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Abstract 

In this BA thesis it will be examined what a good tourism policy needs to contain so that it 

can be implemented and carried through. Auother focus will be on how tourism policy can be 

applied to develope tourism in a sustainable way. Much has been written about how to make a 

good tourism policy and in this thesis I will discuss ways to help make such policy. The 

Icelandic National Tourism Policy - Ferðamálastefna Íslands - and the tourism policy made by 

The Westfjord Tourism Council - Ferðamálaráð Vestfjarða - were examined in this regard. 

Special interest was taken in whether the municipality of Vesturbyggð has such policy and if 

it is consistant with what the literature implies is a good tourism policy and also if it is in 

agreement with the other two tourism policies. The tourism policy of Vesturbyggð was 

analysed, to identify what has been done and what needs to be done so that the municipality 

can make a comprehensive tourism policy that can support sustainable development in 

tourism in the area. 

Key words: policy, tourism policy, Vesturbyggð, sustainability, sustainable tourism,  
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Útdráttur 

Í þessari BA ritgerð verður greint frá því hvað góð stefnumótun í ferðaþjónustu þarf að 

innihalda til þess að unnt sé að koma henni í framkvæmd og fylgja henni eftir. Einnig verður 

skoðað hvernig hægt er að nota stefnumótun til að byggja upp ferðaþjónustu á sem 

sjálfbærastan hátt. Mikið hefur verið skrifað um hvernig vinna á góða stefnumótun í 

ferðaþjónustu, í ritgerðinni fjalla ég um leiðir til að hjálpa til við gerð slíkrar stefnumótunnar. 

Ferðamálstefna Íslands og stefnumótun Ferðamálsamtaka Vestfjarða voru skoðaðar út frá 

þessu samhengi. Sérstök áhersla var lögð á að skoða hvort sveitarfélagið Vesturbyggð væri 

með stefnumótun og þá hvort hún væri í samræmi við það sem fræðin telja vera góð 

stefnumótun og einnig hvort hún samrýmdist þeim stefnumótunum sem nefndar voru hér að 

framan. Einnig var stefnumótun Vesturbyggðar greind,  til að koma auga á það sem verið er 

að gera og hvað þarf að gerast til þess að sveitarfélagið geti gert heildstæða stefnumótun sem 

stuðlar að sjálfbærri ferðaþjónustu og aðilar innan hennar geti stuðst við til að byggja hana 

upp. 

Lykilorð: stefnumótun, stefnumótun í ferðaþjónustu, Vesturbyggð, sjálfbærni, sjálfbær 

ferðaþjónusta,   
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1. Inngangur 
Ferðaþjónusta hefur vaxið mjög á síðustu árum. Hún er að verða mjög mikilvæg atvinnugrein 

á Íslandi og af henni skapast miklar gjaldeyristekjur og störf. Mikilvægt er að koma fram með 

stefnumótun til þess að ná fram sérstöðu landsins og einnig ákveðinna svæða á landinu (Ólöf 

Ýrr Atladóttir o.fl., 2010,bls. 2). Áður fyrr voru það aðallega stjórnvöld sem unnu að 

stefnumótun í ferðamálum en á síðustu árum hefur orðið breyting þar á. Heimamönnum er 

gefið aukið vægi við gerð stefnumótunar enda vita þeir oft best hvað það er sem þarf að gera 

(George o.fl., 2009, bls.212). 

Með auknum fjölda ferðamanna eykst átroðningur á þá viðkvæmu náttúru sem hér er 

til staðar. Því er mikilvægt að við gerð stefnumótunar í ferðaþjónustu sé tekið tillit til þess og 

hún skipulögð á sem sjálfbærastan hátt. Ýmsar hindranir geta komið í veg fyrir að hægt sé að 

gera áfangastað sjálfbæran og geta þær skotið upp kollinum á öllum stigum innan ferlisins. 

Því er mikilvægt, líkt og með aðra stefnumótun, að heimamenn og yfirvöld vinni saman að 

gerð stefnumótunar í ferðaþjónustu þar sem hún er skipulögð á sem sjálfbærastan hátt svo 

bæði heimamenn og ferðamenn njóti góðs af (Dodds og Butler, 2010, bls. 41). 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Er Vesturbyggð með stefnumótun í 

ferðaþjónustu sem styður við sjálfbærni áfangastaðarins? Til þess að fá svar við þessari 

spurningu verður borið saman hvað fræðin segja um stefnumótun og hvaða viðmið um 

sjálfbærni eru sett þar fram. Einnig verður skoðað hvað Ferðamálastefna Íslands og 

stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða leggja áherslu á og hvaða markmið eru sett þar 

fram sem Vesturbyggð gæti eða ætti einnig að stefna að. 

Í upphafi þessa verkefnis er fræðilegri nálgun verkefnisins gerð skil og skoðað hvað 

fræðin segja um gerð og innleiðingu stefnumótunar. Hvaða þættir þurfa að vera til staðar og 

hvernig best sé að innleiða stefnumótun þannig að hún verði sem árangursríkust. Þá verður 

einnig skoðað hvernig sjálfbærni kemur inn í stefnumótun í ferðaþjónustu og hvernig 

sjálfbærni getur stutt við gerð stefnumótunar fyrir ákveðið svæði. Skoðuð verður stefnumótun 

sem til er fyrir allt Ísland og stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða með hliðsjón af því 

hvað sé skynsamlegast sem næsta skref fyrir Vesturbyggð til að koma fram með heildstæða 

stefnumótun sem getur nýst ferðaþjónustuaðilum til að móta skýra stefnu fyrir svæðið og ná 

sjálfbærni í ferðaþjónustu á svæðinu. 
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2. Fræðilegur kafli 
Í þessum kafla verður fjallað um stefnumótun í ferðaþjónustu. Litið verður stuttlega á hvernig 

stefnumótun í ferðaþjónustu hefur þróast. Skoðað verður hvað fræðin hafa að segja um 

stefnumótun almennt og hvaða kenningar hafa komið fram sem hjálpað geta bæði aðilum 

innan ferðaþjónustunnar og yfirvöldum, jafnt á því svæði sem stefnumótunin nær yfir og fyrir 

allt landið. Einnig verður stefnumótun skoðuð út frá sjálfbærni, hvað það er sem gerir 

ferðaþjónustu sjálfbæra til langs tíma. Þá verður stefnumótun Vesturbyggðar skoðuð í 

sambandi við þær áætlanir sem fjallað verður um hér að neðan og hvernig eða hvort hún sé í 

samræmi við þá stefnumótun sem nær bæði yfir allt landið og svo einnig stefnu sem hefur 

verið mörkuð fyrir nálæg svæði. 

2.1. Þróun stefnumótunar í ferðaþjónustu 
Menn hafa flakkað um jörðina frá því þeir komu fyrst fram á sjónarsviðið. Í upphafi var 

tilgangur ferðalaganna sjálfsbjargarviðleitni, menn flúðu frá stöðum þar sem veðurskilyrði 

voru ekki hagstæð eða til að leita að fæðu. Seinna meir fóru menn í verslunar- og söluferðir. Í 

gegnum aldirnar hafa ástæður fyrir ferðalögum breyst töluvert, fólk fór frekar að ferðast sér til 

skemmtunar eða til að fræðast. Það voru þó bara þeir efnameiri sem höfðu peninga og tíma til 

þess að ferðast (Pond, 1993, bls. 1). Það var svo á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina sem 

ferðamynstur tók að breytast. Þá hafði fleira fólk efni á því að ferðast, meiri frítíma og það gat 

einnig tekið launað frí. Samgöngur tóku stóran kipp á þessum árum, vegakerfi efldust til muna 

og flugsamgöngur urðu aðgengilegar fyrir almenning (Inskeep, 1991, bls. 9). Það var þá sem 

fjöldaferðamennskan kom fyrst fram, markmiðið var að laða að sem flesta ferðamenn og 

hámarka arð af ferðaþjónustunni til að auka efnahagslega þróun á ákveðnu svæði eða landi 

(Fayos-Solá, 1996, bls. 408). 

