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Abstract 
Iceland has a long history as a tourist destination and Iceland tourism is a growing 

industry, despite the challenges that most tourists arrive by air and the tourist 

season is rather short. The purpose of this paper is to analyse the operating 

conditions for a tourist business at Mánaskál in the North of Iceland, specifically 

“How feasible is a tourist business at Mánaskál farm, in cooperation with 

Icelandic Farm Holidays, operating three summer houses in the purpose of renting 

accommodation”. 

In this paper the development of tourism in Iceland is discussed including: the 

number of tourists: industry revenue: the status and possibilities of tourism in the 

North West and seasonality. Also considered is the length of stays, travel patterns 

and tourist consumption. In regards to Icelandic Farm Holidays, the classification, 

number of accommodation places and utilisation of the agency, is discussed. 

Finally the proposed operation of the tourism business at Mánaskal is explained. 

The conclusion is that, even though one third of foreign travellers visit the North 

of Iceland, the North West and particularly the area of Mánaskál farm, is not a 

very popular travel destination. The availability and percentage of capacity 

utilisation in this area are below the average. Also, despite the added tourism 

interest in Icelandic equestrian activities, the business idea is not viable. This 

investment needs more revenue and lower leverage or more favourable funding. 

Keywords: Business plan, tourism, Icelandic Farm Holidays, horse related 

tourism, North West of Iceland. 
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Úrdráttur 
Ísland á sér langa sögu sem ferðamannastaður og ferðaþjónusta á Íslandi er 

vaxandi atvinnugrein. Langflestir ferðamenn koma til landsins með flugi og 

ferðamannatímabilið hér er stutt, en því fylgja ýmsar áskoranir. Markmið þessa 

verkefnis er að greina rekstrargrundvöll og afkomu ferðaþjónustu að bænum 

Mánaskál í Austur Húnavatnssýslu. Lagt er upp með rannsóknarspurninguna: 

„Hversu fýsilegur er rekstur ferðaþjónustu í samstarfi við Ferðaþjónustu bænda að 

bænum Mánaskál út frá forsendum um kaup og rekstur á þremur sumarhúsum til 

sölu gistingar.“  

Í verkefninu er fjallað um þróun ferðaþjónustu á Íslandi, fjölda ferðamanna, tekjur 

af greininni og stöðu og möguleika Norðurlands vestra í ferðaþjónustu. Einnig er 

fjallað um árstíðabundnar sveiflur í ferðaþjónustu, hvernig þær birtast og hverjar 

orsakir þeirra eru. Fjallað er um dvalarlengd, ferðavenjur og neyslu ferðamanna. 

Ítarlega er sagt frá Ferðaþjónustu bænda, flokkunarkerfi þeirra og þjónustu. 

Einnig er framboð gististaða og gistirýma greint sem og nýting þeirra. Að lokum 

er sagt frá hugmyndinni um ferðaþjónustu að Mánaskál, hver starfsemin yrði, á 

hvaða tímum og hverjar forsendur fyrir rekstrinum yrðu. 

Í ljós kom að Húnavatnssýslur á Norðurlandi vestra eru ekki mjög vinsæll 

áningarstaður ferðamanna en þó kemur rúmlega þriðjungur erlendra ferðamanna 

við á Norðurlandi. Einnig er framboð og nýting gistirýma á þessu svæði töluvert 

lægra en að meðaltali yfir landið. Mikill áhugi erlendra ferðamanna skapar 

tækifæri í hestatengdri ferðaþjónustu en niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir rekstur 

hugsanlegrar ferðaþjónustu sýna að fjárfestingin stendur ekki undir rekstrinum. 

Að óbreyttum forsendum er hugmyndin ekki fýsilegur fjárfestingarkostur. 

Ábúendur eru ekki tilbúnir til þess að leggja fjármuni í verkefnið að svo stöddu 

þar sem augljóst þykir að áætlað stofnfé auk láns frá eigendum duga ekki til þess 

að reksturinn standi undir sér. Til þess að hugmyndin gæti gengið upp út frá 

rekstrarforsendum, þyrfti fjárfestingin að skila hærri tekjum, skuldsetning að vera 

minni eða fjármögnun að vera hagstæðari. 

Lykilorð: Viðskiptaáætlun, ferðaþjónusta, Ferðaþjónusta bænda, hestatengd 

ferðaþjónusta og Norðurland vestra. 
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Inngangur 
Ferðaþjónusta er stækkandi atvinnugrein á Íslandi og heyra málefni hennar í 

dag undir iðnaðarráðuneyti í stað samgönguráðuneytis áður og má því segja að 

hún sé nú viðurkennd sem iðnaður. Á árunum 2000-2009 var ferðaþjónusta að 

meðaltali 5,04% af vergri landsframleiðslu (Hagstofa, 2009) og ferðaþjónusta 

innanlands hefur á síðustu árum verið tæplega fjórðungur allra útflutningstekna 

okkar (Hagstofa Íslands, e.d.e.). 

Íslensk ferðaþjónusta glímir við miklar árstíðasveiflur og ekki njóta allir 

landshlutar eða landsvæði sömu vinsælda á meðal ferðamanna. Vegna þessa 

eru ekki allir staðir jafn ákjósanlegir fyrir rekstur ferðaþjónustu. Landið hefur 

markvisst verið markaðssett sem áfangastaður og fer erlendum ferðamönum 

sífellt fjölgandi. Efnahagskreppa seint á árinu 2008 hafði áhrif á 

ferðaþjónustuna tímabundið og til framtíðar. Ein helsta spurningin um 

ferðaþjónustuna er hvort hún sé að gefa það mikið af sér að það borgi sig fyrir 

nýja aðila að fara af stað í rekstur ferðaþjónustu í dag. 

Markmið verkefnisins er að búa til viðskiptaáætlun fyrir hugmynd að 

ferðaþjónustu í samstarfi við Ferðaþjónustu bænda með það að markmiði að 

sýna fram á hvort fýsilegur möguleiki sé að fara út í slíka starfsemi að bænum 

Mánaskál í Austur Húnavatnssýslu.  

Lögð er fram rannsóknarspurningin: „Hversu fýsilegur er rekstur ferðaþjónustu 

í samstarfi við Ferðaþjónustu bænda að bænum Mánaskál út frá forsendum um 

kaup og rekstur á þremur sumarhúsum til sölu gistingar?“ 

Unnið er eftir sex þrepa líkani Kotler við vinnslu rannsóknarinnar:  

• Rannsóknarefni valið 

• Rannsóknar áætlun mótuð 

• Upplýsingaöflun 

• Upplýsingar metnar 

• Unnið úr heimildum 

• Niðurstöður kynntar 

(Kotler og Keller, 2009, bls. 103). 
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Fyrsta verk var að velja rannsóknarefnið, skilgreina það og afmarka. Við 

mótun rannsóknaráætlunarinnar var sett upp grind að efni verkefnisins til þess 

að gera sér grein fyrir eðli og umfangi rannsóknarinnar. Við upplýsingaöflun 

var helst stuðst við fyrirliggjandi gögn, t.d. bækur og fræðigreinar um 

ferðaþjónustu og markaðssetningu, skýrslur og talnaefni frá Hagstofu Íslands 

varðandi framboð og nýtingarhlutföll gistirýma og fleira. Stuðst var við 

kannanir sem unnar voru á vegum Ferðamálastofu auk annarra gagnlegra 

upplýsinga af heimasíðum. Einnig var stuðst við frumgögn, eins og svör frá 

gæðastjóra Ferðaþjónustu bænda, svör eins ferðaþjónustubónda og smiðs, auk 

eigin verðkannana. Við mat á upplýsingum var tekin til hliðsjónar reynsla 

viðmælenda á þessu sviði og reynt var að vinna úr heimildum þannig að 

niðurstöður gæfu sem raunhæfasta mynd.  

Áætlanagerð rannsóknarinnar var unnin í Excel og leitast höfundur við að 

teikna upp raunhæfa en fremur varkára mynd af tekjum og raunhæfa mynd af 

kostnaði við fjárfestingu og rekstur ferðaþjónustu að Mánaskál. Lagðar eru 

fram áætlanir um fjárhag fyrstu fimm rekstaráranna með rekstrar- og 

greiðsluáætlun og áætluðum rekstrar- og efnahagsreikningi. Forsendur á bak 

við útreikninga eru rökstuddar með eigin rannsókn á kostnaðarliðum. 

Við túlkun niðurstöðunnar er eftir fremsta megni reynt að líta hlutlaust á gögn 

rannsóknarinnar og lýsa þeim á auðskilinn hátt. 
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Ferðaþjónusta á Íslandi 
Til þess að gera sér grein fyrir fýsileika hugmyndarinnar að fara af stað út í 

ferðaþjónustu á Íslandi er ýmislegt sem þarf að skoða og meta. Eitt af því hver 

staða greinarinnar er í dag. Til þess að átta sig á því þarf að skoða hvernig hún 

hefur verið að þróast og greina þau teikn sem hugsanlega gefa vísbendingar um 

framhaldið. 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið gríðarlega á tveimur síðustu áratugum og 

er ferðaþjónusta orðin ein af máttarstólpum íslensks efnahags (Jóhannesson, 

Huijbens og Sharpley, 2010, bls. 284). Ísland á sér langa sögu sem 

ferðamannastaður (Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 284, byggir á Sumarliði R. 

Ísleifsson, 1996) en með nútímavæðingu landsins og auknum áhrifum frá 

Evrópu jókst aðsóknin seint á 19. öldinni. Ferðamálastofa hefur starfað frá 

árinu 1964 og unnið að markaðssetningu og kynningu landsins sem 

ferðamannastaðar (Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 284), þar til á síðustu árum, en 

Íslandsstofa hefur sinnt kynningarmálum frá árinu 2010.  

Langflestir koma til landsins með flugi í gegn um Leifsstöð, en áætlað er að 

það séu yfir 96% erlendra gesta, og aðeins um 4% komi með öðrum hætti, svo 

sem með Norrænu, skipum og  með flugi á aðra flugvelli (Ferðamálastofa, 

2012a). Talningar á erlendum gestum og Íslendingum sem fóru frá landinu 

voru áður í höndum Útlendingaeftirlitsins en þær lögðust af er Ísland varð aðili 

að Schengen. Millibilsástand var í talningum erlendra gesta árið 2001 en þá 

sinnti enginn þessum verkefnum. Á árinu 2002 hóf Ferðamálastofa talningar að 

nýju en einungis í Leifsstöð. Áður voru talningar bæði yfir gesti með 

millilandaflugi og skipum. Mynd 1 sýnir þróun í fjölda ferðamanna til 

landsins. 
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Mynd 1. Heildarfjöldi erlendra gesta 1949-2011 (Ferðamálastofa, e.d.,d.). 

Eins og lesa má út úr mynd 1 hefur erlendum gestum almennt fjölgað jafnt og 

þétt til landsins með undantekningartilvikum þó. Einungis er um áætlaðar tölur 

að ræða fyrir árið 2001 þar sem engar formlegar talningar eru til á fjölda 

erlendra gesta á því ári. Erlendum gestum fækkaði lítillega árið 2001 og 2002 

en hugsanlega má rekja það til hryðjuverkaárásarinnar á Tvíburaturnana í 

Bandaríkjunum 9. september 2001 (Ásgeir Jónsson, Njáll T. Friðbertsson og 

Þórhallur Ásbjörnsson, 2006, bls. 11). Til marks um þá miklu aukningu sem 

orðið hefur í ferðaþjónustu hér á landi þá hefur ferðamönnum til landsins 

fjölgað um tæplega 440% frá árinu 1987 til ársins 2011 (Ferðamálastofa, 

e.d.,d.). 

Þar sem Ísland er eyja er ferðaþjónusta hér á landi mjög háð flugsamgöngum 

og því geta náttúruhamfarir eins og eldgos haft mikil áhrif á innlenda 

ferðaþjónustu með því að stöðva flug til landsins, eins og gerðist til dæmis í 

gosinu í Eyjafjallajökli árið 2010. 

Ísland hefur notið góðs af staðsetningu sinni á milli meginlands Evrópu og 

Norður Ameríku og hefur Ísland verið notað sem áfangastaður fyrir 

millilendingar á milli þessara heimsálfa. Íslensk flugfélög hafa nýtt sér þetta og 

eiga stærstan hluta kökunnar í ferðaþjónustunni hér (Hagstofa, 2011a). 

Icelandair hefur nýtt sér staðsetningu Íslands á milli Ameríku og Evrópu og 

byggt upp alþjóðlegt leiðakerfi þar sem Ísland er miðpunkturinn (Icelandair, 

e.d.). 

Sem dæmi um vöxt í flugsamgöngum við landið má nefna að á síðasta ári 

(2011) setti Icelandair met í farþegafjölda þegar fyrirtækið flutti 1750 þúsund  
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farþega á einu ári. Það eru 260 þúsund fleiri farþegar en árið á undan og jókst 

því farþegafjöldi hjá Icelandair um 18% á milli ára. Einnig var sætanýting sú 

besta í sögu félagsins (Icelandair, 2011). Flugfélag Íslands jók einnig 

farþegafjölda sinn um 3% á milli áranna. Gistináttaframboð félagsins jókst um 

7% á milli ára og nýting á hótelherbergjum keðjunnar var 67,9% (Icelandair 

group, 2012). Icelandair hefur sett saman stærstu flugáætlun í sögu þess en 

áætlunin fyrir árið 2012 verður 14% umfangsmeiri en árið á undan. Einnig 

gerir félagið ráð fyrir auknu framboði annarra flugfélaga yfir sumarið svo gera 

má ráð fyrir töluverðri fjölgun ferðamanna til Íslands árið 2012 (Icelandair, 

2011).  

Flugsamgöngur eru ekki það eina sem skiptir Ísland máli því samgöngur innan 

landsins eru einnig mikilvægar til þess að ferðaþjónustan þrífist hér. 

Hringvegurinn var gerður árið 1973 og skipti það gríðarlega miklu til þess að 

tengja saman samfélög og ferðamannastaði um allt land. Flest sjávarpláss á 

Íslandi hafa góða höfn sem býður upp á aukningu á viðkomu 

skemmtiferðaskipa hingað til lands og hér hefur orðið mikil aukning á 

viðkomu þeirra (Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 289). 

Íslensk ferðaþjónusta glímir við mörg algeng vandamál eylanda í tengslum við 

ferðaþjónustu, t.d. árstíðasveiflur (e. Seasonality) og mikla ásókn ferðamanna á 

fáa viðkomustaði. Á Íslandi er svokallaður Gullni hringur (e. Golden circle) og 

Reykjanesið (e. Reykjanes peninsula) vinsælustu áfangastaðirnir (Jóhannesson 

o.fl., 2010, bls. 289). Gullni hringurinn svokallaði er dagsferð frá Reykjavík 

um Gullfoss, Geysi og Þingvelli (Visit Iceland, e.d.a.). Landið hefur upp á að 

bjóða marga fleiri heillandi staði sem hafa ekki fengið sama fjölda gesta vegna 

erfiðs aðgengis, árstíðasveiflna eða manneklu (Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 

290). 
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Íslandi er skipt upp í átta svæði eða landshluta. Mynd 2 sýnir um það bil 

skiptingu landsins í Höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Vestfirði, Norðurland, 

Austurland, Suðurland, Reykjanes og svo hálendið fyrir miðju. 

 

Mynd 2. Kort af Íslandi sem sýnir skiptingu landshluta og svæða 
(www.visiticeland.com, e.d.b.). 

Sérstakar markaðsskrifstofur sjá um hvert svæði og eru kynningarsíður 

svæðanna orðnar sjö: 

• www.visitreykjavik.is 

• www.westiceland.is 

• www.westfjords.is 

• www.northiceland.is 

• www.east.is 

• www.south.is 

• www.visitreykjanes.is 

(Visit Iceland, e.d.b.). 

Ísland er að verða háðara ferðaþjónustu og yfirvöld eru farin að horfa í þá 

áttina í leit að fjölbreytilegum efnahagsþáttum (Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 

296, byggt á Össur Skarphéðinsson, 2008; 2009). Þegar hefur orðið ávinningur 

af ferðaþjónustunni hér á landi, hún er að auka gjaldeyristekjur landsins og 

hafa þær aukist hratt á síðustu árum. Væntanlega munu gjaldeyristekjurnar 

halda áfram að aukast á meðan ferðamönnum til landsins fjölgar. Mynd 3 sýnir 

þróun gjaldeyristekna í ferðaþjónustu. 
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Mynd 3. Gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu á árunum 1987-2009 (Hagstofa, e.d.f.; 
Hagstofa, 2009a). 

Eins og sjá má aukast gjaldeyristekjur þjóðarinnar af ferðaþjónustu jafnt og 

þétt en svo hraðar frá árinu 2005 til 2008 enn meira á árinu 2009. Ekki eru 

nýlegri tölur um gjaldeyristekjur í þessum flokki en frá árinu 2009 en sjá má að 

miklar breytingar hafi orðið eftir hrun. Árið 2008 voru gjaldeyristekjurnar af 

ferðaþjónustu alls rúmlega 73 milljarðar (Hagstofa, e.d.f.) og árið 2009 voru 

þær rúmlega 111 milljarðar (Hagstofa, 2011a, bls. 2). 

