
LOK2106                                                                                                                             FÓÓ 

 iii  

Abstract 
Planning and policy formulation are reasonably close concepts but they 

are common in companies’ management. Planning is a process of 

determination and actions built on them but policy formulation is a 

further exposition on this process and shows how it is possible to 

achieve the objectives that have been set. Tourism industry has been in 

rapid growth, both in this country and abroad. The growth of the 

industry has even been more here than it has been elsewhere in Europe. 

Planning and policy formulation are especially important concepts in 

tourism, among other things, because of how cross-technical and 

complex this industry is.  

Thorsmork is one of the most popular tourist attractions in the south 

part of Iceland and numerous tourists visit the area every year. The 

author of this report explains the tourism in the area but particularly 

Husadal, which is owned and operated by Reykjavik Excursions 

(Kynnisferdir). In the report, the author covers the legal organisational-

plan in the area. Then two approaches to policy formulation are 

covered but the goal of the report is to develop possible strategy for 

Reykjavik Excursions in Husadalur by using one of the approaches. 

There are many possibilities in hand on the area and the resources are 

diverse. The vision for Husadalur is indeed bright and exciting. 
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Útdráttur 
Skipulag og stefnumótun eru nokkuð náin hugtök en þau eru nokkuð 

algeng í stjórnun fyrirtækja. Skipulag er ferli ákvarðana og athafnir 

byggðar á þeim en stefnumótun er síðan frekari útlistun á þessu ferli og 

snýst um að ná sem bestum árangri í rekstri fyrirtækja. Árangurinn 

grundvallast síðan á þeirri afstöðu fyrirtækisins, hvað það vill vera og 

hvað það vill verða í framtíðinni. 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem hefur verið í örum vexti, bæði 

hérlendis og erlendis. Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur jafnvel verið 

meiri hér en annars staðar í Evrópu. Skipulag og stefnumótun eru 

einkum mikilvæg hugtök í ferðaþjónustu, m.a. vegna þess hversu 

þverfagleg og margþætt greinin er. Einnig er hún ung og enn í mótun 

en skipulag og stefnumótun geta verið leiðarljós í rétta átt. 

Þórsmörk er einn vinsælasti ferðamannastaður Suðurlands en 

fjölmargir ferðamenn sækja svæðið heim á hverju ári. Skýrsluhöfundur 

gerir grein fyrir ferðaþjónustu á svæðinu en skoðar sérstaklega 

Húsadal, sem Kynnisferðir ehf. eiga og reka. Í skýrslunni eru skoðaðar 

sérstaklega lögbundnar skipulagsáætlanir á svæðinu. Þá eru  skoðaðar 

tvær aðferðir til stefnumótunar en tilgangur skýrslunnar er síðan að 

þróa mögulega stefnu Kynnisferða í Húsadal með annarri aðferðinni.  

Heitt vatn fannst nýlega í Húsadal sem kemur til með að gjörbylta öllu 

rekstrarumhverfi á svæði. Vetrarferðamennska og heilsuferðamennska 

eru meðal nýrra möguleika sem hægt væri að nýta. Lagt verður upp 

með þríþætta lykilhæfni sem felst í  nýtingu á auðlindum svæðisins. 

Þessir lykilþættir eru náttúra, menning og fagmennska. 

Lykilorð: 

• Skipulag 

• Stefnumótun 

• Ferðaþjónusta 

• Ferðamannastaður 

• Þórsmörk 