Á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina hafði ferðaþjónusta ekki verið innleidd í 

efnahagsstefnu svæða/áfangastaða og var áhersla lögð á að setja fram stefnu varðandi 

almannatengsl, hleypa af stokkunum kynningarherferðum þar sem ferðamálasamtök, í mis 

miklu samstarfi við einkageirann, reyndu að búa til ákveðna syllu fyrir ferðaþjónustu á 

ákveðnu svæði til að gera það fýsilegra fyrir ferðamenn. Í lok sjöunda áratugarins og byrjun 

þess áttunda breyttist þessi stefna nokkuð og kom fram önnur kynslóð af stefnumótun. Vegna 

efnahagsörðuleika sem ríktu þá sáu menn að ferðaþjónusta gæti hjálpað til við að skapa bæði 

störf og tekjur. Einnig höfðu menn enn meiri skilning á þeim áhrifum sem ferðaþjónusta getur 

haft á samfélag, efnahag og umhverfið en áður fyrr (Fayos-Solá, 1996, bls. 408). Upp úr 1980 

varð einkaframtakið öflugra og segja má að þriðja kynslóðin af stefnumótun hafi komið fram  

á þeim tíma. Þá var ferðaþjónustan farin að snúast meira um samkeppni milli einkaaðila og 
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stefnumótun þurfti að taka mið af því. Þó svo að stefnumótun sé enn unnin af stjórnvöldum 

hafa skoðanir einstaklinga innan greinarinnar fengið meira vægi í stefnumótunarvinnunni. 

Sjónarmið heimamanna og hagsmunir skipta líka máli til þess að innleiðing stefnu takist og 

hún skili þeim árangri sem til er ætlast af henni (Fayos-Solá, 1996, bls. 409). Margir 

fræðimenn hafa rannsakað völd og eignarhald í ferðaþjónustu og telja sumir að oft sé litið 

fram hjá ferðaþjónustu sem mikilvægu málefni í stefnumótun. Flestar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á stefnumótun innan ferðaþjónustu eru staðlaðar rannsóknir á því hvað stjórnvöld 

ættu að gera frekar en nákvæmari skoðun á hvað hefur gerst og af hverju. Ástæður sem gætu 

legið að baki þessu eru hversu margþætt og brotakennd greinin er (Dodds og Butler, 2010, 

bls. 36).  

2.2. Stefnumótun  
„Ákvarðanir stjórnenda um stefnumótun er einskis virði nema henni sé komið í 

framkvæmd“ 

(Elliot, 1997) 

Segja má að innleiðing á stefnumótun sé ferli þar sem pólitískar hugmyndir og áætlanir séu 

færðar í framkvæmd (Krutwaysho og Bramwell, 2009, bls. 670). Vinsæl skilgreining á 

stefnumótun er að hún er það sem stjórnvöld ákveða að gera eða hvað þau ákveða að gera 

ekki (Dodds og Butler, 2010, bls. 37). Hún er frekar pólitísk starfsemi, afleiðing af pólitísku 

umhverfi, gildum og hugmyndafræði, dreifingu valds, stofnanaramma (institutional 

framework) og ferli ákvarðanatöku. Stefnumótun er áætlun um hvernig á að framkvæma eða 

koma ákvörðunum í framkvæmd. Hún er þróuð sem verkfæri fyrir stjórnendur til að ná settum 

markmiðum (George o.fl., 2009, bls. 199). Mjög mikilvægt er að innleiða stefnumótun fyrir 

ferðaþjónustu vegna þess að þó til séu áætlanir og reglugerðir þá eru þær oft lítið eða ekkert 

nýttar (Krutwaysho og Bramwell, 2009, bls. 670). Einnig er mikilvægt að þeir sem semja eða 

vinna stefnumótunina hafi trú á henni til þess að hún verði framkvæmd og hafi einhver áhrif. 

Ef ekki er trú á stefnumótun af þeim sem semja hana þá eru minni líkur á að hún verði studd 

af þeim sem eiga að innleiða hana (Dodds og Butler, 2010, bls. 38). Við úrvinnslu þessa 

verkefnis og til að svara rannsóknarspurningunni verður notast við þá skilgreiningu á 

stefnumótun að hún sé það sem stjórnvöld ákveða að gera og hvað þau ákveða að gera ekki. 

Við gerð á stefnumótun er mikilvægt að hafa alla sem að málinu koma með í ráðum. 

Ekki eru allir á einu máli hvor sé betri, aðferðin þar sem ákvarðanataka byrjar á toppnum og 

fer niður eða aðferðin þar sem ákvarðanataka byrjar neðst og fer uppi. Fyrri aðferðin felur í 

sér að ákvörðunartaka byrji hjá yfirvöldum en sé síðan innleidd af ferðaþjónustuaðilum á því 

svæði sem stefnumótunin nær yfir. Seinni aðferðin er í raun öfug við fyrri aðferðina. 
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Ákvörðunartaka byrjar þá hjá ferðaþjónustuaðilum og færist síðan hærra upp, til yfirvalda. 

Vilja margir meina að seinni aðferðin sé betri þar sem ákvarðanir sem teknar eru af 

yfirvöldum eru ekki í neinu sambandi við það sem er að gerast í raun, ferðaþjónustuaðilar hafi 

betri skilning á því sem þarf að gera og hvernig sé best að gera það (Krutwaysho og 

Bramwell, 2009, bls. 673).  

Það sem ákveðið svæði ákveður að gera til að standast samkeppni getur komið landinu 

öllu til góða og það sem einstaka fyrirtæki gera til þess að standast samkeppni getur komið sér 

vel fyrir allan geirann. Ef góð samvinna er á milli opinbera geirans og einkageirans getur það 

skapað aukin atvinnutækifæri og vöruframboð. Þar með eykst aðdráttarafl svæðisins og til 

langs tíma aðdráttarafl alls landsins (Tourism Destination Development, e.d.). Einnig er 

mikilvægt að heimamenn fái að taka þátt í stefnumótun fyrir sitt svæði, þeir vita best hver 

staða þeirra er og hvað það er sem þeir þurfa (George o.fl., 2009, bls. 212). Áhættan fyrir 

heimamenn gleymist oft  í undirbúningi fyrir ferðaþjónustu; s.s. breyttur lífstíll vegna of 

margra ferðamanna, of há verðlagning, hávaði og annars konar truflun (George o.fl., 2009, 

bls. 216). Þar af leiðandi er þátttaka heimamanna við skipulagningu og stjórnun áfangastaða 

grundvallaratriði (Dodds og Butler, 2010, bls. 39). Þá þarf stefnumótun að vera sveigjanleg og 

þannig gerð að hún geti þróast með tímanum og tekið breytingum ef þess þarf (Wegner o.fl., 

2010, bls. 1649). Stefnumótun í ferðaþjónustu er einungis hluti af þeirri stefnumótun sem á 

sér stað á áfangastað. Ýmis konar stefnumótun, svo sem efnahagsleg og pólitísk stefnumótun, 

hefur einnig mikil áhrif á þróun og uppbyggingu á áfangastaðnum. Þar af leiðandi þarf 

ferðaþjónusta að vera hluti af allri stefnu samfélagsins, hún getur ekki staðið ein og sér 

(George o.fl., 2009, bls. 121-122). 