Það má því segja að ferðaþjónustugreinin sé vaxandi á Íslandi og eigi sér orðið 

langa sögu. Nú er hún einnig orðin að mikilvægu afli í þjóðarbúskapnum, t.d. í 

öflun gjaldeyristekna. Ferðamálastofa stendur vörðinn í talningum erlendra 

gesta og Hagstofa heldur utan um talningu gistinátta. Því má segja að vel sé 

fylgst með þróun í fjölda ferðamanna til landsins sem gefur okkur mikilvægar 

vísbendingar um hvað koma skal. Samgöngur til landsins skipta greinina 

gríðarlega miklu máli og eins og fækkun ferðamanna eftir árásina á 

Tvíburaturnana sýnir þá stendur okkur ekki aðeins ógn af náttúruhamförum hér 

á landi eins og eldgosum því alþjóðlegir viðburðir geta sett strik í reikninginn 

fyrir okkur. Ísland glímir við árstíðarsveiflur eins og svo margir áfangastaðir 

en unnið er hörðum höndum að því að mæta þeim áskorunum og má þar til 

dæmis nefna átakið Ísland allt árið. En eldgos og hryðjuverkaárásir er ekki það 

eina sem hefur bjátað á því hér varð efnahagskreppa árið 2008 og hún getur 

snögglega hafa breytt forsendum til reksturs í ferðaþjónustu. 

 

0	  

20000	  

40000	  

60000	  

80000	  

100000	  

120000	  

´87	   ´89	   ´91	   ´93	   ´95	   ´97	   ´99	   ´01	   ´03	   ´05	   ´07	   ´09	  

í	  	  
m
ill
jó
nu

m
	  

Galdeyristekjur	  af	  ferðaþjónustu	  



 

 

Háskólinn á Akureyri  Kolbrún Ágústa Guðnadóttir  8 

Áhrif efnahagskreppunnar á ferðaþjónustu 

Samkvæmt Hagstofu gætti áhrifa fjármálakreppunnar og afturkippsins í 

efnahag heimsins hér á landi í ferðaþjónustunni árið 2009. Erlendum 

ferðamönnum fækkaði þó minna hér á landi en í Evrópu almennt. Fækkunin 

hér á landi var 1,6% en í Evrópu fækkaði þeim um 4,9%. Ferðamönnum 

fjölgaði svo aftur í Evrópu um 3,2% árið 2010 en þá var lítil sem engin fjölgun 

ferðamanna á Íslandi. Eldgosið í Eyjafjallajökli hafði neikvæð áhrif á 

ferðaþjónustu á tímabili árið 2010 en landið okkar fékk mikla athygli fyrir 

vikið. Einnig taldi Hagstofan vísbendingar liggja fyrir um að vöxtur í 

ferðaþjónustu á Íslandi yrði meiri á árinu 2011 en annars staðar í Evrópu. 

Munurinn yrði 8-9% vöxtur á Íslandi umfram vöxtinn í Evrópu gangi spár 

Alþjóðaferðamálastofnunarinnar eftir (Hagstofa, 2011a, bls. 2). 

Eftir efnahagshrunið hefur ferðaþjónusta verið álitin snar þáttur í uppbyggingu 

efnahags hér á landi og samkvæmt helstu hagsmunaaðilum ferðaþjónustunnar 

er ferðaþjónustan orðin ein mikilvægasta stoð efnahagsins (Jóhannesson o.fl., 

2010, bls. 285, byggt á Ólöf Ýrr Atladóttir 2008; Ferðamálastofa, 2008; 

Samtök ferðaþjónustunnar, 2008) og er ferðaþjónustunni lýst sem sveigjanlegu 

markaði sem hægt sé að efla hratt til þess að fá gjaldeyri inn í landið 

(Jóhannesson o.fl., 2010, bls. 285, byggt á Ólöf Ýrr Atladóttir 2008; Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2008). 

Efnahagskreppan hafði því áhrif á ferðaþjónustuna hér á landi en við virðumst 

ekki bera skaða af. Hagstofan spáir vexti í ferðaþjónustu umfram vöxt hjá 

öðrum Evrópulöndum og ferðaþjónustan er einnig talin geta styrkt 

uppbyggingu efnahags landsins með gjaldeyrisöflun. 
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Norðurland, þéttbýli og möguleikar 
Enn einn þátturinn sem skiptir miklu máli fyrir rekstur ferðaþjónustu er hversu 

mikið svæðið hún hefur upp á að bjóða. Hversu margir eiga leið um svæðið 

eða dvelja á svæðinu byggist á því að afþreying, þjónusta og áhugaverðir staðir 

séu þar. Einnig þarf íbúafjöldi að standa undir mannaþörf fyrir rekstur 

ferðaþjónustunnar. Í kynningarefni Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi 

segir að Norðurland sé hrífandi landshluti og þar megi finna menningu, 

mannlíf, afþreyingu, stórbrotna náttúru og margar náttúruperlur (Markaðsstofa 

Norðurlands, e.d.a.). 

Ýmislegt áhugavert er að finna í náttúru Húnaþings sem gæti laðað að 

ferðalanga. Eitt mesta sellátur landsins er á Vatnsnesi og fagurt útsýni yfir til 

Stranda. Önnur dæmi um náttúruval Húnaþings eru Hvítserkur, Borgarvirki, 

Kolugljúfur og Vatnsdalshólar (Valtýr Sigurbjarnarson og Elías Gíslason, 

2002, bls. 34). Á Norðurlandi eru alls 27 þéttbýliskjarnar af ýmsum stærðum.  

Stærsti bær Norðurlands er Akureyri með um nærri 18 þúsund íbúa og er þar 

með fjölmennasti staður landsins utan höfuðborgarsvæðisins (Markaðsstofa 

Norðurlands, e.d.b.). Bærinn er einnig vinsælasti áfangastaður Norðurlands 

(Ferðamálastofa, 2011b, bls. 17). 
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Tafla 1. Þéttbýlisstaðir og íbúafjöldi. 

 Íbúa fjöldi Atvinna, ferðaþjónusta og fleira 

Akureyri 

Íbúafjöldi: 17.701 

Meðalfjöldi: 

16.514 

Þróun: +15,5% 

Menningar- og skólabær. Tvö stór sjávarútvegsfyrirtæki. 
Vaxandi ferðaþjónusta (Markaðsstofa Norðurlands, 
e.d.b.). Vinsælasti áningarstaður Norðurlands (Hagstofa, 
2011b, bls. 17). 

Varmahlíð 

Íbúafjöldi: 132 

 

Meðalfjöldi: 135 

Þróun: +5,4% 

Fámennur byggðakjarni í Skagafirði, við þjóðveg nr.1. Í 
Varmahlíð er söluskáli, bensínstöð, matvöruverslun, 
veitingaþjónusta og upplýsingamiðstöð. Ýmsir 
gistimöguleikar, s.s. orlofshús, bændagisting, hótel og 
tjaldsvæði (Markaðsstofa Norðurlands, e.d.f.). 

Skagaströnd 

Íbúafjöldi: 

499 

Meðalfjöldi: 559 

Þróun:  

-13,8% 

Kántrýbær er á Skagaströnd. Merktar gönguleiðir eru á 
Spákonufelli. Golfvöllur, gjaldfrjálst tjaldsvæði og lítil 
sundlaug (Markaðsstofa Norðurlands, e.d.d.). 

Blönduós 

Íbúafjöldi: 812 

 

Meðalfjöldi: 859 

Þróun:  

-8,9% 

Bær við þjóðveg 1. Á Blönduósi er ný sundlaug og hægt 
er að fara í golf eða stangveiði í útjaðri bæjarins. Þar er 
einnig Heimilisiðnaðarsafnið. Í boði er fjölbreytt gisting, 
hótel, gistiheimili, sumarhús og tjaldsvæði. Einnig eru 
kaffi- og veitingahús í bænum (Markaðsstofa 
Norðurlands, e.d.c.). 

Sauðárkrókur 

Íbúafjöldi: 2.572 

 

Meðalfjöldi: 2604 

Þróun:  

+13,5% 

Þéttbýli í Skagafirði með fjölbreytta þjónustu. Þar eru 
sýningar, söfn, skemmtistaðir, verslanir, veitingahús, 
sundlaug, golfvöllur og fleira. Á Sauðárkróki er 
Kaupfélag Skagfirðinga (KS) en KS rekur stóra útgerð, 
sláturhús, verslanir og þjónustu (Markaðsstofa 
Norðurlands, e.d.h.). 

Hvammstangi 

Íbúafjöldi: 

550 

Meðalfjöldi: 

584 

Þróun:  

-1,4% 

Stærsta þéttbýli Húnaþings vestra með góða höfn, sund-
laug og tjaldstæði. Á Hvammstanga eru gistihús, verslun, 
veitingastaður og önnur þjónusta. Einnig er þar 
upplýsingamiðstöð ferðamanna og Selasetur Íslands 
(Markaðsstofa Norðurlands, e.d.i.). 

Laugarbakki 

Íbúafjöldi: 45 

 

Meðalfjöldi: 72 

Þróun:  

-31,3% 

Þorp í Húnaþingi vestra stutt frá Hvammstanga. Þar eru 
og verslun, heitir pottar og félagsheimili. Á Laugarbakka 
er rekið Edduhótel á sumrin (Markaðsstofa Norðurlands, 
e.d.j.). 

(Hagstofa, e.d.m.). 

Í töflu 8 sést að á Akureyri, Varmahlíð og Sauðárkróki hefur orðið fólksfjölgun 

frá árinu 2000 en á öðrum stöðum hefur verið fólksfækkun á sama tíma. Á 

öllum þéttbýlisstöðum í Húnaþingi hefur verið fækkun. Minnst var fækkunin á 

Hvammstanga eða 1,4% en á Laugarbakka sem er þar stutt frá var fækkunin 

yfir 30%. Í þeim þéttbýlum sem næst standa Laxárdal er fækkunin 8,9% á 

Blönduósi og á Skagaströnd 13,8%. Alla helstu þjónustu er að fá á Norðurlandi 

vestra og virðist þjónustustig vera nokkuð gott. 
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Íbúafjöldi landsins jókst um eða yfir 2% á milli áranna 2004-2008 en fækkaði 

um 0,68% á milli áranna 2008 og 2009 en fjölgaði svo aftur um 0,20% frá 

2009 til 2010. Á meðan íbúum landsins í heild fjölgaði á árunum 2001-2010 

fækkaði þeim á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra. Á árinu 2009-2010 

fjölgaði íbúum aðeins á tveimur landsvæðum, Höfuðborgarsvæðinu og á 

Norðurlandi eystra. En fækkun varð á Vestfjörðum, Suðurnesjum og 

Austurlandi (Sigurður Árnason, 2010, bls. 3-4). 

Norðurland vestra 

Á Norðurlandi vestra fjölgaði fólki á Blönduósi um 21 íbúa á milli 2009-2010 

og á Skagaströnd um 12 íbúa sem þýðir að íbúum í Húnavanssýslum hafi 

fjölgað lítillega á milli áranna 2009-2010. Annars staðar á Norðurlandi vestra 

fækkaði íbúum. Heildarfækkun á svæðinu voru 24 en Norðurland vestra ásamt 

Vestfjörðum hafa átt við íbúafækkun að stríða undanfarin 10 ár en íbúum 

fækkað á hverju ári fyrir utan árin 2008 og 2009. Fækkunin var mest í 

Húnavatnshreppi, á Skagaströnd og í Akrahreppi en Skagabyggð er eina 

sveitarfélagið þar sem íbúum fjölgaði á tímabilinu. Fjölgunin var þó ekki nema 

um tvo íbúa (Byggðastofnun, 2010, bls. 8). 

Atvinnulíf í Húnaþingi byggist á landbúnaði, sjávarútvegi og þjónustu. Tekjur 

eru almennt lágar fyrir utan á Skagaströnd. Með Þverárfjallsvegi stækkaði 

atvinnu- og þjónustusvæðið til Sauðárkróks. Ferðaþjónusta hefur verið að 

eflast á Norðurlandi vestra og þá helst í Skagafirði, meðal annars í tengslum 

við hestamennsku en ferðaþjónustan er talin líklega veikust í Austur 

Húnavatnssýslu. Tækifæri felast í eflingu ferðaþjónustu, með gönguleiðum og 

fleira (Byggðastofnun, 2010, bls. 42). 

Opinber starfsemi er mikil lyftistöng fyrir svæðið en Fæðingarorlofssjóður er á 

Hvammstanga, Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar er á Blönduósi, 

Vinnumálastofnun á Skagaströnd, Byggðastofnun er á Sauðárkróki og auk þess 

hluti Íbúðalánasjóðs (Byggðastofnun, 2010, bls. 42). Á Sauðárkróki er öflugur 

sjávarútvegur og Kaupfélag Skagfirðinga eða KS er stærsta fyrirtækið á 

svæðinu (Byggðastofnun, 2010, bls. 42). Þeir þéttbýliskjarnar á Norðurlandi 

vestra sem næstir eru Skagabyggð, en Mánaskál er í því sveitarfélagi, eru 

Blönduós og Skagaströnd en töluvert lengra er svo yfir á Sauðárkrók. 
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Blönduós 

Bærinn Blönduós stendur við bakka Blöndu og í honum búa færri en fimm 

íbúar á hverjum ferkílómetra. Samkvæmt samantekt Byggðastofnunar um 

bæinn sem var gerð árið 2008 hefur íbúum þar fækkað mikið undanfarin ár og 

meðalaldur er í hærra lagi. Alls fækkaði íbúum um 23% á árunum 1991-2006. 

Skatttekjur sveitarfélagsins á hvern íbúa eru einnig undir meðallagi (Sigríður 

K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008a, bls. 2). 

Flest störf í bænum eru í þjónustu og iðnaði en styrkleikar Blönduósbæjar 

liggja einmitt í fjölbreyttri þjónustu við landbúnað og ferðamenn og 

fjölbreyttan smáiðnað. Lega Blönduóssbæjar við þjóðveg 1 er einnig kostur þar 

sem umferð sem fer í gegnum bæinn skapar mörg störf í þjónustu. Þjónustustig 

í bænum er talið gott. Helst veikleiki á svæðinu er talinn of mörg og fámenn 

sveitarfélög og skortur á samstöðu en tækifæri eru talin meðal annars í 

ferðaþjónustu og iðnaði. Fá störf fyrir langskólagengna er veikleiki sem verður 

að vinna í. Frekari fækkun íbúa í Austur-Húnavatnssýslu er bæði ógnun og 

veikleiki. Einnig er talið að með bættum samgöngum skapist ný tækifæri sem 

felast einkum í því að nægt byggingarland er í sveitarfélaginu, stöðugt vinnuafl 

og atvinnutækifæri í ferðaþjónustu og landbúnaði. Tekið skal þó mið af því að 

í umfjöllun skýrslunnar um stöðu og framtíðarhorfur er byggt á viðtölum við 

sveitarstjórnarmenn (Sigríður K Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 

2008a, bls. 2). 

Skagaströnd 

Skagaströnd er vestanvert á Skaga og búa yfir 10 íbúar á hverjum ferkílómetra. 

Líkt og á Blönduósi sýnir samantekt Byggðastofnunar að íbúum í 

sveitarfélaginu hafi fækkað undanfarin ár. Meðalaldur er þó undir meðalaldri á 

landsvísu og skatttekjur sveitarfélagsins eru svipaðar meðaltali (Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008b, bls. 2). 

Flest störf á Skagaströnd eru í þjónustu og þjónustustig er frekar hátt. 

Samkvæmt viðtölum Sigríðar K. Þorgrímsdóttur og Halldórs V. Kristinssonar 

við sveitarstjórnarmenn felast tækifæri Skagastrandar einna helst í fólkinu í 

sveitarfélaginu sem búi yfir þekkingu í sjávarútvegi og styrkleikar þess eru 

nálægð við miðin og þekking í sjávarútvegi. Sveitarstjórnarmenn 
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Skagastrandar nefna einnig, líkt og sveitarstjórnarmenn Blönduóss, sameiningu 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem leið til tækifæra en veikleikar eru helstir 

einhæfni í atvinnulífi staðarins og hættan á að veiðiheimildir hverfi frá 

staðnum (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008a, bls. 2). 

Laxárdalur 

Laxárdalur er um það bil miðja vegu á milli Blönduóss og Skagastrandar. 

Þaðan eru um það bil 15 km til Blönduóss, 20 km til Skagastrandar og tæplega 

50 km yfir til Sauðárkróks. 

