokksins

- Hver er viðkvæmni málaflokksins

- Þegar nærri TOC?

- ….

▪ „Áhrif ferðamannsins“

- Fjöldi ferðamanna

- Farþegafjöldi og viðkomur

- Umferðartölur

- …..

▪ Mat á ástandi/áhrifum

Hreyfanleiki (e. movability) 
Kostnaður (e. cost)



Mat á ástandi lykilþátta 



▪ Áhersla lögð á að um er að ræða verkefni sem þróast áfram. Byrjum gróft og vinnum svo 
nánar. 

▪ Uppbygging sjálfbærnivísa tekur mið af lykilþáttum og áherslum

▪ Áhersla lögð á að viðmið horfi alltaf til Þolmarka í tengslum við fjölda ferðamanna

▪ Áhersla er lögð á að nýta fyrirliggjandi gögn eins og kostur er – og gefa vísbendingu um þau 
gögn sem afla þarf til viðbótar

Aðferðafræði við mótun mælikvarða/sjálfbærnivísa



▪ Mælikvarðar þurfa að standast gæðakröfur: 
- Við hæfi til að svara spurningunni um þolmörk viðkomandi þáttar / mæla stöðu 

- Er hann mælanlegur?

- Er hann matshæfur (green/yellow/red)?

- Er hann að mæla ástand sem hægt er að bregðast við og stýra – og er hægt að meta það viðbragð í tíma 
og kostnaði?

- Eru gögn aðgengileg og viðeigandi út frá mælikvarða/nákvæmni, tíma og svæðis?

- Eru gögnin uppfærð reglulega?

Aðferðafræði við mótun mælikvarða/sjálfbærnivísa



3. Skipulag verkefnis og hlutverk hópa



Skipulag verkefnis

Eigendur
Ferðamálaráðherra/SAF/SIS

Vinnuhópur Vinnuhópur Vinnuhópur Vinnuhópur 

Stýrihópur

Ytri ráðgjafar

Ráðgjafaráð

Stjórnstöð

Ytri ráðgjafar (Efla) - Efni inn í vinnuhópa til rýnis og umfjöllunar



Uppsetning verkefnis

▪ Uppsetning verkefnis og viðmiða taka til allra 
lykilþátta í innviðum

▪ Hagrænar, samfélagslegar og umhverfislegar 
áherslur ganga þvert á þessa lykilþætti. 

▪ Mismunandi fyrir hvern lykilþátt hvort allar 
þrjár áherslur eigi við. 



Ytri ráðgjafar

Jónas Hallgrímsson
Ingi Ingason
Gunnar (Intellecta)

Reynir Sævarsson
Ragnhildur Gunnarsdóttir
Snævarr Georgsson
Guðmundur Guðnason
Jón Vilhjálmsson
Eva Dís Þórðardóttir
Nathan Reigner
Jeremy Wimpey

Ólafur Árnason
Nathan Reigner
Sigrún María Kristinsdóttur

Verkefnisstjórn og samræming (Ólafur Árnason)
Þróun viðmiða, alþjóðlegur samanburður og samanburðarsvæði (TRC New Zeeland)

Rýni (EY)



▪ Samsettir af ráðgjöfum og sérfræðingum frá stofnunum, ráðuneytum og atvinnulífi.

▪ Tilgangur að aðstoða með gögn og rýna viðmið. 

▪ Áhersla á að ná aðilum sem tengjast öllum lykilþáttum í „fótspori ferðamanns“

Fjórir hópar:

▪ Tveir hópar um efnahagslegt jafnvægi: 
- Hópur A - Þjóðhagslegar stærðir og efnahagslegt jafnvægi

- Hópur B – Innviðir og fjárfestingar 

▪ Samfélag

▪ Umhverfi

Vinnuhópar



Vinnuhópar - fyrirkomulag

Hlutverk vinnuhópa:

▪ Rýna tillögur að viðmiðum

▪ Gefa yfirlit um gögn

▪ Taka til umfjöllunar niðurstöður sem ráðgjafar 
hafa unnið fyrir vinnuhópinn

Framkvæmd:

1. Kynningarfundur. Ráðgjafar og Stjórnstöð 
útskýra markmið, aðferðafræði og stöðu 

2. Gagnarýni: Ráðgjafar senda gagnasett á 
vinnuhóp til skoðunar fyrir fund

3. Rýnifundir: Farið yfir athugasemdir og 
aðgerðir til breytinga ákveðnar

4. Lokafundur (ef þarf): Yfirferð að loknum 
lagfæringum ráðgjafa



Vinnuhópur um efnahagslegt jafnvægi

Hópinn skipa aðilar frá: 