Einföld nálgun á efnið er oft ekki nægjanleg og gefur ekki nógu skýra mynd af því 

sem þarf að gera. Þegar fleiri nálganir og aðilar koma að því að vinna stefnumótun verður hún 

yfirgripsmeiri og áhrifameiri (Stevenson o.fl., 2008, bls. 734). Í rannsókn sem gerð var í 

Leeds í Englandi, þar sem rannsökuð var stefnumótun út frá sjónarhorni þeirra sem unnu 

stefnumótun fyrir bæinn, kom það í ljós að þátttakendur í rannsókninni lögðu mikla áherslu á 

góð samskipti og samningaviðræður milli þeirra aðila sem komu að gerð hennar. Þannig er 

komið í veg fyrir að stefnumótun staðni og hægt er að þróa hana áfram. Einnig  kom það í ljós 

við rannsóknina að þegar þeir sem unnu stefnumótunina voru að tala um ferðaþjónustu var 

ekki talað mikið um aðgerðir og stefnur heldur hvað var að gerast í ferðaþjónustu í bænum, í 

þátíð, nútíð og framtíð (Stevenson o.fl., 2008, bls. 744). 

Þegar framkvæma á stefnu hafa margir komist að því að það er mun flóknara og 

erfiðara ferli heldur en að búa hana til. Það hafa verið færð rök fyrir því að huga þarf að 
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framkvæmd stefnunnar í gegnum allt ferlið við gerð hennar og einnig þarf að taka tillit til 

hvað sé raunsætt út frá fjölda sjónarhorna. Það sem gerir framkvæmd stefnumótunar erfiða er 

hversu mismunandi skilgreiningar eru á ferðaþjónustu, hversu óáreiðanlegar spár um vöxt 

greinarinnar geta verið og þá ná markmið sem eigendur fyrirtækja setja sér oft bara stutt fram 

í tímann, þeir gera sér ekki langtímaáætlanir (Dodds og Butler, 2010, bls. 37). 

2.3. Stefnumótun fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu 
Til er mikið af rannsóknum um stefnumótun í ferðaþjónustu og einnig um sjálfbæra 

ferðaþjónustu. Hins vegar vantar mikið rannsóknir á því hvernig á að framkvæma stefnumótun 

í ferðaþjónustu og enn minna er til um framkvæmd stefnu fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu 

(Dodds og Butler, 2010, bls. 35). World Tourism Organization Network (UNWTO) 

skilgreinir sjálfbæra ferðaþjónustu  sem: „ferðaþjónusta sem tekur fulla ábyrgð á þeim 

efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu áhrifum sem hún getur orsakað, jafnframt að 

mæta þörfum gesta, greinarinnar sjálfrar, umhverfisins og gestgjafa“.  Þessum viðmiðum er 

hægt að beita á ferðaþjónustu í hvað formi sem hún er, hvort sem um er að ræða 

fjöldaferðamennsku eða ferðamennsku sem er mjög sérhæfð. Til þess að tryggja sjálfbærni til 

lengri tíma þarf að ná jafnvægi á milli þeirra þátta sem sjálfbærni hefur áhrif á innan ákveðins 

svæðis. Þessir þættir eru umhverfið, efnahagur, samfélagið og menning þess. Til þess að þróa 

sjálfbæra ferðaþjónustu þarf upplýst samþykki allra sem hlut eiga að máli og sterka leiðsögn 

frá hinu opinbera. Þá ætti sjálfbær ferðaþjónusta einnig að tryggja hámarksánægju hjá gestum 

og gera þá meðvitaða um álitamál í sjálfbærni ferðaþjónustu (Sustainable Development of 

Tourism, e.d.).  

Til þess að hægt sé að innleiða eða framkvæma stefnu fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu 

þarf að yfirstíga ýmis vandamál. Þessi vandamál geta verið bæði hjá hinu opinbera og hjá 

einkaaðilum. Rannsókn sem gerð var af Dodds og Butler (2010, bls. 41-42) bæði á Möltu og 

Calviá á Spáni leiddi í ljós að helsta hindrunin fyrir framkvæmd á stefnu fyrir sjálfbærni var 

að efnahagslegur ávinningur var settur ofar ávinningi fyrir samfélag eða umhverfi. 

Rannsakendur vildu meina að ástæðurnar væru þær að sýn stjórnvalda nær oft einungis yfir 

eitt kjörtímabil, eða 4-5 ár, og áherslan er á að skapa fleiri störf og þróa eða stækka 

áfangastað. Til þess að raunhæft sé að ná settum markmiðum með sjálfbærri stefnu þarf 

stefnan að ná að minnsta kosti yfir 10 ár, jafnvel fleiri. Önnur ástæða fyrir því að stefnumótun 

nær oft yfir stuttan tíma er að þeir sem fjárfesta í ferðaþjónustu vilja sjá gróðann koma sem 

fyrst til að geta staðið undir kostnaði. Þó að á seinni árum hafi áhersla verið lögð á að 

stefnumótun eigi sér stað í neðstu stigum stjórnsýslunnar en ekki þeim efstu þá verða yfirvöld 
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að koma að stefnumótun að einhverju leiti. Þetta á sérstaklega við þegar stefna á að sjálfbærni 

þar sem hún nær oft út fyrir verksvið eða getu einstakra sveitarfélaga. Sem dæmi þá eru 

almenningssamgöngur mjög mikilvægar. Oft vinna sveitarfélög saman að því að samþætta 

samgöngur en stjórnvöld þurfa þó að hafa yfirumsjón með slíkum kerfum. Einnig þarf að 

passa upp á að samfélagið sjálft skaðist ekki af ferðaþjónustu. Í Calviá stóðu menn frammi 

fyrir því vandamáli að mikið brottfall var úr skólum þar sem ungt fólk átti mjög auðvelt með 

að fá vinnu þrátt fyrir að vera ekki með mikla menntun. Til að stemma stigum við þessu væri 

hægt að fá yfirvöld til að setja löggjöf um að krafist sé ákveðinnar menntunar í störfum innan 

ferðaþjónustunnar. Þetta myndi einnig tryggja aukin gæði í þjónustunni sem verið er að veita 

(Dodds og Butler, 2010, bls. 43). Áhrif sem þessi eru þekkt víðar en á þessum eina stað 

(Schiantz o.fl., 2007, bls. 369).  

Í kaflanum hér að framan var talað um tvær leiðir við ákvörðunartöku við gerð 

stefnumótunar. Í annarri byrjar ákvörðunartaka efst hjá hinu opinbera og færist síðan neðar og 

í hinni byrjar ákvörðunartaka hjá heimamönnum og sveitarstjórnum og færist síðan ofar. 

Seinni leiðin var talin líklegri til árangurs. Þetta sama gildir þegar huga þarf að sjálfbærni í 

stefnumótun. Þegar ákvarðanataka byrjar neðst þá er frekar litið á umhverfið sem eina heild. 

Það sé hluti af félagslegu, pólitísku, menningarlegu og efnahagslegu umhverfi  en standi ekki 

eitt og sér. Þar af leiðandi er mikilvægt að ákvarðanataka sé fyrst hjá þeim sem eru á svæðinu 

og þekkja það vel og þá möguleika sem þar eru (Khadka og Nepal, 2010, bls. 352).  