Til eru frásagnir af Mánaskál síðan á landnámstíma en í bók Sigurjóns 

Björnssonar, Skaginn og Skagaheiði segir:  

Í Laxárdal í Húnavatnssýslu er bær, sem heitir Mánaskál. Í máldögum 
heitir jörðin Mánaskáli. Sagt er, að bærinn dragi nafn af því, að Máni 
landnámsmaður, er bjó á Mánavík á Skaga, hafi orðið ósáttur við 
Hafnarbóndann og orðið að stökkva fyrir honum af staðfestu sinni; hafi 
hann þá keypt eða numið land á Laxárdal og búið í Mánaskál. Sagt er, að 
hann færi nokkru síðar út á Mánavíkurreka, aðrir segja Hafnareka, og 
sækti við á 20 hesta. Hafnarbóndi varð var við þetta og veitti honum 
eftirför. Hann náði Mánaskálarbóndanum á grundinni fyrir neðan bæinn á 
Mánaskál og vó hann þar. Varð bóndi heygður skammt þaðan er hann 
féll, og heitir þar Mánaleiði. Aðrir segja, að bóndi sé heygður í Mánaskál 
uppi í fjallinu, og sagt er, að þar sjáist enn merki til leiðis hans (Sigurjón 
Björnsson, 2005, bls. 86).  

Bærinn Mánaskál er þriðji bærinn í dalnum norðanmegin en jafnframt innsti 

bærinn í dalnum í þeim skilningi að ekki er húsakostur á jörðunum fyrir innan. 

Fyrr á árum var dalurinn mjög þéttbýll en er í dag að mestu í eyði. Ekki er 

hægt að aka dalinn enda á milli en í dag er Gautsdalur í byggð í suðurenda 

dalsins og í norðurenda hans eru bæirnir Skrapatunga sem er í dag notað sem 

heilsárshús, Balaskarð þar sem jörðin er nýtt í búskap en engir ábúendur eru á 

staðnum og svo Mánaskál þar sem nýlega flutti fjölskylda sem meðal annars 

hefur hug á ferðaþjónustu. 
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Möguleikar í Húnaþingi 

Samkvæmt skýrslunni Auðlindin Ísland sem unnin var af Ferðamálaráði 

Íslands og gefin út í nóvember 2002 hefur verið unnin þó nokkur stefnumótun í 

ferðamálum í Húnavatnssýslum. Þó er talið að leggja þurfi meiri vinnu í 

verkefnið en til þess vanti fjármagn, heildarstefnu og samvinnu. Í 

austursýslunni hefur meðal annars verið unnið að merkingu gönguleiða en í 

vestursýslunni hefur áherslan verið á Grettistak (Valtýr Sigurbjarnarson og 

Elías Gíslason, 2002, bls. 34). 

Ýmsir gistimöguleikar eru í boði í Húnaþingi og framboð töluvert. Á svæðinu 

eru hótel, gistihús og önnur gistiaðstaða, t.d. heimavistir skóla og 

bændagisting. Í skýrslunni segir einnig að almennt sé næga gistingu að hafa á 

Norðurlandi vestra en nýting á hótelum og gistiheimilum lítil á ársgrunni. Á 

háannatíma kunni þó að skorta gistirými á einstaka stöðum (Valtýr 

Sigurbjarnarson og Elías Gíslason, 2002, bls. 34). 
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Árstíðar sveiflur 
Árstíðasveiflur (e. Seasonality) í ferðaþjónustu hafa í gegnum tíðina verið 

álitnar vandamál sem ferðaþjónustan þurfi að yfirstíga en þó hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar til þess að reyna að varpa ljósi á ástæður þeirra og 

mynstur (Butler, 1998, bls. 18). 

Ferðamálastofa flokkar árið í þrjú tímabil; í háönn (e. High season), jaðartíma 

(e. Shoulder season) og lágönn (e. Low season/Off season) eftir umsvifum í 

ferðaþjónustunni (Ferðamálstofa, e.d.e.), eins og sést í töflu 1. 

Tafla 2. Skilgreining á tímabilum umsvifa í ferðaþjónustu á Íslandi (Ferðamálstofa, 
e.d.e.). 

Tímabil Skilgreining Mánuðir á Íslandi 

Háönn  Sá tími ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu 
eru mest á tilteknu svæði.  

Júní til ágúst 

Jaðartími Mánuðirnir á undan og eftir háannatímann. Maí og september 

Lágönn Sá tími ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu 
eru í lágmarki. 

Október til apríl 

 

Út frá rekstrarlegu sjónarmiði er ljóst að árstíðasveiflurnar valda minni 

tekjumöguleikum og á þeim tímum sem lítið eða ekkert er að gera í 

ferðaþjónustunni eru gistirými vannýtt og gengið getur á lausafé fyrirtækis. 

Auk þess getur verið erfitt að endurráða sama starfsfólk sem sagt hafi verið 

upp á lágannatímabili (e. Quiet season). Árstíðasveiflurnar hafa enn fleiri 

ókosti svo sem lágt hlutfall arðsemi á fjárfestingu (ROI) (e. Low return on 

Invest), vandamál við fjármögnun og tímabundna ofnotkun á aðstöðu og 

umhverfi. Þó fylgja þessu ekki eingöngu ókostir, árstíðasveiflunum fylgja 

einnig kostir þar sem t.d. umhverfið, íbúar og dýr á svæðinu, njóta góðs af  

lágannatíma (e. Off-season) ferðaþjónustunnar þar sem þau eru þá laus við 

ágang ferðamanna og umhverfið fær tíma til þess að jafna sig. Butler hefur 

skilgreint árstíðasveiflurnar sem „tímabundið ójafnvægi í ferðaþjónustu, sem 

geti verið lýst með sveiflum í þáttum eins og fjölda gesta, kostnaði við gesti, 

umferð, atvinnu og aðgangseyrir að áhugaverðum stöðum“ (Butler, 1998, bls. 

18-19). Þetta þýðir að annasamara er á stöðum á sumum tímum en öðrum. 
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Flestir áfangastaðir hafa eitt háannatímabil (e. High season) og eitt dautt 

tímabil (e. Off-season) en þó geta árstíðasveiflurnar tekið á sig fleiri myndir . 

Helstu ástæður árstíðasveiflna samkvæmt Hylleberg (1992) eru veðurfarslegar 

breytingar, hvernig dagar, helgar, frídagar og fleira lendir á almanakinu og 

hvenær við tökum ákvarðanir en samfélagið og vinnumarkaðurinn hafa beint 

eða óbeint áhrif á þær (Koening og Bischoff 2005, bls. 2, byggt á Hylleberg, 

1992). Moore (1989) skilgreindi árstíðasveiflurnar sem ,,endurteknar 

hreyfingar í tímaröð á ákveðnum tíma ársins“ (Koening og Bichoff, 2005, bls. 

2, byggt á Moore, 1989). Skilgreiningar þeirra sem rannsakað hafa 

árstíðasveiflurnar virðast allar vera samhljóma um að árstíðasveiflurnar feli í 

sér ,,kerfisbundna hreyfingu innan ársins“ (e. the systematic intra-year 

movement) sem sé þeirra helsti þáttur, einhvers konar mynstur sem gerist á 

hverju ári (Koening og Bischoff, 2005, bls. 3). 

Af þeim fræðimönnum sem fjallað hafa um ástæður árstíðabundinna sveiflna 

nefna þrír þeirra, BarOn (1975), Hartmann (1986) og Butler (1994), tvo 

aðalþætti til þess að greina ástæður þeirra. Þeir nefna þessa þætti náttúrulega 

þætti (e. Natural factors) og stofnanaþætti (e. Institutional factors). 

Náttúrulegir þættir eru þættir eins og veðurfar; birta, hitastig, regn og snjór 

(Koenging og Bischoff, 2005, bls. 4, byggt á BarOn, 1975). Stofnanaþættirnir 

verða til vegna frídaga og annarra viðburða sem eru á ákveðnum tíma á hverju 

ári, t.d. jól, sumarfrí í skólum og vinnustöðum (Koenging og Bischoff, 2005, 

bls. 5, byggt á BarnOn, 1975). 

Fimm helstu ástæður fyrir árstíðabundnum sveiflum í ferðaþjónustu eru: 

Loftslag/verðurfar (e. Climate/weather), Félagslegar venjur/frí (e. Social 

customs/Holidays), Viðskiptavenjur (e. Business customs),  Almanaksþættir (e. 

Calendar effects) og takmarkanir vegna tengdra þátta (e. Supply side 

constraints) (Koening og Bischoff, 2005, bls. 6, byggt á Frechtligh, 2001; 

Baum, 1998). 
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Tafla 3. Ástæður árstíðabundinna sveiflna (Koening og Bischoff, 2005, bls. 6, byggt á 
Frechtligh, 2001; Baum, 1998). 

Ástæður árstíðasveiflna Dæmi 

Lofslag/veðurfar Sumarfrí, skíðafæri, vinsældir suðrænna 
áfangastaða á vetrartíma, brottfarir 
skemmtiferðaskipa, aðgengi að ferðamáta. 

Félagslegar venjur/frí Jóla- og áramótafrí, skólafrí, frí á vinnumarkaði, 
ferðalög til vina og ættingja, hátíðir og 
skemmtanir, trúarlegir viðburðir. 

Viðskiptavenjur Ráðstefnur, viðskiptasýningar, pólitískar 
herferðir, íþróttaviðburðir. 

Almanaks þættir Fjöldi daga í mánuði, fjöldi helga í mánuði, 
ársfjórðungi, árstíð eða ári. Dagsetning páska. 

Takmarkanir tengdra þátta Framboð af vinnuafli t.d. hvort það séu frí í 
skólum, samkeppni annarra þátta t.d. 
landbúnaðar, takmörkun vegna annarrar 
notkunar t.d. skólar sem eru notaðir sem hótel. 

 

Áhrif þessara þátta fara að miklu leyti eftir eðli ferðaþjónustunnar. Ef 

ferðaþjónusta byggir á náttúruferðamennsku og útivist eru árstíðasveiflurnar 

háðar veðurfari sem þýðir að sú ferðaþjónusta mun finna hvað mest fyrir 

þessum sveiflum (Koening og Bischoff, 2005, bls. 4, byggt á Grant, Human og 

Le Pelley, 1997; Smith, 1990). 

Þrátt fyrir þessar helstu orsakir fyrir árstíðabundinnar sveiflu hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á því hvort er sterkara, að vilja ferðast á ákveðnum 

tíma á árinu eða hömlurnar, þ.e. að vera bundinn því að ferðast á háönn vegna 

skólafría barnanna. Þrátt fyrir að aðal tímabilið sé enn fastskorðað að einhverju 

leyti fyrir meirihluta ferðamanna er þetta samt val. Vegna þessa má skipta 

ástæðum árstíðasveiflanna í ýti- og togkrafta (e. Push- and pull factors) 

(Koening og Bischoff, 2005, bls. 6, byggt á Lundtorp, Rassing og Wanhill, 

1999; Hartmann, 1986). 
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Tafla 4. Ýti- og togkraftar (Koening og Bischoff, 2005, bls. 6, byggt á Lundtorp, 
Rassing og Wanhill, 1999). 

Ýtikraftar Togkraftar 

• Frí frá vinnustað 
• Frí skv. almanaki, t.d. páskar 
• Vani og hefðir 
• Félagslegur þrýstingur og tíska 
• Aðgengi, t.d. kostnaður við 

ferðir og tími 
• Verðurfar þar sem þú ert 

• Veðurfar á áfangastað 
• Árstíð, t.d. veið- , golf- og 

skíðatímabil 
• Viðburðir 

 

Það er því ljóst að ferðamennska á Íslandi er töluvert lituð af þessum 

árstíðasveiflum. Íslendingar ferðast mest á sumrin, þegar veður er betra, og í 

fríum, til dæmis á páskum. Íslendingar eru líka duglegir við að ,,elta veðrið“ 

svo áfangastaðir þar sem veðurspáin er hagstæð njóta yfirleitt meiri vinsælda 

yfir sumartímann. Þessar árstíðasveiflur eru mikil áskorun fyrir greinina og 

með því að lengja ferðamannatímann mætti nýta auðlindirnar betur og gera 

greinina arðvænni. 
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Dvalarlengd og ferðavenjur 
Dvalarlengd og ferðavenjur er vert að skoða og er munur þar á eftir því hvort 

um er að ræða innlenda ferðamenn eða erlenda. Einnig skiptast heimsóknirnar 

misjafnlega á milli landshluta og það þarf að taka inn í reikninginn. 

Erlendir ferðamenn 

Á árunum 2009 til 2010 var meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna á Íslandi 

5,9 nætur að vetri og 10,4 nætur að sumri (Ferðamálastofa, 2011b, bls. 13). 

Sumarið 2011 var meðaldvalarlengd 10,2 nætur (Ferðamálastofa, 2012b). 

Flestir erlendir ferðamenn ferðast á eigin vegum um landið eða tæplega 80%. 

Samkvæmt könnun sem gerð var fyrir Ferðamálastofu á meðal erlendra 

ferðamanna árið 2010 var það náttúra Íslands sem dró flesta erlenda ferðamenn 

til landsins en þar á eftir koma íslensk menning og saga. Niðurstöður eru þær 

sömu í rannsókn árið 2011. Í þessum rannsóknum kom einnig fram langflestir 

aðspurðra töldu Íslandsferðina hafa uppfyllt væntingar að mestu eða öllu leyti 

(Ferðamálastofa, 2012b, bls. 13-15). 

Ferðamálastofa lét einnig vinna fyrir sig könnun á meðal erlendra ferðamanna 

hér á landi sumarið 2011. Niðurstöður könnunarinnar sýndu meðal annars 

hvaða landshluta ferðamennirnir heimsóttu. Sjá má þær niðurstöður á mynd 4 

(Ferðamálastofa, 2012b). 

 

Mynd 4. Landshlutar heimsóttir af erlendum ferðamönnum (Ferðamálastofa, 2012b). 
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Langflestir erlendir ferðamenn heimsóttu höfuðborgarsvæðið eða 94,3%, tæp 

47% heimsóttu Reykjanes, tæp 42% Vesturland og einungis rétt tæp 14% 

heimsóttu Vestfirði. Norðurland fékk til sín rúm 36% erlendra ferðamanna, 

Austurland rúm 30%, Suðurland 72% og rúmlega 32% erlendra ferðamanna 

fóru á hálendið í heimsókn sinni (Ferðamálastofa, 2012b). Í sömu könnun var 

athugað hvaða staði ferðamennirnir heimsóttu innan ákveðinna landshluta. 

Mynd 5 sýnir hvaða staði þeir heimsóttu á Norðurlandi. 

 

Mynd 5. Heimsóttir staðir á Norðurlandi af innlendum ferðamönnum (Ferðamálastofa, 
2012b). 

Samkvæmt rannsókninni fengu Akureyri og Mývatn flestar heimsóknir af 

áfangastöðum á Norðurlandi eða rúmlega 40%, Húsavík kemur þar á eftir með 

rúmlega 30% erlendra ferðamanna, Ásbyrgi/Dettifoss kemur þar strax á eftir 

með tæplega 31% erlendra gesta. Aðrir staðir á Norðurlandi fengu heldur færri 

heimsóknir en Skagafjörður fékk tæp 18% erlendra gesta, 

Hvammstangi/Hvítserkur 11,5% og Melrakkaslétta/Þórshöfn ekki nema 4% 

erlendra gesta (Ferðamálastofa, 2012b). 

Vinsælustu staðir erlendra ferðamanna sumarið 2011 á landsvísu voru 

Þingvellir, Geysir eða Gullfoss með 72% allra erlendra gesta komu þar við, til 

Víkur komu rúmlega helmingur eða 52%, til Skaftafells fóru tæplega 48%, 

Skógar fengu rúmlega 45%, Akureyri komst á blað með rúmlega 42% og 

Mývatn fékk til sín sama hlutfall (Ferðamálastofa, 2012b). 
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Af þessu má sjá að meðal erlendur ferðamaður dveldi á Íslandi í 10 nætur ef 

hann kæmi að sumri til en ekki nema sex nætur kæmi hann að vetri til. Það 

sem dregur hann til Íslands er helst íslensk náttúra, menning og saga. Nánast 

allir erlendir ferðamenn stoppa á höfuðborgarsvæðinu, þriðjungur þeirra kemur 

við á Norðurlandi, þó fáir í Húnavatnssýslum en samkvæmt könnun 

Ferðamálastofu var Hvammstangi í Vestur Húnavatnssýslu á lista með 11,5% 

erlendra ferðamanna en enginn viðkomustaður í Austur Húnavatnssýslu komst 

á blað. 

Innlendir ferðamenn 

Íslendingar eru líka duglegir að ferðast um landið og nýta þá gistimöguleika 

sem fyrir hendi eru. Samkvæmt könnunum sem unnar voru fyrir 

Ferðamálastofu í janúar 2010 og janúar 2011 gisti fimmtungur Íslendinga á 

hóteli, gistiheimili eða í sambærilegri gistingu árið 2010 og örlítið fleiri árið 

2009 eða tæplega 28%. Í þessu hlutfalli eru ekki þeir sem gistu í orlofshúsi eða 

íbúð félagasamtaka en það gerðu alls 37% landsmanna árið 2010 og 33% árið 

2009 (Ferðamálastofa, 2011b, bls. 17). 