• Fjármála- og efnahagsráðuneyti

• Seðlabanka Íslands

• Hagstofunni

• SAF - Samtökum ferðþjónustunnar

• Samtökum atvinnulífsins

• Samtökum íslenskra sveitarfélaga

• Háskóla Íslands

• Aðrir hagaðilar (listi ekki endanlegur né tæmandi)

Áhersla: Þjóðhagslegar stærðir og efnahagslegt jafnvægi



Vinnuhópur um efnahagslegt jafnvægi

Hópinn skipa aðilar frá:

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

• Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

• Samtökum íslenskra sveitarfélaga

• Vegagerð

• ISAVIA

• Hagstofu

• Umhverfisstofnun

• Þjóðgörðum

• Samorku

• Samtökum iðnaðarins

• Aðrir hagaðilar (listi ekki endanlegur né tæmandi)

Áhersla: Innviðir og fjárfestingar



Vinnuhópur um félagslegt jafnvægi

Hópinn skipa aðilar frá: 

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

• Velferðarráðuneyti

• Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

• Sambandi íslenskra sveitarfélaga

• Ferðamálastofu

• Hagstofu

• Lögreglu

• Landsbjörgu

• Rannsóknarmiðstöð ferðamála

• Aðrir hagaðilar (listinn ekki endanlegur né tæmandi)

Áhersla: Samfélagsþjónusta, húsnæðismál, öryggismál, viðhorf til 
ferðamanna



Vinnuhópur um umhverfislegt jafnvægi

Hópinn skipa aðilar frá:

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

• Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

• Umhverfisstofnun

• Ferðamálastofa

• Samband íslenskra sveitarfélaga 

• Þjóðgarðar

• Ferðafélög

• Náttúruverndarsamtökum

• Sambandi íslenskra sveitarfélaga

• Aðrir hagaðilar (listi ekki endanlegur né tæmandi)

Áhersla: Umhverfismál og ástand náttúrusvæða 



Ráðgjafaráð

Hlutverk

• Að fá til sín gögn sem unnin hafa 
verið í vinnuhópum 

• Taka til umfjöllunar og samþykkja 
niðurstöðu vinnuhópa áður en 
niðurstaða er send stýrihópi til 
lokasamþykkis

• Ráðgjafaráð er einnig leiðbeinandi 
um atriði sem taka þarf tillit til 
þannig að niðurstöður hvers 
málaflokks verði sem skýrastar

Framkvæmd

1. Kynningarfundur í upphafi 
verks

2. Eftir að vinnuhópar skila af sér 
senda ráðgjafar gögn til 
yfirferðar

3. Rýnifundur/-fundir (ef þarf) 
þar sem farið er yfir 
niðurstöður og athugasemdir



Þátttakendur

Ráðgjafaráð eru þrjú talsins:

• Efnahagslegt jafnvægi

• Félagslegt jafnvægi

• Umhverfislegt jafnvægi

Ráðgjafaráð 



Stýrihópur – stjórn SF

Hlutverk

• Að fá til sín gögn sem unnin hafa 
verið í vinnuhópum og fjallað 
hefur verið um í ráðgjafaráðum. 

• Yfirfara og samþykkja 
niðurstöður hvers málaflokks 
sem og heildarniðurstöður og 
ákveða með hvaða hætti þær
niðurstöður verði settar fram og 
kynntar.

Framkvæmd

1. Kynningarfundur í upphafi 
verks

2. Kynning á niðurstöðum: Eftir 
að ráðgjafahópur skilar af sér 
verða gögn send á ráðgjafahóp 
og kynnt

3. Rýnifundur/-fundir (ef þarf) 
þar sem farið er yfir 
niðurstöður og athugasemdir



Áfangi 1: 
▪ Ræs verkefnis 22. mars
▪ Kynningarfundur 22. mars
▪ Fyrsti fundur vinnuhópa vikuna 9 til 13. apríl
▪ Vinnuhópar fá send í lok fyrstu viku eftir páska 
▪ Vinnuhópar skila af sér  fyrir lok mái
▪ Fyrstu tillögur til ráðgjafaráðs byrjun júni
▪ Tillögur til stýrihóps um miðjan júni.
▪ Skipun í vinnuhóp vinnhópa fyrir áfanga 2. fyrir sumarfrí. 

Áfangi 2: 
Gert er ráð fyrir skilum á fyrsta mati haustið 2018

Tímarammi



Takk fyrir