Ýmis alþjóðleg samtök, svo sem World Tourism Organization (WTO), World Travel 

and Tourism Concil (WTTC), UNESCO og fleiri hafa komið með tæki og hugmyndir fyrir 

aðila innan ferðaþjónustunnar til að vinna með til að ná markmiðum sjálfbærrar ferðaþjónustu 

(Schiantz o.fl., 2007, bls. 370). Til þess að ferðaþjónusta nái sjálfbærni er mikilvægt að 

innleiða hugmyndir um sjálfbærni, svo sem hreinni framleiðslu og umhverfisstjórnun. 

Framkvæmd hugmynda verður svo árangursríkust ef réttu tækin eru til staðar og þau notuð 

(Schiantz o.fl., 2007, bls. 373). Til þess að ná sjálfbærri ferðaþjónustu er mikilvægt að 

sameina þau tæki og hugmyndir sem til eru til þess að ná yfir alla þætti innan hennar. Ekkert 

eitt tæki eða hugmynd tekur á öllum þáttum sjálfbærni á öllum stigum innan ferðaþjónustu og 

því getur verið mikilvægt að blanda saman mismunandi tækjum og hugmyndum til þess að 

geta svarað ákveðnum spurningum og ná til allra þátta sem snúa að sjálfbærri ferðaþjónustu 

(Schiantz o.fl., 2007, bls. 380). Þá er einnig mikilvægt að þekkja hvaða tæki og hugmyndir 

eru til og hvert þeirra á við hverju sinni (Schiantz o.fl., 2007, bls. 384). 

Hér að framan hefur verið fjallað um stefnumótun almennt og skoðað hvað fræðin 

segja og hvaða rannsóknir hafa verið gerðar þegar móta á stefnu fyrir ferðaþjónustu. Við 
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þróun í ferðaþjónustu er eitt það mikilvægast að þróa stefnumótun (George o.fl., 2009, bls. 

199). Helsta leið stjórnvalda til að hafa áhrif á ferðaþjónustu er að koma með leiðir sem hafa 

bein áhrif og er stefnumótun ein þessara leiða (George o.fl., 2009, bls. 201). Hér að neðan 

verður fjallað um þá ferðamálastefnu sem hefur verið sett fyrir allt Ísland af fagaðilum og 

aðilum frá stjórnvöldum. Einnig verður fjallað um stefnumótun sem gerð var af 

Ferðamálasamtökum Vestfjarða.  

2.4. Ferðamálaáætlun 2006-2015 
Þessi áætlun er sú fyrsta sem er gerð fyrir málaflokkinn í heild (Magnús Oddsson o.fl., e.d., 

bls. 7). Leysti hún af hólmi stefnumótun sem gerð var fyrir tímabilið 2006-2015 af 

Samgönguráðuneytinu þar sem ferðamál var bara einn málaflokkur innan þeirrar 

stefnumótunar. Á þeim tíma hafði orðið miklu meiri þróun innan greinarinnar heldur en gert 

var ráð fyrir og því kominn tími á að gera stefnumótun sem næði yfir alla þætti innan 

ferðaþjónustunnar. Mikil breyting hafði orðið á samskiptatækni og mikil aukning varð í 

notkun internetsins. Mikil vinna hefur verið lögð í umhverfismál bæði innan 

ferðaþjónustunnar og utan hennar og því eru umhverfismál farin að skipta meira máli og 

umræða um umhverfismál alltaf að verða háværari (Magnús Oddsson o.fl., e.d., bls. 7). 

 Fyrir þessa stefnu voru sett fjögur megin markmið: 

Náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska verði ráðandi 

þættir í þróun íslenskra ferðamála. 

Tryggð verði samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar sem stuðli að 

hámarks afrakstri í greininni. 

Álag vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði 

innan þolmarka í samræmi við niðurstöður rannsókna. 

Ímynd Íslands sem ferðamannastaðar verði byggð upp og varin. 

 (Magnús Oddsson o.fl., e.d., bls. 8) 

Einnig voru sett sérstök markmið fyrir einstaka málaflokka. Þessir málaflokkar eru: 

rekstrarumhverfi, kynningarmál, nýsköpun og þróun, menntun, rannsóknir, grunngerð, 

fjölþjóðasamstarf, gæða- og öryggismál og umhverfismál. Þá var einnig komið með leið til 

þess að hægt væri að ná settum markmiðum innan hvers málaflokks. Helstu leiðirnar sem fara 

á til þess að ná þessum fjórum yfirmarkmiðum eru að áhersla verði lögð á sérstöðu Íslands í 

kynningarmálum og samræmis gætt á landinu í heild. Kynningarefni verið einnig aðlagað 

fyrir einstaka markhópa og svæði til að jafna ferðamannastraum (Magnús Oddsson o.fl., e.d., 
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bls. 14). Einnig verði lögð áhersla á alþjóðlegt samstarf, þátttaka í fjölþjóðlegu tengslaneti 

verði aukin og ferðaþjónustuaðilar fái aðstoð við að sækja fjármagn erlendis til verkefna sem 

tengjast ferðaþjónustu (Magnús Oddsson o.fl., e.d., bls. 16). Reynt verður eftir fremsta megni 

að varðveita náttúru landsins, dreifa ferðamönnum um landið til að minnka álag á einstaka 

svæði og auka vitund ferðaþjónustuaðila á þýðingu umhverfisverndunar (Magnús Oddsson 

o.fl., e.d., bls. 17).  

2.5. Ferðamálaáætlun 2011-2020 
Í apríl 2010 var settur á laggirnar stýrihópur um nýja ferðamálastefnu. Á nýja stefnan að koma 

í staðinn fyrir þingsályktun um ferðamál fyrir tímabilið 2006-2015 sem var samþykkt 2005. 

Miklar breytingar hafa orðið í málum ferðaþjónustu á Íslandi síðan fyrri stefnan var gerð og 

meðal annars tóku í gildi ný lög um ferðaþjónustu 1. janúar 2006. Með nýju lögunum fékk 

Ferðamálastofa skýrt stjórnunarhlutverk og fluttist málaflokkurinn yfir til 

Iðnaðarráðuneytisins. Árið 2010 tók svo nýstofnuð Íslandsstofa við markaðshlutverki 

Ferðamálastofu á erlendum vettvangi (Ólöf Ýrr Atladóttir o.fl., 2010, bls. 2).  

Við öflun gagna fyrir stefnumótunina voru tekin viðtöl við 42 einstaklinga um allt 

land. Helstu niðurstöður voru þær að mikilvægustu þættirnir í uppbyggingu á stefnu í 

ferðaþjónustu snúi að fagmennsku, gæðum, minnka árstíðarsveiflur, betri dreifingu 

ferðamanna um landið og þeirri sérstöðu Íslands sem felst í hreinni og óspilltri náttúru verði 

viðhaldið. Eru þessar áherslur mjög í samræmi við áherslur fyrri stefnumótunar (Ólöf Ýrr 

Atladóttir o.fl., 2010, bls. 4). 

Í stefnunni kemur fram að framtíðarsýn fyrir árið 2020 sé að ferðaþjónusta á Íslandi 

verði arðbær og mikilvæg atvinnugrein þar sem gæði, fagmennska og umhverfisvitund er haft 

að leiðarljósi. Þá er einnig hvatt til samstarfs milli fyrirtækja, sveitarfélaga og ríkisvalds við 

nýsköpun, vöruþróun og markaðsmál. Verður það gert til að jafna álag og stuðla að því að 

vöruframboð verði fjölbreyttara og að þjónusta verði í boði fyrir ferðamenn allt árið. Til þess 

að ná þessu hafa verið sett fram fjögur meginmarkmið. Þau eru: 

Að auka arðsemi atvinnugreinarinnar í efnahagslífi þjóðarinnar. 