Efnahagshrunið árið 2008 hafði mikil áhrif á ferðahegðun Íslendinga 

innanlands og erlendis árin 2009 og 2010 en tiltækar upplýsingar sýna að 

ferðaneysla Íslendinga tekur kröftuglega við sér á árinu 2011 (Hagstofa, 2011a, 

bls. 2).  Ferðamálastofa lét einnig vinna fyrir sig könnun á meðal innlendra 

ferðamanna á árinu 2011 og á mynd 6 má sjá hvaða landshlutar voru 

vinsælastir á meðal Íslendinga það árið. 

 

Mynd 6. Landshlutar heimsóttir af innlendum ferðamönnum (Ferðamálastofa, 2012c, 
bls. 9). 
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Flestir Íslendingar heimsóttu Suðurland (58,7%) og Norðurland (58,6%) á 

ferðalögum sínum á árinu 2011. Næst á eftir kom Vesturland með 42,9% en 

þar á eftir koma Höfuðborgarsvæðið, Austurland, Vestfirðir og Hálendið. 

Reykjanesið fékk fæstar heimsóknir slétt 10% (Ferðamálastofa, 2012c, bls. 9). 

Í könnunni kom líka fram hvaða staðir á Norðurlandi fengu flestar heimsóknir 

en þær niðurstöður má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. Heimsóttir staðir á Norðurlandi af innlendum ferðamönnum (Ferðamálastofa, 
2012c, bls. 10). 
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vinsælust. 

  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  

Hl
uD

al
l	  %

	  
HeimsóJr	  staðir	  á	  Norðurlandi	  (%)	  



 

 

Háskólinn á Akureyri  Kolbrún Ágústa Guðnadóttir  23 

Neysla ferðafólks 
Fyrir ferðaþjónustuna, afkomu hennar og skyldra greina skiptir máli hversu 

mikið ferðamenn skilja eftir sig. Afkoma greinarinnar fer eftir fjölda 

ferðamanna og hversu miklu hver ferðamaður eyðir að staðaldri, það er hver 

neysla hans er. Samkvæmt könnun á vegum Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála 

sumarið 2011 var meðaleyðsla ferðamanna 26-31 þúsund á sólarhring. Þeir 

sem voru á landinu á eigin vegum eyddu aðeins meira en þeir sem höfðu keypt 

pakkaferð til landsins (Edward H. Huijbens og Jón G. Helgason, 2011, bls. 56-

57). Ferðamenn eyða að sjálfsögðu misjafnlega og til dæmis eyðir meðal 

ráðstefnugestur 70-80 þúsund krónum dag (Fréttatíminn, 2011).  

Erlendir ferðamenn 

Á árinu 2009 var neysla erlendra ferðamanna 61% af allri ferðaneyslu hér á 

landi sem er tæplega 6% meira en árinu á undan. Til samanburðar má nefna að 

árið 2003 voru þessi umsvif ekki nema 53% svo vægi neyslu erlendra 

ferðamanna í innlendri ferðaþjónustu hefur aukist um 8% á 6 árum (Hagstofa, 

2011a, bls. 6).  

Ferðamenn til landsins árið 2009 voru 495 þúsund og dagsferðamenn með 

skemmtiferðaskipum voru um 69 þúsund. Ferðaneysla þeirra var rúmlega 111 

milljarðar króna. Samkvæmt útreikningum Hagstofunnar er það raunaukning 

upp á 11% frá árinu 2008. Á sama tíma fjölgaði gistinóttum erlendra 

ferðamanna um 9,6% og því hafa erlendir ferðamenn bæði stoppað lengur og 

eytt meiru á árinu 2009 en árið 2008 (Hagstofa, 2011a, bls. 6). 

Gosið í Eyjafjallajökli hafði neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna á árinu 2010. Þó 

áætlaði Hagstofan að útgjöld erlendra ferðamanna hafi verið rúmlega 5% hærri 

en árið á undan sem samsvarar raunaukningu upp á 2%. Þrátt fyrir 

náttúruhamfarirnar var fjöldi gistinátta sá sami og árið á undan (Hagstofa, 

2011a, bls. 7). Ferðaþjónustan náði sér vel á strik á árinu 2011 en þá fjölgaði 

ferðamönnum til landsins um tæp 16% frá árinu á undan (Ferðamálastofa, 

2012a).  
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Vægi erlendra ferðamanna í neyslu hefur aukist sem þýðir að annað hvort eyða 

þeir meiru en áður eða Íslendingar eyða minnu en áður. Hvort sem er þá þýðir 

þetta að erlendir ferðamenn eru að verða enn mikilvægari fyrir greinina. Árið 

2010 varð hugsanlega ekki eins gott fyrir ferðaþjónustuna og það hefði geta 

orðið vegna eldgossins í Eyjafjallajökli en þó varð samt raunaukning í neyslu 

erlendra ferðamanna og gistinætur urðu svipaðar sem verður að teljast gott 

miðað við það ástand sem ríkti. Samkvæmt Hagstofunni eyddu ferðamenn 

bæði meiru og stoppuðu lengur á árinu 2009 en á árinu á undan. Þetta má 

hugsanlega skýra með lækkun gengis íslensku krónunnar í kjölfar 

efnahagskreppunnar. Ísland verður með því ódýrari valkostur. 

Innlendir ferðamenn 

Úr hliðarreikningum Hagstofunnar um ferðaþjónustu má sjá að ferðaneysla 

innlendra ferðamanna var um 40% af umsvifum innlendrar ferðaþjónustu árið 

2009. Ferðaneysla erlendra ferðamanna hefur aukist hlutfallslega meira en 

ferðaneysla Íslendinga síðustu ár og á árinu 2003 voru umsvif innlendra 

ferðamanna í ferðaþjónustu 47% en 45% á árinu 2008 (Hagstofa, 2011a, bls. 

8). Einnig kemur fram í hliðarreikningum að efnahagshrunið árið 2008 hafði 

áhrif á ferðamynstur Íslendingar árið 2009 en þá lækkuðu útgjöld Íslendinga 

vegna ferðalaga hérlendis um 6%. Hagstofan reiknar út að miðað við þetta 

megi gera ráð fyrir að raunlækkun hafi verið 11%. Ástæður þessa má vænta að 

séu minni kaupmáttur og hækkun á eldsneytisverði árið 2009. Hlutfall 

innlendra ferðamanna í gistiþjónustu lækkaði úr 43% árið 2008 í 38% árið 

2009. Aukning varð í gistinóttum af ódýrari tegundum en samdráttur í þeim 

dýrari (Hagstofa, 2011a, bls. 8).  

Einkaneysla gefur vísbendingu um hvers má vænta um útgjöld heimila til 

ferðalaga og þjónustu. Á árinu 2010 varð 0,4% raunlækkun á einkaneyslu 

heimilanna. Árið 2010 varð því þriðja árið í röð þar sem einkaneysla dróst 

saman. Gistinóttum Íslendinga innanlands og rekstur ökutækja í einkaeigu 

drógust saman um 1% (Hagstofa, 2011a, bls. 10).  
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Á árinu 2011 voru þó vísbendingar um að einkaneysla heimilanna væri að taka 

við sér. Einkaneysla jókst um rúm 6% á milli ára á öðrum ársfjórðungi 2011. 

Hagstofan gerir því ráð fyrir að ferðalög Íslendinga hafi tekið við sér á árinu 

2011. Aukning var á fjölda gistinótta Íslendinga á milli áranna 2010 og 2011 

sem rennir stoðum undir það (Hagstofa, 2011a, bls. 10).  

Það er ljóst að efnahagshrunið hafði meiri áhrif á innlenda ferðamenn en 

erlenda og einkaneysla Íslendinga dróst saman sem gerir það að verkum að 

þeir eyða minna í ferðalög en ella. Samkvæmt Hagstofu vænti hún þó 

breytinga frá og með árinu 2011. Eitt af því sem talið var hafa áhrif á fækkun 

ferðalaga Íslendinga var eldsneytisverð en verð á bensínlíter var rúmar 171 

króna á líter um miðjan maí 2009 (Skeljungur, 2009). Þann 1. apríl 2012 

kostaði einn líter af sama eldsneyti rúmlega 268 krónur (Skeljungur, 2012) svo 

það er spurning hvort Íslendingar dragi á ný úr ferðalögum innanlands á 

komandi sumri eða sumrum. 
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Ferðaþjónusta bænda 
Ferðaþjónusta bænda er ferðaskrifstofa sem hefur starfað í yfir 20 ár á Íslandi. 

Hún sérhæfir sig í bændagistingu og sér um að bóka gistingu hjá 

ferðaþjónustuaðilum innan Ferðaþjónustu bænda. Skrifstofan rekur tvær 

heimasíður sem kynna þjónustuna en þær eru www.sveit.is á íslensku og svo 

www.farmholidays.is fyrir erlenda viðskiptavini. Auk þess gefur Ferðaþjónusta 

bænda út tvo bæklinga ár hvert, annan á íslensku og hinn á ensku 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d.a.).  

Ferðaskrifstofa Ferðaþjónustu bænda var stofnuð 1990 en upphafið varð er  

ferðaskrifstofur fóru að kynna bændagistingu til útlendinga fyrir 1970 og síðar 

varð Félag ferðaþjónustu bænda til í kjölfarið sem skiptist svo í tvö félög. Í dag 

er Félag ferðaþjónustubænda hagsmunafélag þeirra bænda sem stunda 

ferðaþjónustu á meðan Ferðaþjónusta bænda er ferðaskrifstofa sem sér um 

markaðs- og sölumál (Ferðaþjónusta bænda, e.d.a.). Ferðaþjónusta bænda 

hefur sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi auk þess að leggja áherslu á 

náttúru- og menningartengda ferðaþjónustu. Með henni mun ferðaskrifstofan 

draga úr neikvæðum áhrifum greinarinnar á umhverfi landsins (Sævar 

Skaptason, 2011), til dæmis með því að velja frekar vörur og þjónustu sem 

koma úr heimabyggð til þess að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og ráða til 

starfa fólk úr heimabyggð þegar þess er kostur (Félag ferðaþjónustubænda, 

2011, bls. 16.). 

Staða og flokkunarkerfi 

Ferðaþjónustubæir innan Ferðaþjónustu bænda eru nú með um 4.800 gistirými 

(Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 17. febrúar 2012) á um 180 bæjum. 

Aðeins lögbýli geta tekið þátt í Ferðaþjónustu bænda en þó er ekki gerð krafa 

um búskap á bænum samhliða ferðaþjónustunni (Ferðaþjónusta bænda, e.d.b.). 

Á árinu 2012 hefja 17 nýir ferðaþjónustuaðilar rekstur undir merkjum 

Ferðaþjónustu bænda (Ferðaþjónusta bænda, e.d.c.). Gæðamerki 

Ferðaþjónustu bænda, græni burstabærinn, er vöru- og gæða merki félaganna. 

Einnig er vörumerkið Icelandic Farm-Holidays notað erlendis (Ferðaþjónusta 

bænda, e.d.d.).  
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Mynd 8. Auðkenni Ferðaþjónusta bænda / Mynd 9. Auðkenni Icelandic farm holidays  

Ferðaþjónusta bænda hefur viðurkennt flokkunar- og gæðaeftirlitskerfi til þess 

að meta og flokka aðbúnað gististaðanna. Flokkunarkerfið í þeirri mynd sem 

það er í dag var tekið í notkun árið 2004. Kerfið heldur utan um allar þær 

tegundir þjónustu sem Ferðaþjónusta bænda hefur upp á að bjóða 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d.d.).  

Gististaðir Ferðaþjónustu bænda skiptast í fjóra flokka; heimagistingu, gistihús 

bænda, sveitahótel og sumarhús. Í heimagistingu eru gestir inni á heimili 

gestgjafanna í einföldum herbergjum. Gistihús bænda geta verið ýmiss konar; 

séríbúð í húsi gestgjafanna, öðru rými sem hefur verið breytt í gistihús t.d. 

útihús, smáhýsi eða sumarhús. Sveitahótelin hafa meiri þægindi og hærra 

þjónustustig. Sérbaðherbergi er algengt og ríkari kröfur eru á húsbúnað og 

þjónustu. Sumarhúsin eru svo leigð í heilu út í lengri eða styttri tíma og þau 

flokkast í fjóra flokka. Herbergi í hinum flokkunum skiptast einnig í fjóra 

flokka (Ferðaþjónusta bænda, e.d.e.). 
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Herbergin flokkast í uppábúin rúm í flokka I, II, III, IV auk svefnpokapláss. 

Morgunverður er í boði eftir óskum.  

Tafla 5. Flokkar herbergja (Ferðaþjónusta bænda, e.d.e.). 

  
Mynd 10. Flokkur I. 

Flokkur I: Herbergi eru án baðs og handlaugar. Um er að 
ræða heimagistingu eða gistihús. 

 
Mynd 11. Flokkur II. 

Flokkur II: Herbergi uppfylla öll skilyrði I. flokks en 
einnig hafa herbergin handlaug og fatahengi. Herbergi í 
þessum flokki eru yfirleitt á gistihúsum en einnig í 
heimagistingu og á sveitahótelum. 

 
Mynd 12. Flokkur III. 

Flokkur III: Herbergi hafa sérbaðherbergi, eru í gistihúsum 
og í heimagistingu. 

 
Mynd 13. Flokkur IV. 

Flokkur IV: Þessi flokkur er eingöngu á sveitahótelum, 
herbergin eru með baði. Meiri kröfur eru gerðar varðandi 
aðbúnað og hærra þjónustustig en í heimagistingu og 
gistihúsum bænda. 

 
Mynd 14. Svefnpokapláss. 

Svefnpokapláss: Getur verið í hefðbundnum herbergjum 
eða í sal. Svefnpokagisting er aðallega í rúmum en dýnur 
eru þó notaðar til þess að bæta við aukarúmum 

 

Sumarhúsin skiptast í fjóra flokka; A, B, C og D.  

Tafla 6. Flokkar sumarhúsa (Ferðaþjónusta bænda, e.d.e.). 

 
Mynd 15. Sumarhús A. 

Sumarhús í flokki A eru yfirleitt lítil hús. Stofa með 
eldunaraðstöðu, svefnaðstöðu og snyrtingu en sturta er ekki 
skilyrði. 

 
Mynd 16. Sumarhús B. 

Sumarhús í flokki B hafa að minnsta kosti eitt svefnherbergi 
með rúmum. Setustofa með stólum og eldhúskrókur. 

 
Mynd 17. Sumarhús C. 

Sumarhús í flokki C hafa til viðbótar við kröfur í flokki B, 
sturtu og vel útbúið svefnherbergi. Við húsið er verönd með 
grilli og garðhúsgögnum. 

 
Mynd 18. Sumarhús D. 

Í sumarhúsum í flokki D er vel vandað til húsbúnaðar 
innandyra og eru þau með góðum heildarsvip að innan og 
utan. Í húsunum er sjónvarp, geislaspilari og heitur pottur úti.
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Sala og markaðssetning hjá Ferðaþjónustu bænda  

Ferðaskrifstofa Ferðaþjónustu bænda sér um sölu og markaðssetningu á 

gistingunni og þeirri þjónustu sem ferðaþjónustubændur hafa upp á að bjóða. 

Fullkomin bókunarvél er á heimasíðum þeirra þar sem hægt er að sjá hvað er í 

boði á hverjum tíma og bóka gistingu við hæfi. Ferðaskrifstofan er einnig í 

sambandi við um 150 erlendar ferðaskrifstofur. Bæklingarnir sem 

Ferðaskrifstofan gefur út á hverju ári eru kynningarbæklingarnir Upp í sveit á 

íslensku og The Ideal Holiday sem er á ensku. Vörumerki Ferðaþjónustu 

bænda hefur verið markaðssett með gæði í þjónustu og aðbúnaði í huga 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d.a.). Vörumerkið hefur lítið breyst frá upphafi og 

hefur alltaf verið gamli íslenski burstabærinn, utan smávægilegra breytinga 

árið 2004 en þá var heitum bætt við, eftir því hvort um var að ræða fyrirtækið 

eða félagið sem er Ferðaþjónusta bænda (Berglind Viktorsdóttir munnleg 

heimild, 2012). Félagsmenn eru skuldbundnir til þess að halda á lofti 

vörumerki félagsins og virða reglur þess um notkun á vörumerkinu (Félag 

ferðaþjónustubænda, 2011, bls. 5). 
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Framboð gististaða og rúma 
Til þess að meta hvort þörf sé á frekari gistirýmum í landinu eða hvort fleiri 

gistirými geti þrifist í innan greinarinnar hér á landi þarf að sjá hversu mikið 

framboðið er og hvernig nýting þeirra gistirýma er og hvernig hún dreifist yfir 

landið. Í þessu samhengi skiptir framboð, nýting og möguleikar á Norðurland 

vestra mestu máli fyrir niðurstöður þessar rannsóknar. 

Samkvæmt Hagstofu eru gistinætur erlendra ríkisborgara rúm 70% af 

heildarfjölda gistinótta. Gistinóttum fjölgaði á milli árana 2009 og 2010 á 

gistiheimilum og hótelum, mest á höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi vestra, 

en fækkaði í öðrum tegundum gistinga (Hagstofa, 2011b, bls. 177). 