Að standa að markvissari uppbyggingu áfangastaða, öflugri vöruþróun 

og kynningarstarfsemi til að skapa tækifæri til að lengja 

ferðamannatímabilið, minnka árstíðasveiflur og stuðla að betri 

dreifingu ferðamanna um landið. 

Að auka gæði, fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund 

ferðaþjónustunnar. 
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Að skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastaðar 

ferðamanna, meðal annars með öflugu greiningar- og rannsóknarstarfi. 

(Ólöf Ýrr Atladóttir o.fl., 2010, bls. 15) 

Þá nefna skýrsluhöfundar fjórar stoðir sem íslensk ferðaþjónusta á að byggja á; innviði og 

grunngerð, rannsóknir, vöruþróun og nýsköpun og markaðsmál. Byggjast þessar fjórar stoðir 

á hver annarri, verkefni á hverju sviði styðji við hvert annað og hafi samlegðaráhrif. Segja 

höfundar að mjög brýnt sé að efla þessar stoðir og sjá til þess að til verði heildstæð áætlun 

sem hægt er að vinna eftir (Ólöf Ýrr Atladóttir o.fl., 2010, bls. 15). 

Í ljós kom í þeim viðtölum sem tekin voru við gerð stefnunnar að samvinna við 

uppbyggingu áfangastaða, afmörkunar sérstöðu og markaðssetningu, bæði einstakra svæða og 

svo alls landsins er mjög mikilvæg. Þetta styðja einnig bæði innlendar og erlendar rannsóknir. 

Þá telja viðmælendur einnig mikilvægt að hafa umhverfisvitund og sjálfbærni að leiðarljósi 

við alla uppbyggingu og þróun í ferðaþjónustu á Íslandi (Ólöf Ýrr Atladóttir o.fl., 2010, bls. 

16). Grunnur fyrir vöruþróun, nýsköpun og þróun á áfangastöðum er frekar veikur þar sem 

mikið vantar upp á þekkingu og upplýsingar. Ferðaþjónustan þarfnast meira fé sem hægt er að 

verja í rannsóknir (Ólöf Ýrr Atladóttir o.fl., 2010, bls. 18). 

Þeir þættir sem á að leggja mesta áherslu á það tímabil sem þessi stefnumótun nær yfir 

eru að stuðla að fagmennsku og gæða innan greinarinnar, draga úr árstíðasveiflum á 

ferðamannatímabilinu og betri dreifingu á ferðamönnum um landið. Einnig þarf að viðhalda 

náttúru Íslands og jafnframt auka meðvitund hjá ferðaþjónustuaðilum um umhverfisvernd. Til 

þessara þátta verður litið þegar unnið verður að stefnumótun fyrir Vestfirði og Vesturbyggð, 

en þetta verkefni skoðar það sveitarfélag sérstaklega.    

2.6. Stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2010-2015 
Hér að ofan var fjallað um stefnumótun Íslands í ferðaþjónustu sem unnin var á landsvísu. 

Stefna síðustu ára við gerð stefnumótunar hefur hins vegar verið að þróast frá því að vera 

einungis unnin af stjórnvöldum og stórum aðilum innan ferðaþjónustunnar yfir í að lögð er 

mikil áherslu á að vinna náið með einkageiranum og er áherslan á markaðssetningu og 

kynningu ákveðinna staða. Í dag er stefnumótun sett fram af opinberum aðilum og aðilum í 

einkageiranum (George o.fl., 2009, bls. 202). 

Stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða var unnin á nokkrum stöðum á 

Vestfjörðum og er afrakstur greinarinnar sjálfrar. Aðilar innan ferðaþjónustu og aðrir sem 

koma að greininni unnu að þessari stefnumótun. Þar voru umhverfismál og sjálfbærni talin 

mikilvæg þegar rætt var um skipulag ferðaþjónustu á þessu svæði. Við vinnuna komu fram 
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fjórir áhersluflokkar; mannauður og gæði, umhverfismál, grunngerðir og innviðir og 

markaðsmál. Endurmat er mjög mikilvægt við gerð stefnumótunar, því er ekki litið á 

stefnumótunina sem endanlegt skjal heldur frekar sem verkfæri sem getur hjálpað 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum að horfa fram á veginn (Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 2-3). 

Þessi stefnumótun á að verða til þess að atvinnugreinin verði arðbærari og einkennist af 

gæðum, trausti og gestrisni ferðaþjónustuaðila og heimamanna. Einnig að Vestfirðir skapi sér 

ímynd fyrir að hafa umhverfisvernd og sjálfbærni í ferðaþjónustu að leiðarljósi. Sett voru 

fram fimm markmið fyrir ferðaþjónustu á Vestfjörðum: 

Auka arðsemi, fagmennsku og gæði í vestfirskri ferðaþjónustu. 

Auka arðsemi fyrirtækja innan greinarinnar þannig að hún verði 

mikilvæg atvinnugrein og viðurkennd sem slík. 

Að efla ferðaþjónustu á svæðinu allt árið með markvissari vöruþróun og 

öflugri markaðssetningu. 

Auka áherslur á umhverfismál. 

Að gera þátt atvinnugreinarinnar ferðaþjónustu í samfélaginu sýnilega í 

samfélaginu. 

(Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 14) 

Settar voru fram ákveðnar aðgerðir til þess að ná þessum markmiðum. Til þess að 

tryggja gæði og fagmennsku innan greinarinnar á að reyna að höfða til ferðamanna sem 

tilbúnir eru til þess að borga fyrir meiri gæði. Tryggja þarf að sú þjónusta sem markaðssett er 

sé til staðar, fyrirtæki skuldbindi sig til þess að opna fyrr á vorin og hafa lengur opið á 

haustin, fyrirtæki fái aðstoð við að gera gæðahandbók fyrir starfsemi sína og haldin verði 

námskeið þar sem farið er yfir helstu þætti er varða gæðamál. Samstarf verði við 

Menntaskólann á Ísafirði um valfag í færni í ferðaþjónustu. Þeir nemendur sem sækja það 

ganga fyrir í sumarvinnu hjá ferðaþjónustufyrirtækjum (Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 22-

23). Til að auka áherslur á umhverfismál verður farið í aðgerðir til þessa að hvetja 

ferðaþjónustuaðila til að reka sín fyrirtæki með umhverfisvænum hætti og efla 

umhverfisvitund hjá þeim jafnt sem heimamönnum og sveitarfélögum. Þá verði komið af stað 

umræðu um möguleika Vestfjarða til þess að fá umhverfisvottun (Ásgerður Þorleifsdóttir, 

e.d., bls. 24). Reynt verður að fá sveitarfélög til þess að vinna betur saman að uppbyggingu í 

ferðaþjónustu. Þykir þeim sem skrifa þessa stefnumótun að það sé heldur ábótavant hjá 

sveitarfélögunum að þau séu með skýra stefnu í ferðaþjónustu. Sveitarfélögin eru mikilvægur 
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þáttur í að ferðaþjónusta nái að dafna. Þá er einnig mikilvægt að fjölga ferðamönnum á lágönn 

(september-maí). Fyrirtæki vinna saman að því að skapa ný tækifæri hvað varðar afþreyingu 

og menningarviðburði og efla kynningarstaf á þeim. Einnig á að auka aðgengi að hráefni frá 

svæðinu, hvetja veitingahús og gististaði til þess að nýta betur hráefni frá Vestfjörðum og vera 

virkir þátttakendur í verkefninu Veisla að Vestan (Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 26-27). 

Stuðlað verður að því að ferðaþjónustuaðilar á Vestfjörðum, jafnt sem almenningur, hafi sama 

skilning á sérstöðu svæðisins og ímynd svæðisins verði skilgreind. Efla þarf alla 

markaðssetningu fyrir Vestfirði og koma fram með ákveðið lykilorð sem ferðaþjónustuaðilar 

geta verið sammála um að nota í markaðssetningu og að þeir vinni saman að henni (Ásgerður 

Þorleifsdóttir, e.d., bls. 28).  

3. Rannsóknaraðferðin 
Í rannsókn þessari var notast við greiningu á fyrirliggjandi gögnum. Þótti þessi aðferð henta 

best þar sem hún er ekki eins tímafrek og kostnaðarsöm eins og rannsókn þar sem stuðst er 

við frumgögn. Í rannsókn þar sem stuðst er við fyrirliggjandi gögn notar rannsakandinn 

rannsóknir og niðurstöður þeirra sem aðrir hafa gert, hann aflar ekki frumgagnanna sjálfur.  

(Bryman, 2004, bls. 200). Annar kostur við að notast við fyrirliggjandi gögn er að úrtak fyrir 

frumrannsóknina er oft á tíðum mun stærra heldur en það úrtak sem annar rannsakandi hefur 

aðgang að. Þá er einnig mögulegt að þegar farið er yfir rannsókn aftur að nýjar niðurstöður 

fáist sem eru ekki beint tengdar upphaflegum tilgangi rannsóknarinnar. Þannig nýtist ein 

rannsókn á tvo vegu (Veal, 2006, bls. 148). 

Notast var við leitarvefinn leitir.is til þess að finna greinar fyrir fræðilega hluta þessa 

verkefnis. Efnið sem leitað var að var aðallega um stefnumótun í ferðaþjónustu eða 

stefnumótun fyrir áfangastaði . Einnig var leitað að fræðigreinum um sjálfbærni í stefnumótun 

ferðaþjónustu (e. sustainable tourism policy). Þá var internetið einnig notað til þess að finna 

þá stefnumótun sem til er fyrir Ísland sem heild. Þar sem sérstaklega átti að leggja áherslu á 

stefnumótun í ferðaþjónustu í Vesturbyggð var stefnumótun Vestfjarða skoðuð þar sem 

Vesturbyggð tilheyrir því svæði. Þegar leitað var á netinu að stefnumótun ferðaþjónustu í 

Vesturbyggð var ekki hægt að sjá að hún væri til, alla vega ekki sem opinbert skjal á netinu. 

Því var velt upp hvort til væri slík stefnumótun yfir höfuð, hvort Vesturbyggð notaði 

stefnumótun Ferðamálaráðs Vestfjarða sem viðmiðun í staðinn eða að ekki væri skýr stefna 

hjá sveitarfélaginu um ferðaþjónustu á svæðinu. Því var ákveðið að senda tölvupóst á aðila 

sem starfar á svæðinu við ferðamál. Þar kom í ljós að ekki var til nein sérstök stefnumótun í 

ferðaþjónustu hjá Vesturbyggð en til er atvinnumálastefna þar sem ferðaþjónustunni eru gerði 
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skil. Er sú stefna í endurmótun en var notast við hana til þess að reyna að fá svar við 

rannsóknarspurningunni. Þá var sérstaklega horft til sjálfbærni í ferðaþjónustu og hvort sú 

stefnumótun sem Vesturbyggð hafi sett sér hjálpar til við að gera ferðaþjónustuna sjálfbæra. 

Ferðamálaáætlun Íslands og stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða voru skoðaðar 

og út frá því sem þar kom fram var rýnt í kaflann um ferðaþjónustu í atvinnumálastefnu V-

Barðastrandasýslu til að sjá hvort eitthvað samræmi væri þar á milli. Skoðað var hvort þessar 

stefnur ættu eitthvað sameiginlegt, hvort að einhverju leiti væru stefnt að sömu hlutunum 

hvort sem var fyrir allt landið, hluta af landinu eða svæði.  

Þar sem ekki var til nein sérstök stefnumótun fyrir ferðaþjónustu í Vesturbyggð, eins 

og áður hefur verið komið inn á, voru nokkrir þættir dregnir fram úr því sem fræðin telja að 

góð stefnumótun þurfi að hafa til að geta þróað ferðaþjónustu og stuðlað að sjálfbærni 

áfangastaðar. Voru þessir þættir settir upp í töflu og fyrir hvern rýnipunkt var sett fram 

hvernig hægt væri að ná árangri fyrir þann punkt. Þá var einnig komið með nánari útfærslu á 

hvernig ná má árangri út frá hverjum punkti út frá því  sem kom fram í fræðilega kafla þessa 

verkefnis. Var þessi tafla svo notuð til þess að rýna enn betur í atvinnumálastefnu 

Vesturbyggðar til að sjá hvaða markmið þeir leggja áherslu á nú þegar og hvort verið sé að 

vinna að þeim samkvæmt því sem fræðin leggja til. Þau markmið sem ekki er verið að vinna 

að hjá Vesturbyggð voru tekin fyrir og komið með tillögur um hvernig Vesturbyggð getur 

komið þessum markmiðum í stefnumótun hjá sér og unnið að því að ná þeim. Þessa töflu má 

sjá hér að neðan. 

Tafla 1. - Leiðir til að gera stefnumótun árangursríka og ná sjálfbærni í ferðaþjónustu 

Leið Árangursmarkmið Nánari útfærsla 

1. Áhætta fyrir 

heimamenn gleymist 

oft í undirbúningi 

fyrir ferðaþjónustu. 

Þátttaka almennings Hafa heimamenn með í 

ákvarðanatöku, byrja neðst 

og færa sig upp. 

 

2. Koma í veg fyrir að 

stefnumótun staðni. 

Góð samskipti á milli þeirra 

sem vinna að stefnumótun. 

Þannig er hægt að þróa 

stefnumótun áfram. 

 

3. Stefnumótun þarf að 

ná yfir að minnsta 

kosti 10 ár. 

Meiri líkur á að hún beri 

árangur. 

Settum markmiðum frekar 

náð ef tími er gefinn til þess 

að vinna að þeim. 

 

4. Tryggja aukin gæði 

innan greinarinnar. 

Hið opinbera setur löggjöf. Krafist ákveðinnar 

menntunar af starfsfólki 

innan ferðaþjónustunnar. 

 

5. Stöðugt endurmat. Stefnumótun notuð sem 

verkfæri fyrir 

ferðaþjónustuna. 

Stefnumótun ekki endanlegt 

skjal sem ekki er hægt að 

breyta. 
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6. Við gerð 

stefnumótunar þarf 

að taka tillit til 

margra sjónarmiða. 

Samvinna heimamanna, 

sveitarstjórnar og hins 

opinbera. 

Þættir innan stefnumótunar 

eru ekki á færi eins aðila að 

framkvæma, því þarf að vera 

góð samvinna á milli þessara 

þriggja aðila. 

 

7. Líta á umhverfið 

sem eina heild. 

Stefnumótun þarf að vera 

hluti af félagslegu, pólitísku, 

menningarlegu og 

efnahagslegu umhverfi. 

 

Stefnumótun þarf að vara 

gerð með stefnumótun fyrir 

aðra þætti samfélagsins í 

huga. 

8. Innleiða hugmyndir 

og tæki fyrir 

sjálfbærni 

áfangastaðar. 