Framboð á gistirými hefur verið að aukast og gistirými á höfuðborgarsvæðinu 

er 61% alls gistirýmis á landinu, þar á eftir kemur Suðurland með 14%, 

Norðurland með 11%, Austurland með 5%, Vesturland og Suðurnes með 4% 

og loks Vestfirðir með 1% (Ferðamálastofa, 2011b).  

Framboð á hótelum og gistiheimilum 

Framboð á herbergjum á hótelum og gistiheimilum hefur verið að aukast á 

landsvísu samkvæmt talningum Hagstofu.  

 

Mynd 19. Framboð á herbergjum á hótelum og gistiheimilum á landinu öllu á árunum 
2006-2011 (Hagstofa, e.d.g.). 

Eins og sést á mynd 19 hefur framboðið verið að aukast aukist jafnt og þétt 

fyrir utan örlítið bakslag árið 2009. Á Norðurlandi vestra dróst framboð á 

herbergjum aftur á móti töluvert saman eftir árið 2008 eins og mynd 20 sýnir. 
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Mynd 20. Framboð á herbergjum á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi vestra, á 
árunum 2006-2011 (Hagstofa, e.d.g.). 

Á Norðurlandi vestra var framboð herbergja svipað árin 2006 og 2007 og á 

árinu 2008 varð aukning í framboði herbergja en greinilegt bakslag hefur 

komið í ferðaþjónustu svæðisins þar sem herbergjum fækkar um rúm 15% á 

milli ára. Árið 2010 var hér um bil sama framboð herbergja og árið á undan en 

tekur við sér aftur á árinu 2011. Framboð herbergja á Norðurlandi vestra var á 

árinu 2011 einungis rúm 4% af heildarframboði á hótelum og gistiheimilum 

(Hagstofa, e.d.g.). 

Framboð annarra gistimöguleika 

Hagstofan heldur einnig utan um framboð annarra gistimöguleika svo sem á 

farfuglaheimilum, í heimagistingum og í orlofshúsabyggðum. Á mynd 21 má 

sjá þróun í framboði annarrar gistingar samkvæmt Hagstofu á árunum 2006-

2011. 

 

Mynd 21. Framboð rúma í öðrum gistimöguleikum, á öllu landinu, á árunum 2006-
2011 (Hagstofa, e.d.h.).  
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Af þessum gistimöguleikum er mest framboð af rúmum í orlofshúsabyggðum 

fram til 2009 en ekki liggja þó fyrir upplýsingar um framboð í þeirri tegund 

gistingar fyrir árin 2010 og 2011. Framboð á farfuglaheimilum eykst jafnt og 

þétt. Framboð heimagistingar dregst aðeins saman á milli áranna 2007 og 2008 

en eykst svo aftur og jókst til dæmis um 38% á milli 2010 og 2011.  

Mynd 22 sýnir þróun framboðs í þessum sömu gistimöguleikum á Norðurlandi 

vestra á árunum 2006-2011. 

 

Mynd 22. Framboð (%) í öðrum gistimöguleikum, á Norðurlandi vestra, á árunum 
2006-2011 (Hagstofa, e.d.h.).  

Á Norðurlandi vestra er framboð af gistitegundum töluvert frábrugðið því sem 

gerist á landsvísu eins og mynd 22 sýnir. Á árinu 2006 var mest framboð af 

rúmum í orlofshúsabyggðum en þar á eftir í heimagistingum og minnst var 

framboðið á farfuglaheimilum en þar er hlutfallið það sama öll árin. Á árinu 

2007 dró heldur úr framboði rúma í orlofshúsabyggðum og á árinu 2008 var 

það lægra en báðir hinir möguleikarnir. Á árinu 2009 tók gistirýmið í 

orlofshúsabyggðunum vel við sér og jókst um rúm 90% á milli ára. Ekki liggja 

fyrir upplýsingar um framboð í þessum flokki á árunum 2010 og 2011.  

Hlutfallslega er mikið framboð af heimagistingu á Norðurlandi vestra og jókst 

sú tegund mikið á milli áranna 2009 og 2010 eða um tæp 50% en lækkar þó 

aðeins árið á eftir. 
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Framboð hjá Ferðaþjónustu bænda 

Hjá Ferðaþjónustu bænda eru ferðaþjónustubæirnir um 180 um allt land 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d.f.). Ferðaþjónusta bænda skiptir landinu upp í fjögur 

svæði: Suðvesturland, Norðvesturland, Norðausturland og Suðausturland.  

 

Mynd 23. Svæðisskipting Ferðaþjónustu bænda (Ferðaþjónusta bænda, e.d. g). 

Þar með flokkast Vestfirðir og norðanvert Snæfellsnes og Norðurland vestra 

sem Norðvesturland í bæklingi Ferðaþjónustu bænda. Á þeim hluta eru 31 

ferðaþjónustubær en á því svæði sem almennt þekkist sem Norðurland vestra 

eru 20 ferðaþjónustubæir, á Vestfjörðum 10 ferðaþjónustubæir og á 

norðanverðu Snæfellsnesi er einn bær (Ferðaþjónusta bænda, 2011, bls. 25-

31). 

Mikil aukning hefur verið í starfsemi ferðaþjónustubænda síðan hún hófst eins 

og mynd 24 sýnir. 

 

Mynd 24. Heildarframboð gistirýma hjá Ferðaþjónustu bænda 1989-2012 (Berglind 
Viktorsdóttir munnleg heimild 2. apríl 2012). 

0	  

2000	  

4000	  

6000	  

Fr
am

bo
ð	  
rú
m
a	  

Heildarframboð	  gis9rýma	  hjá	  Ferðaþjónustu	  
bænda	  



 

 

Háskólinn á Akureyri  Kolbrún Ágústa Guðnadóttir  34 

Hér sést að við upphaf Ferðaþjónustu bænda voru gistirými rúmlega 1000 

talsins en á árinu 2012 eru þau um 5000. Framboð gistingar innan samtakanna 

hefur því um fimmfaldast á rúmum tveimur áratugum. Ekki voru til 

upplýsingar hjá Ferðaþjónustu bænda um árið 2004.  

Í talningum er einungis átt við gistirými í rúmum sem Ferðaþjónusta bænda 

samþykkir sem þýðir að ekki eru taldar með dýnur á svefnlofti eða svefnsófa. 

Kojur eru samþykktar í sumarhúsum sem gistirými en kojur í herbergjum í 

flokkum I-IV teljast sem aukarúm og eru ekki talin með (Berglind 

Viktorsdóttir munnleg heimild 2. apríl 2012). 

Minni sveiflur voru í framboði á Norðurlandi vestra en á landsvísu á árunum 

2006-2012. Ekki var heldur jafn mikil niðursveifla þar árið 2009 og á 

landsvísu og að sama skapi er heldur ekki hlutfallslega eins mikil aukning 

gistirýma á Norðurlandi vestra frá 2009-2012. Mynd 25 sýnir þróun 

framboðsins. 

 

Mynd 25. Þróun framboðs gistingar hjá Ferðaþjónustu bænda á árunum 2006-2012 
(Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 2. apríl 2012). 

Hjá Ferðaþjónustu bænda eru á árinu 2012 yfir 4.800 gistirými í herbergjum og 

sumarhúsum (Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 17. febrúar 2012) og 

gistirými innan hennar á Norðvesturlandi voru 738 árið 2011 en á því svæði 

sem almennt þekkist sem Norðurland vestra voru 438 gistirými. Eins og áður 

sagði skiptir Ferðaþjónusta bænda landinu niður í fjóra landshluta og falla 

Norðurland vestra, Vestfirðir og Norðanvert Snæfellsnes undir Norðvesturland. 

Norðurland vestra er því með rúmlega 9% af þeim gistirýmum sem eru í boði á 
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landsvísu (Ferðaþjónusta bænda, 2011, bls. 25-31). Framboð einstakra tegunda 

gistingar getur verið mismunandi á milli svæða og til þess að átta sig á 

samsetningu gistingar á svæðinu er gott að greina það nánar.  

 

Mynd 26. Framboð á gistirými innan Ferðaþjónustu bænda á Norðvesturlandi. 

Eins og sjá má á mynd 26 er framboð mest í gistingu í flokki I, II og III á 

Norðurlandi vestra, töluvert minna framboð er af gistingu í flokki. Framboð af 

sumarhúsum í flokki C bjóða upp á 23 gistirými en engin gistirými eru í boði í 

sumarhúsaflokki A og B. Svefnpokapláss á Norðurlandi vestra eru 34 en 

töluverður fjöldi ferðaþjónustubæja bjóða upp á gistingu í svefnpokaplássi 

þrátt fyrir að hafa ekki fyrirfram ákveðinn fjölda gistirýma í svefnpokagistingu. 

Því má ætla að framboð af svefnpokagistingu á svæðinu sé mun meira en 

dragist þó af framboði annarrar gistingar.  
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Nýting gistirýma og gistinætur 
Fjöldi gistinótta og sérstaklega nýting þeirra gistirýma sem til eru gefa 

vísbendingar um möguleika í greininni, það er, því hærri sem nýtingin er því 

líklegra er að pláss sé á markaði fyrir fleiri gistirými. Að sama skapi er þá 

væntanlega minni þörf á viðbótar gistirými sé nýtingarhlutfall lágt. 

Nýting á hótelum og gistiheimilum 

Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á landsvísu var nokkuð svipuð á 

árunum 2006-2009 eða á bilinu 46,7%-47,4% en fer svo lækkandi á árunum 

2009 og 2010. Á árinu 2011 tekur nýtingin aðeins við sér og fer örlítið 

hækkandi. Mynd 27 sýnir þróun nýtingar rúma og herbergja á hótelum og 

gistiheimilum á landinu öllu annars vegar og á Norðurlandi vestra hins vegar. 

 

Mynd 27. Nýting á herbergjum og rúmum á hótelum og gistiheimilum á landinu öllu og 
á Norðurlandi vestra á árunum 2006-2011 (Hagstofa, e.d.i.). 

Nýting herbergja á Norðurlandi vestra jókst á árunum 2006-2008, stóð í stað 

árið 2009 en lækkaði svo aðeins á milli áranna 2009 og 2010. Árið 2011 

skilaði aðeins betri nýtingu herbergja en árið á undan en nýting rúma er sú 

sama. 

Þar sem fyrirhuguð ferðaþjónusta verður ekki opin allt árið þarf sérstaklega að 

líta til þeirra mánaða sem hún verður starfrækt. Mynd 28 sýnir nýtingu 

herbergja á hótelum og gistiheimilum í þeim mánuðum sem reksturinn væri 

opinn. 
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Mynd 28. Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi á mánuði á 
árunum 2006-2011 (Hagstofa, e.d.i.). 

Mynd 29 sýnir svo hver nýtingin var að meðaltali á árunum 2006-2011 eftir 

mánuðum. 

 

Mynd 29. Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi vestra að 
meðaltali eftir mánuðum á árunum 2006-2011 (Hagstofa, e.d.i.). 

Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi vestra er best yfir 

sumarmánuðina, það er, júní, júlí og ágúst. Júlí er þar einna bestur eða með 

tæplega 62% nýtingu að meðaltali. Maí er aftur á móti einungis með tæplega 

24% nýtingu að meðaltali en septembermánuður er töluvert betri en hann nær 

rúmlega 28% meðaltalsnýtingu. Nýting á Norðurlandi vestra er því mun lægri 

en almennt á landsvísu en virðist þó vera að fara hægt upp á við á sama tíma og 

nýting á landsvísu fer örlítið dalandi.  
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Nýting hjá Ferðaþjónustu bænda 

Til þess að komast að marktækri niðurstöðu um gistimöguleika og nýtingu 

fyrir ferðaþjónustu í samstarfi við Ferðaþjónustu bænda, þarf einnig að skoða 

sérstaklega, hvernig ferðaþjónustubændum í Ferðaþjónustu bænda reiðir af á 

markaðinum. Til glöggvunar er því skyggnst í bækur Ferðaþjónustunnar,  

hvernig þeirra málum er háttað og hversu mikið framboð og eftirspurn er eftir 

gistingu hjá samtökunum. Hjá Ferðaþjónustu bænda voru aðgengilegar 

upplýsingar um fjölda seldra gistinótta. 

 

Mynd 30. Seldar gistinætur hjá Ferðaþjónustu bænda eftir landshlutum (Berglind 
Viktorsdóttir munnleg heimild 17. febrúar 2012). 

Eins og sést á mynd 30 er fjöldi seldra gistinótta áberandi mestur á Suðurlandi, 

þar á eftir kemur Norðurland eystra og á árunum 2005-2008 er Vesturland þar í 

þriðja sæti. Árið 2009 er aftur á móti áberandi minna selt af gistinóttum á 

Vesturlandi en árin á undan og er fjöldi seldra gistinótta þá einungis 28% af 

sölunni árinu á undan sem er töluvert meiri fækkun en á öðrum landshlutum. 

Austurland átti fjórðu flestu seldu gistinæturnar á áunum 2005-2008 en var 

með mun fleiri seldar gistinætur á árinu 2009 en Vesturland og náði þar með 

þriðja sæti. Norðurland vestra var með svipaðan fjölda seldra gistinótta á 

árunum 2005-2008 en þeim fækkað um hér um bil 50% á milli áranna 2008 og 

2009. Norðurland vestra á ekki nema um 8% seldra gistinótta alls. Vestfirðir 

og Höfuðborgarsvæðið eiga enn minna hlutfall seldra gistinótta en á 

Höfuðborgarsvæðinu eru mjög fáar gistinætur enda er þar lítið framboð hjá 

Ferðaþjónustu bænda. 
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Hjá Ferðaþjónustu bænda var einnig hægt að fá upplýsingar um hversu mörg 

gistirými ferðaþjónustubændur hafa og með því hægt að reikna út hversu mörg 

rúm eru samtals innan Ferðaþjónustu bænda. Mynd 31 sýnir framboð af 

gistirými (rúm) á öllu landinu.  

 

Mynd 31. Framboð gistirýmis (rúma) hjá Ferðaþjónustu bænda á árunum 2005-2012 
(Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 30. mars 2012). 

Ekki eru allir ferðaþjónustubæir með gistiþjónustu allt árið og því þarf að taka 

það með í reikninginn við mat á því hversu margar gistinætur eru í boði innan 

Ferðaþjónustu bænda yfir árið. Á árinu 2011 voru rúmlega 53% bæjanna með 

opið allt árið en tæp 47% með opið hluta úr ári. Hjá þeim aðilum sem höfðu 

ekki opið allt árið var opið í 209 daga að meðaltali. Samtals var því opið í 292 

daga að meðaltali hjá öllum Ferðaþjónustubændum (Ferðaþjónusta bænda, 

2011). Þegar búið er að taka tillit til þessa kom í ljós að heildarfjöldi 

mögulegra gistinátta hjá þessum ferðaþjónustuaðilum árið 2011 voru rúmlega 

1350 þúsund. Séu til dæmis sömu hlutföll færð yfir á árin 2008 og 2009 má 

gera ráð fyrir að mögulegar gistinætur hafi verið tæplega 1100 þúsund árið 

2008 og rúmlega 1170 þúsund árið 2009. 

Útfrá mögulegum fjölda gistinátta og upplýsingum frá Ferðaþjónustu bænda 

um seldar gistinætur má finna áætlað nýtingarhlutfall á gistirýmum hjá 

ferðaþjónustubændum.  

0	  

1000	  

2000	  

3000	  

4000	  

5000	  

6000	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Fj
öl
di
	  rú

m
a	  

Framboð	  gis9rýmis	  hjá	  Ferðaþjónustu	  bænda	  



 

 

Háskólinn á Akureyri  Kolbrún Ágústa Guðnadóttir  40 

 

Mynd 32. Áætlað nýtingarhlutfall á gistirýmum hjá Ferðaþjónustu bænda á árunum 
2005-2009. 

Eins og sjá má er áætluð nýting frá 28-30% á árunum 2005 til 2008 en nýtingin 

er talsvert lakari árið 2009 eða ekki nema tæplega 19%. Ekki er ljóst hverjar 

ástæður þess eru en ferðamönnum fækkaði ekki um nema 1,6% á milli áranna 

2008 og 2009 (Ferðamálastofa, e.d.d.) og áætlað framboð gistirýma hjá 

ferðaþjónustu bænda jókst um 7.2%.  

Hvernig hlutfall seldra gistinótta skiptist á milli Íslendinga og útlendinga gefur 

okkur innsýn í það hverjir viðskiptavinir okkar eru. Einnig gefur hlutfall 

Íslendinga okkur upplýsingar um til dæmis hversu viðamikil áhrif 

efnahagskreppa á Íslandi getur haft á greinina. 

 

Mynd 33. Skipting seldara gistinótta innan Ferðaþjónustu bænda efir þjóðerni 
(Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 17. febrúar 2012). 
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Eins og sést á mynd 33 eru Íslendingar í miklum minnihluta þeirra sem kaupa 

gistingu af ferðaþjónustubændum. Einnig má sjá að sala í gistingu til 

Íslendinga hrundi á milli áranna 2008 og 2009 svo segja má að 

efnahagskreppan hafi sett strik í reikning ferðaþjónustunnar, alla vega fyrst 

eftir hrunið. Hlutfall Íslendinga var á bilinu 36-37% fram að 2008 en féll svo í 

rúm 16% árið 2009. Íslendingar keyptu rúmlega 30% færri gistinætur en árið á 

undan en á sama tíma keyptu útlendingar rúmlega 13% færri gistinætur. 