Þekkja þær hugmyndir og 

þau tæki sem til eru og henta 

staðnum. 

Ekki allar hugmyndir eða 

tæki ná yfir alla þætti 

sjálfbærni fyrir áfangastaðinn 

því gæti þurft að sameina 

nokkrar hugmyndir og tæki. 

3.1. Takmarkanir rannsóknarinnar 
Þrátt fyrir að notkun á fyrirliggjandi gögnum sé að mörgu leiti góð og geti sparað rannsakanda 

bæði tíma og peninga þá fylgja henni þó nokkrir annmarkar. Þegar rannsakandi safnar eigin 

gögnum þekkir hann þau betur og hvernig þau eru uppbyggð. Þegar notast er við gögn frá 

öðrum getur það tekið rannsakandann nokkurn tíma að kynna sér gögnin það vel að hann geti 

unnið með þau. Með fyrirliggjandi gögnum hefur rannsakandinn heldur enga stjórn eða áhrif á 

gæði gagnanna, treysta verður á að sá sem gerði rannsóknina hafi gert allt rétt. Annað 

neikvætt við að notast við fyrirliggjandi gögn er að ekki eru alltaf allar breytur sem 

rannsakandi vill rannsaka til staðar. Ef til dæmis á að kanna hvort samspil tveggja breytna sé 

það sama ef bætt er við þriðju breytunni, þá getur það komið fyrir að þriðja breytan hafi ekki 

verið með í upphaflegu rannsókninni (Bryman, 2004, bls. 205-206). Rannsóknin sem notast er 

við hefur verið hönnuð í öðrum tilgangi og hentar því ekki endilega því verkefni sem verið er 

að gera þá stundina. Þá getur verið erfitt eða ómögulegt að hafa aðgang að upprunalegu 

gögnunum sem er hamlandi fyrir þá rannsókn sem verið er að gera, ekki er hægt að greina eða 

meðhöndla gögnin öðruvísi heldur en var gert við upphaflegu rannsóknina (Veal, 2006, bls. 

148). 
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4. Rannsókn á stefnumótun ferðaþjónustu í Vesturbyggð 
Eins og staðan er í dag þá er ekki til sérstök stefnumótun fyrir þetta svæði. Hins vegar er til 

atvinnumálastefna þar sem ferðaþjónustu eru gerð skil (Magnús Ólafs Hansson, munnleg 

heimild, 11. apríl 2012). Til þess að ferðaþjónusta geti þróast og dafnað á svæðinu þarf að 

bæta úr þessu og gera stefnumótun sem aðilar innan ferðaþjónustunnar geta stuðst við. Hér að 

neðan verður fjallað um atvinnumálastefnu fyrir Vestur Barðastrandasýslu 2007-2011 og 

Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018 og hvað þær segja um ferðaþjónustu á svæðinu. 

Einnig verður stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða skoðuð til að sjá hvort sú stefna sem 

Vesturbyggð leggur áherslu á sé svipuð þeirri stefnu sem er fyrir Vestfirði. Við gerð 

stefnumótunar fyrir Vestfirði sendi Vesturbyggð einn fulltrúa á sínum vegum á einn af þeim 

fundum sem haldnir voru. Þessir vinnufundir voru haldnir víðs vegar um Vestfirði og þeir sem 

sóttu þá voru aðilar innan ferðaþjónustunnar um allt svæðið (Sigurður Atlason, munnleg 

heimild, 16. apríl 2012). Skoðað verður hvernig þau markmið sem þar eru sett fram fyrir 

ferðaþjónustu í Vesturbyggð samrýmast eða greina sig frá þeim stefnum sem fjallað var um 

hér að ofan. Einnig verður litið til Ferðamálaáætlunar 2011-2020 sem gerð var fyrir allt Ísland 

og þau markmið sem þar koma fram skoðuð í þessu samhengi. Þá verður einnig farið yfir  

leiðir til að gera stefnumótun árangursríka og ferðaþjónustu sjálfbæra út frá töflu 1 sem sjá má 

í kaflanum hér á undan. Verða þær leiðir skoðaðar og reynt að koma auga á hvað það er sem 

Vesturbyggð þarf að gera til þess að móta stefnu í ferðaþjónustu sem er árangursrík og stuðlar 

að sjálfbærni hennar. 

Atvinnumálastefna Vesturbyggðar er í raun ekki nógu góð þar sem hún nær ekki yfir 

mjög langt tímabil og það tímabil sem hún nær yfir er nú þegar liðið þó svo að nýbúið sé að 

endurskoða hana. Hins vegar er til aðalskipulag fyrir Vesturbyggð sem gildir á tímabilinu 

2006-2018. Þó svo að þarna sé ekki heldur sérstök stefnumótun fyrir ferðaþjónustu eru margir 

þættir í aðalskipulaginu sem snerta ferðaþjónustu beint eða óbeint. Þetta eru þættir eins og 

bættar samgöngur innan byggðarlagsins jafnt sem utan þess, stuðla að auknum 

atvinnutækifærum og fjölbreytileika þeirra, varðveisla náttúru og söguminja og 

umhverfisvernd. Þá er einnig eitt af markmiðum í aðalskipulaginu að auka vægi ferðaþjónustu 

innan svæðisins (Yngvi Þór Loftsson o.fl., 2006, bls. 8). 

Gerð var stefna fyrir atvinnumál í V-Barðastrandsýslu fyrir árin 2004-2008. Veturinn 

2006-2007 var hún svo endurskoðuð og náði þá frá 2007-2011. Markmiðið var að fjölga 

íbúum og auka atvinnu á svæðinu, skilgreina ímynd svæðisins og bæta samgöngur, en er það 

undirstaða þess að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið (Vesturbyggð og 

Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 9).  
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Innan þessarar stefnu var svo sérákvæði fyrir ferðaþjónustu. Þar segir að stefnan í 

ferðaþjónustu sé að byggja upp öfluga atvinnugrein allt árið og byggir hún á nýtingu þeirra 

auðlinda sem svæðið hefur, stórbrotin náttúra og menning. Þá á hún að vera rekin í sátt við 

þær atvinnugreinar sem fyrir eru á svæðinu og áhersla er á gott samstarf heimamanna við 

yfirvöld (Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 12). Eins og kom fram í fræðilega 

hluta þessa verkefnis er samvinna við heimamenn lykilþáttur í að vinna góða stefnumótun og 

til þess að hún verði frekar innleidd og ferðaþjónustuaðilar á svæðinu notist við hana til að 

byggja upp ferðaþjónustu.  

Sett voru þrjú meginmarkmið til þess að fylgja þessari stefnu: 

Að auka og bæta skipulagningu og samstarf ferðaþjónustuaðila á 

svæðinu jafnt inn á við sem út á við. 

Að auka þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn á svæðinu.   

Að ferðaþjónustan verði byggð á sérstöðu svæðisins og hún undirstrikuð 

með friðun og/eða frekari skipulagningu náttúruperlna.  

(Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 12) 

Líkt og í Ferðamálaáætlun Íslands 2011-2020 og stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða 

voru settar upp leiðir til þess að ná þessum markmiðum. Þeim á að ná með því að skipa 

ferðamálafulltrúa fyrir svæðið, efla Ferðamálafélag Barðastrandasýslu og að þessir aðilar 

vinni saman að markaðssetningu fyrir svæðið til að skapa forsendur fyrir heilsársþjónustu 

með því að skapa ný tækifæri til dæmis á sviði viðskiptatengdrar ferðaþjónustu og einnig 

samstarf við ferðaskrifstofur. Þá á að fá heimamenn, sveitarfélag og samtök til þess að standa 

saman að skipulagningu og markaðssetningu á atburði á svæðinu, s.s. sjómannadagurinn á 

Patreksfirði og Bíldudals grænar (Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 13). 