Ekki eru til nánari upplýsingar hjá Ferðaþjónustu bænda um gistinætur, til 

dæmis hvernig þær skiptist á milli mánaða. Einnig er ekki hægt að vita fyrir 

víst hversu mikil heildarnýtingin er á þeim bæjum sem eru þátttakendur í 

Ferðaþjónustu bænda því þeir bóka einnig gistingar eftir öðrum leiðum og 

Ferðaþjónusta bænda hefur ekki tölu á öðrum gistinóttum en þeim sem 

bókaðar eru í gegn um félagið (Oddný B. Halldórsdóttir, munnleg heimild, 10. 

apríl 2012). 
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Ferðaþjónustu bænda sbr. aðrar tegundir gistingar 
Samkvæmt Hagstofu eru erlendir ferðamenn um 70% þeirra sem kaupa 

gistinætur á móti 30% Íslendingum. Hjá Ferðaþjónustu bænda er hlutfallið 

svipað (Berglind Viktorsdóttir munnleg heimild 17. febrúar 2012). Framboð á 

gistirými á hótelum og gistiheimilum hefur verið að aukast á landsvísu en á 

sama tíma hefur það dregist saman á Norðurlandi vestra eftir árið 2008. Á 

landsvísu er framboð orlofshúsa í öðrum tegundum gistinga og er framboð 

gistirýma hjá farfuglaheimilum að aukast. Á Norðurlandi vestra er framboð 

gistingar með annari þróun en á landsvísu en þar er mikið framboð af 

heimagistingu en framboði gistingar í orlofshúsum fækkar eftir árið 2008. Hjá 

Ferðaþjónustu bænda hefur verið mikil aukning í starfsemi og fimmfaldaðist 

framboð gistirýma innan samtakanna á rúmum tveimur áratugum.  

Nýting gistirýma skv. Hagstofu fyrir hótel og gistiheimili og nýting gistirýma 

hjá Ferðaþjónustu bænda hefur ekki sömu þróun eins og mynd 34 sýnir. 

 

Mynd 34. Samanburður á nýtingu rúma (%) á hótelum og gistiheimilum á landinu öllu, 
á Norðurlandi vestra og hjá Ferðaþjónustu bænda á árunum 2005-2010. 

Nýting á rúmum á hótelum og gistiheimilum dalaði aðeins á landsvísu frá árinu 

2006 til 2010 en jókst 2011. Ekki er að sjá að dramatískar breytingar hafi orðið 

á nýtingu í kjölfar eldgoss eða efnahagshruns og jókst nýtingarhlutfall á 

Norðurlandi vestra heldur á árinu 2009 en endar svo í sama hlutfalli árið 2010 

og var árið 2007. Árið 2011 var svo sama nýtingarhlutfall og árið 2010. Aftur á 

móti varð mikil lækkun á nýtingu gistirýma innan Ferðaþjónustu bænda milli 

áranna 2008 og 2009 sem erfitt er að útskýra. Ekki eru til upplýsingar um 

áætlaða nýtingu hjá Ferðaþjónustu bænda fyrir árin 2010 og 2011. 
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Ferðaþjónusta að Mánaskál  
Að Mánaskál hefur aldrei verið ferðaþjónusta. Á jörðinni var búskapur þangað 

til árið 1993 er jörðin fór í eyði en frá þeim tíma og fram til júní 2011 var 

jörðin notuð sem sumarafdrep og helgardvalarstaður. Í júní 2011 var flutt inn í 

bæinn að Mánaskál að nýju. 

Hugmyndin 

Fjölskyldan á Mánaskál stundar hestamennsku og skotveiði og því er 

ferðaþjónusta í tengslum við hestamennsku og skotveiði áhugaverður kostur til 

þess að tengja saman atvinnu og áhugamál. Húsakostur er ekki til staðar fyrir 

gistirými og því væri gott ef hægt væri að reisa slík hús fyrir hesta- og 

skoteiðimenn. Þar sem stóðréttir eru bara einu sinni á ári og hestaferðir yrðu 

ekki margar yfir sumarið kom upp sú hugmynd að byggja gistiaðstöðu fyrir 

hestamenn, ef hægt væri að láta slíkt húsnæði standa undir kostnaði, með því 

að bjóða einnig upp á almenna gistingu á þeim tímum sem ekki væru 

skipulagðar hestaferðir eða skotveiði. Samstarf við Ferðaþjónustu bænda 

hentar okkar starfsemi og við erum gjaldgeng þar sem Mánaskál er lögbýli en 

það er eitt af grunnskilyrðunum við inngöngu í samtökin (Ferðaþjónusta 

bænda, e.d.f.).  

Til þess að þessi hugmyndin teljist fýsilegur kostur verður reksturinn að standa 

undir sér án þess að beinar tekjur af hestaferðum kæmu þar inn í, það er aðrar 

tekjur en af gistingunni sjálfri. Þetta orsakast af því að annar fýsilegur kostur er 

að leigja orlofshús af öðrum ferðaþjónustuaðila undir hestamenn og veiðimenn 

og spara sér því fjárfestinguna og áhættuna í að byggja slíkt húsnæði.  

Starfsemi  

Gistingin sem í boði yrði væri í sumarhúsaflokki A, samkvæmt flokkunarkerfi 

Ferðaþjónustu bænda, bæði í svefnpokagistingu og uppábúnum rúmum. Yfir 

sumarmánuðina verður boðið upp á almennra gistingu en boðið verður upp á 

gistingu fram á haustið í tengslum við stóðréttir og skotveiði. Tímabil 

rekstursins verður háannar ímabilið og jaðrar þess auk október- og 

nóvembermánaða eða samtals frá maí og út nóvember. Á fyrirfram ákveðnum 

dagsetningum verður allt gistirými frátekið fyrir hestaferðirnar og skipulagða 

skotveiði.  



 

 

Háskólinn á Akureyri  Kolbrún Ágústa Guðnadóttir  44 

Í júlí má gera ráð fyrir bestu nýtingu smáhýsanna og því verður stílað inn á að 

hafa hestaferð frekar í júní og aðra í ágúst auk árlegrar hestaferðar í kring um 

stóðréttirnar í Skrapatungurétt í september.  

Á haustin verður sérstök þjónusta í boði sem er gisting með skotveiðileyfi. 

Laxárdalur er hentugur fyrir hina sívinsælu rjúpnaveiði og veiðimömmum mun 

standa til boða að ganga til rjúpu á landinu. Á gæsaveiðitímabilinu mun 

Ferðaþjónustan á Mánaskál hafa kornakra til umráða fyrir veiðimenn. 

Skotveiðitímabilið er mestmegnis á lágannatímabili en leyfilegt er að skjóta 

gæs frá 20. ágúst til 15. mars en leyfi fyrir rjúpnaskotveiði er ákvarðað ár 

hvert. Á árinu 2011 var leyfilegt að skjóta rjúpu frá föstudegi til sunnudags frá 

28. október til 27. nóvember sem er aðeins styttra tímabil en leyfi var fyrir á 

árinu 2010 en þá mátti veiða rjúpu fram til 6. desember (Umhverfisstofnun, 

e.d.).  

Einnig verður boðið upp á góð beitarhólf með rennandi vatni fyrir 

hestaferðarhópa sem ferðast á eigin vegum og kaupa gistingu. Þar með geta 

fjölskyldur einnig komið í sumarfrí með hestana sína á kerru og stundað 

útreiðar á svæðinu í fríinu. 

Hestatengd ferðaþjónusta 

Rannsókn var unnin á viðhorfum íslenskra viðskiptavina í hestaleigum á 

vegum Ferðamáladeildar Hólaskóla í samvinnu við Samtök Ferðaþjónustunnar 

(SAF) og Hestamiðstöðvar Íslands. Í þeirri rannsókn kemur fram að hugtakið 

hestaferðaþjónusta hefur enn ekki verið skilgreint opinberlega en vitnað er í 

skrif Ingibjargar Sigurðardóttur (2004) um að ekki sé ,,úr vegi að álykta svo 

um að hestatengd ferðaþjónusta sé hvers kyns þjónusta sem fyrirtæki eða 

einstaklingur veiti ferðamönnum í tengslum við hesta, hvort sem þjónustan 

tengist reiðmönnum, hestinum sjálfum, sögu hans, ímynd, afurðum eða þætti 

hans í menningar- og atvinnusögu þjóðarinnar“ (Guðrún Helgadóttir og 

Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006 bls. 37).  

Áhugi á hestatengdri ferðaþjónustu hefur lítið verið rannsakaður (Guðrún 

Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006 bls. 39) en rannsóknir erlendis 

hafa bent til aukins áhuga ferðamanna á náttúrutengdri ferðaþjónustu þar sem 

dýr eru hluti af upplifuninni (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 
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2006 bls. 39, byggt á Hall, Robert og Mitchell, 2003, bls. 90-91). Einnig kemur 

fram í könnun Ferðamálastofu sumarið 2011 að af þeim þáttum sem ferðamenn 

voru fengnir til þess að gefa einkunn voru þættir í tengslum við náttúrutengda 

afþreyingu í efstu sætunum. Í könnuninni kom einnig fram að 17,3% 

ferðamanna greiddu fyrir hestaferð (Ferðamálastofa, 2012a) og því má ætla að 

tæplega 98.000 manns hafi greitt fyrir hestaferð miðað við fjölda erlendra gesta 

á árinu 2011 (Ferðamálastofa, e.d.d.). Eflaust hafa einhverjir farið á hestbak 

hjá vinum og kunningjum og hafa ekki þurft að greiða fyrir það.  

Hugmyndin er að bjóða upp á hestaleigu og hestaferðir. Með hestaleigu er 

almennt átt við að bjóða fólki á hestbak í styttri ferðir, um það bil, 1-2 

klukkustunda ferð með leiðsögn en hestaferð er þá lengri ferð með gistingu 

(Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006, bls. 38). 

Hestaleiguferðirnar yrðu útreiðartúrar um Laxárdal og nágrenni en dalurinn er 

skemmtilegur til reiðar. Hestaferðirnar yrðu sjö daga ferðir með 4-5 

reiðdögum. Slíkar hestaferðir flokkast sem alferðir samkvæmt lögum um 

skipan ferðamála (nr. 75/2005) og þýðir að til þess að geta boðið upp á þær 

ferðir þarf sérstakt ferðaskrifstofuleyfi (Ferðamálastofa, e.d.c.). 

Sérstök stóðréttarferð verður í boði í september en stóðréttir í Skrapatungurétt 

eru árlegur viðburður sem verður vinsælli með hverju árinu. Stóðréttir á 

Norðurlandi hafa verið markaðsettar sem viðburður fyrir ferðafólk á síðustu 

árum og bjóða ferðaþjónustuaðilar upp á ýmislegt í tengslum við þennan 

viðburð t.d. leiðsögn í stóðsmölun, hestaleigu, gistingu og söluhross. 

Stóðréttirnar eru nokkrar, flestar á Norðurlandi. Þeirra stærstar eru 

Skrapatungurétt, Laufskálarétt og Víðidalstungurétt. Hver rétt á sína réttarhelgi 

en dagsetning réttanna getur hreyfst til um nokkra daga. Tafla 7 sýnir röð 

stóðréttanna. 
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Tafla 7. Stærstu stóðréttirnar, staðsetning og tímasetningar þeirra. 

Skrapatungurétt Laxárdal í Austur Húnavatnssýsla Þriðja helgi í 

september 

Laufskálarétt Hjaltadal í Skagafirði Fjórða helgi í 

september 

Víðidalstungurétt Víðidal í Vestur Húnavatnssýsla Fyrsta helgi í 

október 

(Bændasamtök Íslands, e.d.) 

 Samkvæmt langtímakönnun Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum voru gestir 

í stóðréttum um 4000 að meðaltali á árunum 2008-2009, þar af var aðsókn í 

Skrapatungurétt minnst eða tæplega 650 manns að meðaltali. Laufskálarétt er 

stærst og þangað mæta um það bil 2600 gestir og í Víðidalstungurétt var 

meðaltalið tæplega 900 gestir. Fólk sækir yfirleitt í sömu réttina ár eftir ár og 

aðal aðdráttaraflið er hestarnir, fólkið og skemmtunin. Áhugi á hrossum var þó 

mismunandi á milli stóðréttanna en hlutfall þeirra sem höfðu atvinnu af hestum 

eða höfðu hesta að aðaláhugamáli var hæst í Skrapatungurétt en í Laufskálarétt 

var hæsta hlutfall þeirra sem höfðu lítinn áhuga á hestum og er hluti fólksins 

þar væntanlega að sækja í skemmtunina umfram hrossin. Langflestir eða 95% 

voru ánægðir með stóðréttirnar og veður virðist ekki hafa áhrif á upplifunina 

(Guðrún Helgadóttir, Rán Sturlaugsdóttir og Claudia Libindzus, 2010). 

Stóðsmölunin sem fylgir réttunum er mjög vinsæl og árið 2010 er talið að um 

300 manns tekið þátt í reiðinni (Mbl.is, 2010) og fer hratt vaxandi því fjöldinn 

var talinn vera 108 reiðmenn árið 2001 (Mbl.is, 2001). Mánaskál er frábærlega 

staðsett með þennan viðburð í huga, staðsett í sjálfum dalnum þar sem stóðið 

er rekið, og útsýnið yfir reksturinn er frábært frá bæjarhlaðinu.  
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Framkvæmdir 

Lítil sumarhús eða smáhýsi teljum við vera hentugan kost þar sem þau eru 

ódýrari kostur fyrir ferðamenn en stærri hús séu fáir að ferðast saman eða kjósi 

fólk að vera í einrúmi þó það ferðist í hóp. Verðið verður viðráðanlegt fyrir tvo 

en vilji fólk enn hagstæðara leiguverð er pláss fyrir 4-6 í húsunum.  

Sökklar verða steyptir á staðnum og gengið frá umhverfi húsanna áður en 

húsin koma á staðinn. Við húsin verða snyrtileg malarbílastæði og aðgengi 

gott. Húsin verða staðsett sunnan við bæinn með fallegt útsýni yfir Laxá og 

fram dalinn. Húsin verða keypt tilbúin og sett á sökkla en það gerir 

undirbúningstímann styttri en ella sem kemur sér vel þar sem það styttir 

undirbúningstímann fyrir upphaf rekstursins. 

Húsin  

Húsin eru svokölluð Lambhús en þau eru smíðuð af Lambhúsum í Reykjavík. 

Slík hús eru nú þegar í notkun á Lambleikstöðum sem eru þátttakendur í 

Ferðaþjónustu bænda. Húsin verða þrjú til að byrja með af tveimur gerðum og 

hægt er að velja hús með sturtu eða án sturtu. Minna húsið er fyrir allt að fjóra 

en það stærra fyrir allt að sex. Húsin verða í gamaldags stíl, bárujárnsklædd og 

með torfþaki. Húsin eru timburhús sem standast vel íslenskar aðstæður. Þau 

koma fullfrágengin að utan og að innan (Frístundahús, e.d.b.).  

Tvö hús verða að minni gerðinni eða 15 m2 og með gistingu fyrir fjóra. Rúmin 

eru koja með tveimur tvíbreiðum rúmum, 140 sm að breidd. Baðherbergi með 

salerni, sturtu og handlaug. Einnig er lítill eldhúskrókur með vaski og pláss 

fyrir borð og stólar fyrir fjóra (Lambhús, e.d.a.). 

 

Mynd 35 Sumarhús minni gerð I og Mynd 36. Sumarhús minni gerð II (Frístundahús, 
e.d.b.). 
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Mynd 37. Sumarhús minni gerð, teikningar (Frístundahús, e.d.b.). 

Eitt hús verður að stærri gerðinni eða 20 m2 og með gistingu fyrir allt að sex. 

Rúmin eru ein koja með tveimur tvíbreiðum rúmum, 140 sm að breidd og 

svefnsófi fyrir tvo. Baðherbergi með salerni, sturtu og handlaug. Einnig er lítill 

eldhúskrókur með vaski og pláss fyrir borð og stólar fyrir fjóra (Lambhús, 

e.d.a.).  

 

Mynd 38. Sumarhús stærri gerð I og mynd 39. Sumarhús stærri gerð II (Frístundahús, 
e.d.b.). 
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Mynd 40. Sumarhús stærri gerð, teikningar (Frístundahús, e.d.b.). 

Í báðum húsunum verður kæliskápur í eldhúskróknum, borðofn með tveimur 

hellum og öll helstu eldhústæki og áhöld svo sem pottar og pönnur, 

borðbúnaður og brauðrist. Sumarhúsin falla undir Sumarhúsaflokk A í 

flokkunarkerfi Ferðaþjónustu bænda. Ferðamönnum býðst að fá aðgang að 

þvottavél og þurrkaðstöðu í íbúðarhúsinu. Hestamenn hafa aðgang að geymslu 

fyrir reiðtygi og fatnað í skemmu við bæinn og nægt pláss verður fyrir 

hestakerrur. 
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Markaðsumhverfi 
Til að átta sig á stöðu og möguleikum þessarar hugmyndar að ferðaþjónustu 

þarf að átta sig á því hvernig markaðsumhverfi hennar er. Í markaðsfræðum er 

talað um innra og ytra umhverfi fyrirtækja og innan þeirra eru þættir sem geta 

haft áhrif á rekstur fyrirtækisins. Innra umhverfi snýr að þáttum sem fyrirtækið 

getur sjálf haft bein eða óbein áhrif á svo sem hverjir birgjar þess eru, hverjir 

samkeppnisaðilar eru, hvernig samkeppni er háttað og hverjir viðskiptavinir 

þess eru (Kotler, 2003, bls. 102). Tafla 8 sýnir helstu þætti innra umhverfis 

hugmyndarinnar. 

Tafla 8. Innra umhverfi. 

Birgjar: 

• Frístundahús. Byggingar- og söluaðili sumarhúsanna 

• Flutningsaðili sem flytur húsin á staðinn 

• Ferðaþjónusta bænda. Útvegar bókunarkerfið og bæklinginn 

Samkeppni og samstarfsaðilar:  

• Nú þegar er mikið framboð af gistirými bæði innan Ferðaþjónustu 

bænda og utan hennar eins og myndir 19-22, 24 og 31 sýna 

• Sífellt fleiri ganga í raðir Ferðaþjónustu bænda; ferðaþjónustubæjum 

fer fjölgandi. Er endalaust rými fyrir nýja aðila á þessum markaði? 

• Lítið framboð hjá Ferðaþjónustu bænda af sumarhúsum á Norðurlandi 

vestra eins og mynd 29 sýnir. Engin sumarhús í flokki A 

Viðskiptavinurinn: 

• Hinn almenni ferðamaður; Íslendingar og erlendir ferðamenn 

• Erlendir hestaáhugamenn 

• Íslenskir skotveiðimenn 
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Ytri þættirnir snúa að þeim þáttum í umhverfi fyrirtækisins sem fyrirtækið 

getur ekki haft bein áhrif á. Þessum ytri þáttum er skipt í sex flokka sem eru 

lýðfræðilegt umhverfi (e. Demographic), efnahagslegt umhverfi (e. Economic), 

náttúrulegt umhverfi (e. Natural), tæknilegt umhverfi (e. Technological), 

pólitískt og lagalagt umhverfi (e. Political-legal) og menningarlegt umhverfi 

(e. Social-cultural) (Kotler, 2003, bls. 162). Tafla 9 sýnir helstu þætti sem 

fyrirtækið þarf að fylgjast með í ytra umhverfinu. 

Tafla 9. Ytra umhverfi 

Lýðfræðilegt umhverfi: 

• Fólksfjöldi fer vaxandi, fjöldi ferðamanna fer vaxandi 

• Hvaðan ferðamennirnir koma, mismunandi þarfir og óskir 

• Fólksfækkun á öllum þéttbýlisstöðum í Húnaþingi (Hagstofa, e.d.m.) 

Norðurland vestra hefur átt við íbúafækkun að stríða síðustu ár 

(Byggðastofnun, 2010, bls. 8) 

• Frekar gott þjónustustig í nálægum þéttbýliskjörnum 

Efnahagslegt umhverfi: 

• Óstöðugt efnahagsumhverfi á Íslandi; vaxtahækkanir og verðbólga 

• Minnkandi kaupmáttur Íslendinga 

• Væntingar bundnar við ferðaþjónustu, mikill hvati til fjárfestinga 

• Hátt eldsneytisverð 

• Hagstæðara gengi krónu fyrir erlenda ferðamenn 

Náttúrulegt umhverfi: 

• Árstíðarvandinn; stutt ferðamannatímabil 

• Vegalengd frá Höfuðborgarsvæðinu 

• Fjarlægð frá þjóðvegi 1 

• Veðurfar og færð; ófærð, snjóruðningur 

• Enginn af vinsælustu ferðamannastöðunum er í nálægð við 

Laxárdal/Húnavatnssýslur 

• Hestaflensa og aðrir sjúkdómar sem herjað geta á hrossastofninn. 

• Laxárdalur er gott rjúpnaveiðisvæði og stutt í kornakra fyrir gæsaveiði. 

• Náttúruhamfarir s.s. eldgos 
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Tæknilegt umhverfi: 

• Þörf á rannsóknum í ferðaþjónustu 

• Fjöldi flugfélaga sem fljúga hingað 

• Sækja þarf um ýmis leyfi til reksturs gistiþjónustu og hestatengdrar 

ferðaþjónustu 

• Bættar samgöngur á svæðinu með tilstilli Þverárfjallsvegs; betri tenging 

yfir í Skagafjörð 

Pólitískt og lagalegt umhverfi: 

• Óstöðugleiki í íslenskum stjórnmálum; hætt við lagabreytingum og 

skattahækkunum 

• Bann við rjúpnaveiði, jafnvel gæsaveiði – hert veiðilöggjöf. 

• Mögulegar lagabreytingar sem hafa áhrif á afkomu ferðaþjónustu. 

Hætta á að atburður eins og árásin á Tvíburaturnana endurtaki sig og 

dragi úr flugsamgöngum 

Menningarlegt umhverfi: 

• Árstíðavandinn, venjur og hollusta við ákveðna áfangastaði. T.d. sömu 

stóðréttirnar ár eftir ár 

• Nýting á gistirými á Norðurlandi vestra með því lægsta á landinu 

• Mikil umferð er í gegn um Húnavatnssýslurnar; fáir stoppa 

• Ásókn í fáa ferðamannastaði 

• Mikill áhugi á íslenska hestinum; ætla má að 98 þúsund erlendir 

ferðamenn hafi greitt fyrir hestaferð á árinu 2011 (Ferðamálastofa, 

e.d.d.) 

• Ferðaþjónusta talin veikust í Austur Húnavatnssýslu (Byggðastofnun, 

2010, bls. 42) 

Skrapatungurétt, ein af stóru stóðréttunum, er í Laxárdal 

 

Eins og tafla 9 sýnir eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á fýsileika og 

möguleika reksturs ferðaþjónustu á svæðinu og sér í lagi í Laxárdal. Þrátt fyrir 

óstöðugt efnahagsástand hér á landi er ekkert sem bendir til þess að 

ferðamönnum muni fara fækkandi í framtíðinni, í raun styðja fyrirliggjandi 
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gögn frekar andstæðu þess, til dæmis sú staðreynd að fleiri flugfélög hyggjast 

hefja flug til landsins. Hagstætt gengi íslensku krónuna styður einnig við það. 

Eldsneytisverð er þáttur sem getur haft mikil áhrif á rekstur ferðaþjónustu á 

Norðurlandi vestra vegna fjarlægðar frá Höfuðborgarsvæðinu sem og almennt 

lækkandi kaupmáttur Íslendinga. Einnig er líklegt að fjarlægð Laxárdals frá 

þjóðvegi 1 geti dregið úr möguleikum til gistisölu, einnig sú staðreynda að 

bærinn Mánaskál er ekki í leiðinni að vinsælum áfangastöðum.  

Árstíðasveiflurnar eru áskorun fyrir alla aðila í ferðaþjónustunni. Þær snerta 

þennan rekstur helst í náttúrutengdum þáttum eins og veðurfari og 

stofnanaþáttum eins og almennum sumarfríum á vinnumarkaði. Vegna veðurs 

og hugsanlega slæmrar vetrarfærðar er ekki lagt í að reka gistiþjónustu á 

Laxárdal yfir vetrartímann og hafa þær ástæður áhrif á fjárhagslega afkomu 

rekstursins þar sem rekstrarárið er styttra fyrir vikið. Helstu togkraftar 

ferðaþjónustunnar væru íslenski hesturinn, stóðréttir og skotveiðin en 

svokallaðir ýtikraftar væru almennari eins og frí og veðurfar þegar landinn 

,,eltir veðrið“. Almennt má segja að árstíðasveiflurnar séu ástæðan fyrir því að 

ekki er lagt upp með starfsemi allt árið. Venjur Íslendinga eru einnig sterkar og 

ná þarf til fleiri ferðamanna til þess að stoppa á svæðinu. 

Lagabreytingar og skattahækkanir gætu umbylt rekstrarforsendum í 

ferðaþjónustu en þar sem frekar eru bundnar væntingar við vöxt ferðaþjónustu 

er það vonin að ekki muni slíkar breytingar hafa slæm áhrif á ferðaþjónustuna. 

Breyttar reglugerðir vegna skotveiði gætu einnig haft mikil áhrif á slíka 

náttúrutengda ferðaþjónustu þar sem rekstrargrundvöllur starfseminnar að 

hausti myndi væntanlega bresta ef verulegar breytingar yrðu á veiðilöggjöf. 

Vena þessa mikla á íslenska hestinum og þess að margir ferðamenn sækja 

landið heim vegna áhuga á hestinum, gætu sjúkdómar í hestum sett mikið strik 

í reikning ferðaþjónustuaðila sem og allrar hliðarþjónustu hennar. Af öllum 

þeim þáttum sem áhrif geta haft, gæti slíkt áfall verið einna alvarlegast fyrir 

fyrirhugaða ferðaþjónustu að Mánaskál. 
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Áætlanir 
Til þess að glöggva sig á umfangi og fýsileika þessarar viðskiptahugmyndar er 

gerð áætlun um framkvæmdir og fjárhag fyrstu árin. Gengið er út frá því að á 

árinu 2012 sé unnin mest af undirbúningsvinnunni til þess að hægt verði að ná 

aðal ferðamannatímabilinu á árinu 2013. Ábúendur munu leggja til stofnfé á 

árinu 2012 til þess að koma undirbúningi og framkvæmdum af stað.  

Leggja þarf veg að húsastæðunum og gera ráð fyrir bílastæði. Undirstöður þarf 

fyrir húsin en þær eru fremur einfaldar, einungis þarf að steypa stólpa undir 

þau og það má gera með tunnum. Fjórar tunnur þarf undir minni húsin og 

fimm undir það stærra (Gunnar Gunnarsson munnleg heimild 10. febrúar 

2012). Heimtaug þarf að leggja að húsunum og gera þarf ráð fyrir að hún anni 

þessum þremur húsum ásamt því að ráða við fleiri hús ef reksturinn gengur vel 

og farið verði í fjölgun smáhýsa. Einnig þarf að setja niður rotþró, gera ráð 

fyrir lögnum að henni, leggja vatnslögn að húsunum og girða af svæðið. Gert 

er ráð fyrir pípuhliði þar sem ekið er inn á svæðið þar sem töluvert er um 

lausagöngu hrossa á Laxárdal.  

Stofnkostnaður 

Sá kostnaður sem lagt verður út í á árinu 2012 er áætlaður tæplega tvær og hálf 

milljón króna og skiptist samkvæmt töflu 10. 

Tafla 10. Stofnkostnaður árið 2012 með virðisaukaskatti. 

Skipulag / vegur / bílastæði 500.000 kr. 

Undirstöður  450.000 kr. 

Heimtaug rafmagn 315.000 kr. 

Rotþró og lagnir 300.000 kr. 

Vatnslagnir 200.000 kr. 

Girðing 350.000 kr. 

Pípuhlið 200.000 kr. 

Leyfi 160.000 kr. 

Samtals 2.475.000 kr. 
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Ábúendur gera ráð fyrir að leggja til fjármagnið í stofnkostnaðinn, tæpar tvær 

og hálfa milljón með virðisaukaskatti (vsk) sem gengur inn í reksturinn við 

uppgjör vsk. Í mars árið 2013 er gert ráð fyrir að ganga frá kaupunum á 

húsunum þremur og fá þau afhent byrjun apríl. Húsin koma tilbúin að innan og 

utan svo það mun taka skamman tíma að koma þeim í útleiguhæft ástand. 

Innbú og innanstokksmunir verða keyptir á sama tíma og raðað inn í húsin um 

leið og þau verða komin á sinn stað og tengd við rafmagn, skólplagnir og vatn. 

Tafla 11. Stofnkostnaður árið 2013 með virðisaukaskatti. 

Hús 15 m2 – 2 stk. 4.200.000 kr. 

Hús 20 m2 - 1 stk. 2.800.000 kr. 

Flutningur – 3x265km á 600 kr./km 477.000 kr. 

Hitakútur og lagnir fyrir 20 m2 hús 100.000 kr. 

Innbú og innanstokksmunir 1.100.000 kr. 

Óvissuþættir 500.000 kr. 

Samtals 9.077.000 kr. 

 

Forsendur 

Sumar forsendur er erfitt að ákvarða en reynt er eftir fremsta megni að hafa 

þær eins trúverðugar og kostur er á. Frekar varlega er farið í áætlun á tekjum 

og kostnaði til þess að gera sér ekki of miklar væntingar en þó er markmiðið að 

gera raunhæfar áætlanir. 

Fjármögnun 

Lán verður tekið fyrir kaupum á húsunum alls 6,1 milljón og auk þess samið 

um tyfirdráttarheimild í apríl, maí og júní til þess að brúa bilið þar til uppgjör 

virðisaukaskatts kemur inn í reksturinn í júní. Skuldabréf er tekið til 10 ára 

með mánaðarlegum afborgunum og greitt út í mars en fyrsta greiðsla verður í 

júlí þegar reksturinn er farinn að skila tekjum.  
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Vextir af skuldabréfinu eru áætlaðir 9,25% sem eru 6,25% grunnvextir og álag 

í III. flokki hjá Arion banka eða 3,0%. Lántökukostnaður er 2,0% og vextir af 

yfirdráttarheimild eru 11,9% (Arion banki, 2012). 

Tekjuáætlun 

Tekjuáætlunin er með því mikilvægasta í þessari rannsókn. Reiknað er með 

12.500 í leigu fyrir minni húsin og 14.000 í það stærra. Til verðsamanburðar 

eru sömu hús leigð út á 13 þúsund og rúmlega 17 þúsund (með sturtu) hjá 

Lambhúsum (Lambhús, e.d.b.). Ákveðið var að vera aðeins lægri í verði en 

Lambhús þar sem Glaðheimar á Blönduósi eru með lægri verð þó svo að þeir 

séu ekki þátttakendur í ferðaþjónustu bænda. Verð hjá Glaðheimum fyrir 

tveggja manna 15 m2 smáhýsi eru 12.500 kr. og 14.000 kr. fyrir 23 m2 fjögurra 

manna sumarhús (Glaðheimar, e.d.). Minni húsin okkar eru að sömu stærð og 

tveggja manna hús Glaðheima en hafa gistingu fyrir fjóra svo við teljum okkar 

hús hagkvæmari kost sé um fleiri en tvo gesti að ræða. Stærra húsið okkar er 

20 m2 og hefur pláss fyrir 4-6 og verður á sama verði og 4 manna hús 

Glaðheima. Í boði verður að leigja rúmföt og lín fyrir 1000 krónur á mann. 

Eitt það erfiðasta í áætlunargerðinni er að áætla nýtinguna á gistirýmunum því 

hún skapar forsendurnar fyrir tekjum. Þegar nýting herbergja á hótelum og 

gistiheimilum er skoðuð á Norðurlandi vestra kemur í ljós að nýtingin hefur 

verið töluvert lægri en að meðaltali á landsvísu eins og sést á töflu 12.  

Tafla 12. Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á ársgrundvelli (Hagstofa, 
e.d.i.). 

Nýting að meðaltali, 

ár 

Landið allt Norðurland vestra 

2006 47,0% 25,5% 

2007 46,7% 28,9% 

2008 47,4% 32,2% 

2009 46,0% 32,4% 

2010 43,7% 30,3% 

2011 46,1% 31,1% 
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Til þess að ákvarða nýtingarhlutfall gistirýmisins fyrir fjárhagsáætlunina var 

ákveðið að nota nýtingarhlutfall hjá hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi 

vestra frá árinu 2011. Ástæðan fyrir því að miða við hlutfall ársins 2011, í stað 

þess að nota meðaltalshlutfall áranna 2006-2010, er fjármálakreppan sem skall 

á haustið 2008, með henni dróst ferðaþjónustan saman og því er ekki raunhæft 

að nota meðaltal sem spannar nýtingarhlutfall fyrir kreppu. Ekki er hægt að 

miða eingöngu við nýtingarhlutfall gistirúma hjá Ferðaþjónustu bænda þar sem 

það hlutfall gefur ekki til kynna hver heildarnýting hjá ferðaþjónustubændum 

var. 

Tafla 13. Meðaltalsnýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á Norðurlandi vestra á 
mánuði (Hagstofa, e.d.i.). 

Ár Maí Júní Júlí Ágúst September 

2006 19,0% 39,9% 57,0% 45,4% 20,1% 

2007 21,4% 35,6% 61,0% 54,1% 28,0% 

2008 34,8% 39,4% 68,3% 51,8% 26,9% 

2009 24,5% 40,9% 63,7% 55,8% 29,2% 

2010 20,6% 44,1% 60,7% 49,1% 37,4% 

2011 23,2% 45,5% 66,7% 48,0% 28,5% 

Meðaltal 23,9% 40,9% 62,9% 50,2% 28,3% 

 

Þar sem nýtingarhlutfall mánaðar á árinu 2011 er ýmist hærra eða lægra en 

meðaltal mánaðarins er ákveðið að nota lægra hlutfallið hverju sinni til þess að 

áætla frekar varlega nýtingarhlutfall gistirýmanna. 

Í forsendum fjárhagsáætlunarinnar er gert ráð fyrir að 70% þeirra sem leigi 

sumarhús leigi einnig rúmföt og lín gegn aukagreiðslu. Áætlað hlutfall er það 

sama og hlutfall þeirra sem leigðu rúmföt og lín af Lambhúsum (Gunnar 

Gunnarsson, munnleg heimild 22. febrúar 2012). Gengið er út frá því að þrír 

gestir dvelji að meðaltali dvelji í húsunum á hverjum tíma og 

meðaldvalarlengd sé einn og hálfur sólarhringur.  
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Rekstrarkostnaður 

Fastur kostnaður á mánuði þegar rekstur er hafinn, eftir að húsin eru komin á 

staðinn og í tilbúin í notkun, er áætlaður 50 þúsund krónur á mánuði eins og 

sést á töflu 14. 

Tafla 14. Rekstrarkostnaður með virðisaukaskatti. 

Rafmagn 15.000 kr. 

Bókhaldsþjónusta 10.000 kr. 

Sími og Internet 15.000 kr. 

Skrifstofuvörur, prentun og annað 5.000 kr. 

Tryggingar 5.000 kr. 

Samtals fastur rekstrarkostnaður á mánuði 50.000 kr. 

 

Breytilegur rekstrarkostnaður er áætlaður rúmlega tvöhundruð þúsund krónur á 

ári. Stærsti kostnaðarliðurinn er í endurnýjun sængurfatnaðar eins og tafla 15 

sýnir. 

Tafla 15. Breytilegur rekstrarkostnaður með virðisaukaskatti. 

Endurnýjun sængurfatnaðar 120.000 

Smálegt viðhald 80.000 

Árgjald í Ferðaþjónustu bænda 18.000 

Samtals breytilegur kostnaður 218.000 

 

Til einföldunar eru allir kostnaðarliðir hafðir jafnháir á öllum árum 

fjárhagsáætlunarinnar. 

Launakostnaður 

Á fyrsta rekstrarárinu gerir fjárhagsætlunin ráð fyrir einum starfsmanni í 25% 

starfi í apríl og maí, 50% starfi í júní, júlí, ágúst og september og aftur í 25% 

starfi út árið. Á öllum rekstrarárum þar á eftir er eitt 25% stöðugildi í janúar til 

apríl, 50% stöðugildi í maí, 100% í júní, júlí og ágúst. 50% í september og svo 

25% stöðugildi í október, nóvember og desember. 
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Mánaðarlaunin taka mið af lágmarkslaunum VR og eru áætluð 200 þúsund 

krónur á mánuði (Verslunarmannafélag Reykjavíkur, e.d.) og við það bætast 

launatengd gjöld; mótframlag í lífeyrissjóð 8% (Ríkisskattstjóri, e.d.c.), 

tryggingagjald 7,79% (Ríkisskattstjóri, e.d.b.), endurmenntunarsjóður 0,13% 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.) og orlof 10,17% (Lög um orlof nr. 30/1987) eða 

samtals 26,09%.  

Afskriftir af bókfærðum fasteignum eru 3% á ári og afskriftir af innbúi og 

áhöldum eru 6,8% á ári. Gistináttaskatti þarf að skila til ríkisskattstjóra en hann 

er breytilegur kostnaður sem eru 100 krónur fyrir hverja selda gistináttaeiningu 

(Lög um gistináttaskatt nr. 87/2011). Tekjuskattur einkahlutafélags af hagnaði 

er 20% (Ríkisskattstjóri, e.d.a.). 

Fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlunin er unnin í Excel og er ætlað að varpa ljósi á afkomu 

ferðaþjónustunnar á fyrstu fimm rekstrarárunum. Rekstraráætlun sýnir hversu 

hárra tekna og gjalda má vænta og áætlaðan hagnað frá rekstri fyrir og eftir 

skatta í lok hvers árs. Mynd 41 sýnir niðurstöður áætlaðra rekstraráætlana fyrir 

árin 2013-2017. 

 

Mynd 41. Áætluð rekstraráætlun áranna 2013-2017 

Eins og sést á myndinni er hagnaður á rekstrinum samkvæmt rekstrarreikningi 

öll árin. Á árinu 2013 er hagnaður eftir skatta tæplega 50 þúsund en eykst jafnt 

og þétt og er orðinn tæplega 330 þúsund eftir árið 2017.  Áætlun um tekjur er 

sú sama öll árin, laun og launatengd gjöld eru þau sömu frá öðru rekstrarári en 

aðeins lægri árið 2013 en þá hefst rekstur ekki fyrr en í apríl. Einnig er gert ráð 

fyrir sömu upphæð í gistináttaskatt og virðisaukaskattskyldur rekstrarkostnaður 
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er sá sami frá öðru rekstrarári. Ástæðan fyrir vaxandi hagnaði er að vaxtagjöld 

fara lækkandi sem og afskriftir. Á mynd 42 má svo sjá hvernig eignir og 

skuldir þróast á sama tíma. 

 

Mynd 42. Yfirlit áætlaðra efnahagsreikninga 01/01/2013 – 31/12/2017 

Eins og mynd 42 sýnir þá fara eignir lækkandi, bæði fasteignir og innbú, vegna 

afskrifta þar sem ekki koma nýjar fjárfestingar á þessu tímabili. Handbært fé 

fer lækkandi og verður neikvætt á þriðja rekstrarári en á sama tíma fer samtals 

eigin fé hækkandi vegna uppsafnaðs hagnaðar frá rekstri. Bankalánið fer 

lækkandi en lán frá eigendum stendur í stað þar sem það á að greiðast til baka 

síðar meir, þegar vel stendur á hjá fyrirtækinu. Mynd 43 sýnir svo 

greiðsluáætlun þar sem allar inn- og útborganir koma fram og staða 

bankareiknings í lok hvers rekstrarárs. 
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Mynd 43. Yfirlit áætlaðra greiðsluyfirlita 2012-2017 

Hér sést að útborganir eru hærri en innborganir en það má skýra með því að 

fyrirtækið er að greiða niður bankalán og mynda eign. Þrátt fyrir stöðugar 

tekjur og lán frá eigendum í upphafi reksturs stendur reksturinn ekki undir sér. 

Handbært fé frá rekstri dugar ekki fyrir fjármagnshreyfingum. Fjárfestingin 

nær ekki að skila nægilega miklum tekjum til þess að greiða af láninu og því er 

fyrirtækið í raun komið í greiðsluþrot árið 2015 þó svo að fyrirtækið sé að 

mynda eign á móti. 
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Umræða 
Norðurland vestra er ekki sá staður á landinu sem helst blómstrar í 

ferðaþjónustu en tækifæri liggja í þessu svæði og sérstaklega ef horft er til 

hesta- og skotveiðitengdrar ferðaþjónustu. Þar sem ferðamannastraumurinn 

liggur frekar í gegn um svæðið en inn á það þurfa að koma til einhverjir 

togkraftar til þess að laða ferðamenn að starfseminni. Íslenski hesturinn og 

stóðréttir eru mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn svo ákjósanlegt væri 

að byggja reksturinn upp í kring um hesta. Líklega er staðsetning þessarar 

ferðaþjónustu ekki jafn heppileg fyrir innlenda ferðamenn þar sem hún er ekki 

beint í leiðinni að vinsælum áfangastöðum. Vissulega kjósa margir að vera 

utan alfaraleiðar, fjarri þjóðvegi og þar kemur Laxárdalur sterkt inn þar sem 

stutt er í alla þjónustu en á sama tíma er mikið næði og lítið áreiti en hætt er 

við að gististaðir nær þjóðvegi 1 njóti almennt meiri vinsælda. 

Nýtingarhlutfall gistirýma er heldur lágt á svæðinu miðað við landsmeðaltal 

sem er áhyggjuefni en stóðréttir og skotveiði myndu hjálpa rekstrinum þar sem 

með því má lengja ferðamannatímabilið. Ferðamannatímabilið á Íslandi er stutt 

og fyrir rekstur á stað eins og þessum er það háð árstíðabundnu veðurfari. 

Oftar en ekki er snjóþyngra á Laxárdal en til dæmis á Blönduósi eða 

Skagaströnd og treysta þarf á snjómokstur á erfiðum vetrum. Ómögulegt er að 

halda úti ferðaþjónustu á vetrum á þessum stað nema þá farið væri út í sérstaka 

vetrarferðamennsku eins og snjósleðaferðir og ævintýramennsku þar sem hluti 

af afþreyingunni væri allra veðra von. 

Ef horft er til tækifæra í ferðaþjónustu með innlenda ferðamenn þá hafa þættir 

eins og eldsneytisverð áhrif. Laxárdalur er í rúmlega þriggja klukkustunda 

akstri frá Höfuðborgarsvæðinu og hátt eldsneytisverð gæti þýtt að ferðamenn 

af Höfuðborgarsvæðinu leiti á nálægari mið. Einkaneysla heimilanna er þó að 

taka við sér svo bjartari tímar eru vonandi handan við hornið. Vonir eru 

bundnar við ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðamönnum fjölgar sífellt til landsins 

og greinin skilar auknum gjaldeyristekjum. Auk þess er ferðaþjónusta 

atvinnuskapandi svo hún væri kærkomin í Austur-Húnavatnssýslu. Rúmlega 

þriðjungur allra erlendra ferðamanna koma á Norðurland og því eiga að vera 

næg tækifæri í ferðaþjónustu á öllu Norðurlandi, það þarf bara að ná að höfða 

til ferðamannsins. 
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Niðurstaða 
Ferðaþjónustan hefur verið að vaxa gríðarlega á síðustu tveimur áratugum. 

Sífellt fleiri erlendir gestir sækja landið heim og samfara því er ferðaþjónustan 

að skapa auknar gjaldeyristekjur fyrir þjóðina. Erlendum ferðamönnum 

fækkaði örlítið til landsins í kjölfar kreppunnar en í dag er ferðaþjónustan orðin 

mikilvæg stoð í efnahagi landsins. 

Árstíðasveiflur gera ferðaþjónustu á Íslandi erfiðara fyrir en þó er unnið 

markvist gegn þeim til dæmis með markaðsátakinu Ísland allt árið sem Samtök 

aðila í ferðaþjónustu (SAF) standa fyrir. Erlendir ferðamenn dvelja að 

meðaltali 6-10 nætur og því er ljóst að þeir hafa góðan tíma til þess að kaupa 

þjónustu og afþreyingu en spurningin er frekar hvað við eigum að bjóða þeim 

upp á. Samkvæmt könnun Ferðamálastofu eru það íslensk náttúra, menning og 

saga sem vekur mestan áhuga á Íslandi en það að yfir 17% erlendra 

ferðamanna hafi greitt fyrir hestaferð sumarið 2011 sýnir gífurlegan áhuga á 

íslenska hestinum. Sá áhugi gæti verið lyftistöng fyrir ferðaþjónustu á 

Norðurlandi vestra. Það að 36% erlendra gesta heimsæki Norðurland sýnir 

einnig að tækifæri í ferðaþjónustu á Norðurlandi eru til staðar en 

Húnavatnssýslurnar þurfa að láta meira til sín taka í þeim efnum. Meðalneysla 

erlends ferðamanns er um 30.000 krónur á sólarhring svo það er ljóst að það 

skiptir máli fyrir svæðið að ná að láta ferðamenn stoppa hér í stað þess að 

keyra í gegn á leið sinni á aðra áfangastaði. 

Ferðaþjónusta bænda sem hagsmunasamtök og ferðaskrifstofa er gott verkfæri 

við markaðssetningu eigin ferðaþjónustu en dugar ekki eingöngu ef marka má 

tölur um áætlaða nýtingu gistirýma innan Ferðaþjónustu bænda. 

Ferðaþjónustuaðilar innan samtakanna þurfa einnig að koma sér á framfæri á 

eigin vegum og ná til sín fleiri viðskiptavinum. Alveg sjálfsagt er að sækja um 

aðild að samtökunum fyrir þá sem eru þess gjaldgengir til þess að nýta öll 

möguleg úrræði. 

Þar sem lítið framboð er af gistingu í sumarhúsaflokki á Norðurlandi vestra og 

ekkert framboð af sumarhúsum í flokki A virðast húsin frá Lambhúsum vera 

vænlegur kostur ef farið yrði út í þennan rekstur þar sem þau myndu falla undir 

þann flokk. Norðurland vestra hefur tiltölulega lítið hlutfall gistirýma á 
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landsvísu svo hér gæti verið mikil uppbygging ef tækist með samstilltu átaki að 

laða fleiri ferðamenn inn á svæðið. Erlendir ferðamenn eru í 70% tilvika þeir 

sem greiða fyrir aðra gistingu en orlofshús á vegum stéttarfélaga og 

félagasamtaka svo hagkvæmt gæti verið að höfða sérstaklega til þess hóps. 

Hestatengd ferðamennska væri þar einn möguleiki. Einnig er nýting gistirýma 

á Norðurlandi vestra er mun lakari en landsmeðaltal sem þýðir að nýta mætti 

tækifærin betur.  

Á Norðurlandi vestra hafa þéttbýlisstaðir glímt við fólksfækkun en 

þjónustustig er nokkuð gott svo svæðið á að geta boðið upp á alla helstu 

hliðarþjónustu til stuðnings ferðaþjónustunni. Tækifæri felast í ferðaþjónustu 

fyrir svæðið og með henni mætti jafnvel endurheimta eitthvað af brottfluttum 

íbúum en stefnumótun og fjármagn vantar til uppbyggingar greinarinnar. 

Laxárdalur er ónýtt náttúruperla fyrir hestatengda ferðaþjónustu en það er ekki 

nóg að hafa góða hugmynd, hugmyndin verður líka að standa undir þeim 

fjárfestingum sem hún kallar á.  

Með þessu verkefni var lagt upp með rannsóknarspurninguna: „Hversu 

fýsilegur er rekstur ferðaþjónustu í samstarfi við Ferðaþjónustu bænda að 

bænum Mánaskál út frá forsendum um kaup og rekstur á þremur sumarhúsum 

til sölu gistingar?“ Margir þættir hafa áhrif á fýsileika 

fjárfestingarhugmyndarinnar til dæmis eins og hver raunnýting gistirýmanna 

yrði. Fjárhagsáætlanirnar gefa okkur skýrustu myndina af því hversu fýsileg 

þessi hugmynd er og niðurstöður hennar eru ekki nógu jákvæðar. Handbært fé 

frá rekstri stendur ekki undir fjárfestingunni þrátt fyrir að fyrirtækið myndi 

skila hagnaði á hverju ári samkvæmt rekstrarreikningi.  

Það er því ljóst að þrátt fyrir að bæði svæðið og hestatengd ferðaþjónusta hafi 

næga möguleika til þess að geta gengið þá stendur þessi fjárfesting ekki undir 

sér miðað við þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar 

fjárhagsáætluninni. Hugmyndin er að óbreyttu ekki fýsilegur kostur. Ábúendur 

eru ekki tilbúnir að leggja í verkefnið fjármuni að svo stöddu þar sem augljóst 

þykir að áætlað stofnfé og lán frá eigendum myndi ekki duga heldur þyrfti að 

leggja enn meira fé í verkefnið. 
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Til að þessi hugmynd að ferðaþjónustu gæti gengið þyrfti: 

Fjárfestingin að skila hærri tekjum 

• með hærra verði á gistingu án þess að það bitni á fjölda seldra gistinátta 

• með fleiri seldum gistinóttum / fleiri ferðamönnum 

• lengra ferðamannatímabili 

•  eða tekjum af viðbótarþjónustu. 

 Skuldsetning að vera minni 

• með lægri stofnkostnaði 

• eða meira stofnfé frá eigendum. 

Fjármögnun að vera hagstæðari 

• með lægri lánsfjárhæð 

• með lægri vöxtum 

• eða með lengri lánstíma. 

Hugsanlega myndi stærri rekstrareining ganga upp, til dæmis ef keypt væru 

fleiri hús í reksturinn. Launakostnaður myndi þá hlutfallslega vera lægri á móti 

hverju húsi en þá þyrftu ábúendur einnig að leggja enn meira stofnfé inn í 

reksturinn.  

Til að auka fýsileika hugmyndarinnar þyrfti að bæta nýtingarhlutfall á 

Norðurlandi vestra, það er áskorun fyrir svæðið í heild því afþreying og 

þjónusta verður að vera til staðar til þess að styðja við ferðaþjónustuna, laða 

ferðamenn inn á svæðið og lengja dvalartíma þeirra. 
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