Fjölga þarf fyrsta flokks gistimöguleikum á svæðinu, samvinna opinberra aðila og 

einstaklinga á einstökum verkefnum þarf að halda áfram og einnig að þessir aðilar vinni að 

því að bæta aðgengi fyrir göngufólk. Þá á að vinna að nýliðun í greininni, finna ný tækifæri 

innan hennar og auka skipulag greinarinnar. Sveitarfélagið ætlar svo að beita sér fyrir 

aðgerðum sem verða til þess að fegra og bæta bæjarmynd svæðisins (Vesturbyggð og 

Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 15). Til þess að ná markmiðinu þarf að byggja á sérstöðu 

svæðisins og með friðun og/eða skipulagningu einstakra náttúrperlna vinnur sveitarfélagið, 

samtök og heimamenn að því að svæðið Látrabjarg/Rauðisandur verði gert að þjóðgarði eða 

friðlandi og uppbyggingu þjónustumiðstöðvar fyrir það svæði. Einnig að gott samstarf verði 

við landeigendur á þessu svæði. Haft verður í huga að varðveita náttúru- og menningaminjar 
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við skipulag og uppbyggingu á svæðum sem eru eða gætu orðið vinsæl (Vesturbyggð og 

Tálknafjarðarhreppur, 2004, bls. 16). 

Þær þrjár stefnur í ferðamálum sem fjallað hefur verið um hér að framan eiga margt 

sameiginlegt þrátt fyrir að áherslur séu ekki alveg alltaf þær sömu enda eru þær skrifaðar af 

aðilum  sem koma að ferðaþjónustu á mismunandi hátt og af mismunandi stjórnsýslustigi. Hér 

að framan var greint frá því að þegar kemur að ákvarðanatöku innan ferðaþjónustu og við 

gerð á stefnumótun er mikilvægt að byrja neðst og færa sig ofar. Í raun má segja að þessar 

þrjár stefnur byggi hver á annarri. Eitt af markmiðum Vesturbyggðar er að bæta 

skipulagningu og samstarf milli ferðaþjónustuaðila jafnt innan svæðis og utan þess og eitt af 

markmiðum stefnumótunar fyrir Vestfirði er að fá sveitastjórnir á svæðinu til að vinna saman. 

Því má segja að þar geta þessar tvær stefnur komið saman og unnið að sömu markmiðunum. 

Inn í þetta kemur svo Ferðamálastefna Íslands 2011-2020 en þar er markmið að byggja upp 

áfangastaði með markvissum hætti, samstarf milli þessara þriggja aðila gæti því orðið til þess 

að markmiðum allra sé náð. Þá leggja þær allar áherslu á að efla ferðaþjónustu sem 

atvinnugrein og lengja ferðamannatímabilið og markmið allra þeirra er að styrkja ímynd fyrir 

það svæði sem þær ná yfir. 

Ferðamálastefna Íslands 2011-2020 setur sér það markmið að efla vitund um 

umhverfisvernd hjá ferðaþjónustuaðilum á landinu og Vestfirðir hafa sett sér það markmið að 

vera leiðandi í umhverfismálum og sjálfbærni. Þetta er einn þáttur sem Vesturbyggð þarf að 

horfa betur á. Í Aðalskipulagi 2006-2018 er aðeins farið inn á Staðardagskrá 21 og þeir þættir 

sem eiga við í Vesturbyggð skoðaðir út frá henni (Yngvi Þór Loftsson o.fl. 2006, bls. 15). 

Hafa menn komist að því að Staðardagskrá 21 hentar þessu svæði ekki vel og því væri gott 

fyrir ferðaþjónustuaðila og sveitarstjórn í Vesturbyggð að kynna sér hvaða aðrar 

umhverfisvottanir eru til og gætu hentað betur. Þó er verið að skoða möguleika á að gera 

Látrabjarg/Rauðasand að friðlandi til að auka á sérstöðu svæðisins og ef það tekst er það skref 

í átt að sjálfbærri ferðaþjónustu þar sem þetta svæði fær sérstaklega vernd þannig að ekki 

verður gengið of nálægt náttúrunni.  

Þegar stefnumótun fyrir Vestfirði var gerð var haft samráð við ferðaþjónustuaðila á 

öllu svæðinu og sendi Vesturbyggð einn fulltrúa á einn fundanna en þeir voru haldnir 

víðsvegar um fjórðunginn. Yfir 100 aðilar tóku þátt eða lögðu eitthvað til við gerð 

stefnumótunnar Vestfjarða (Sigurður Atlason, munnleg heimild, 16. apríl 2012). Komið hefur 

fram að mikilvægt er að þeir sem taka þátt í gerð stefnumótunar hafi trú á henni svo hún verði 

framkvæmd og hafi einhver áhrif. Þar sem það voru ferðaþjónustuaðilar víðs vegar á 
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Vestfjörðum sem tóku þátt í þessari vinnu er möguleiki á að henni verði framfylgt og þau 

markmið sem voru sett náist.  

Bæði Ferðamálstefna Íslands 2011-2020 og stefnumótun Ferðamálasamtaka 

Vestfjarðar setja sér það að markmiði að auka gæði í ferðaþjónustu og efla hana sem 

atvinnugrein. Til þess að styrkja stöðu sína og auka á sérstöðu mætti Vesturbyggð einnig 

horfa á þennan þátt til uppbyggingu á ferðaþjónustu á svæðinu. Leggja áherslu á að fá fagfólk 

inn í greinina og styrkja þá aðila sem eru í ferðaþjónustu með aukinni menntun eða 

námskeiðahaldi.  

Hér fyrir neðan verður farið yfir þær leiðir sem settar voru fram í töflu 1 bls. 12. 

Skoðað verður hvaða leið/ir Vesturbyggð hefur þegar farið til þess að gera góða stefnumótun 

fyrir ferðaþjónustu og hvað það er sem þarf að bæta úr til þess að gera stefnumótun þannig að 

ferðaþjónustuaðilar geti nýtt sér hana við uppbyggingu á ferðaþjónustu á svæðinu og gert 

hana sjálfbæra. 

5. Niðurstöður  
Í þessum kafla verður farið yfir þær leiðir sem settar voru upp í töflu 1 og þær skoðaðar út frá 

því sem kemur fram í atvinnumálastefnu fyrir V-Barðastrandasýslu 2007-2011 og 

Aðalskipulagi 2006-2018. Hvað er það sem Vesturbyggð er þegar að gera til þess að byggja 

upp ferðaþjónustu á svæðinu og hvað þarf að bæta við þær stefnur sem til eru hjá 

sveitarfélaginu til þess að gera stefnumótun fyrir ferðaþjónustu þannig að hún styðji við 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar, henni sé framfylgt og hún stuðli að sjálfbærri ferðaþjónustu. 

1. Áhætta fyrir heimamenn gleymist oft í undirbúningi fyrir ferðaþjónustu: 

Það er stefna Vesturbyggðar að ferðaþjónusta verði rekin í sátt við önnur fyrirtæki á svæðinu 

og gott samstarf sé á milli heimamanna og yfirvalda og setti Vesturbyggð sér það markmið að 

samvinna milli ferðaþjónustuaðila á svæðinu og utan þess sé góð. Þessu markmiði á að ná 

með því að ferðamálafulltrúi verði starfandi á svæðinu og að komið verið upp 

upplýsingamiðstöð fyrir svæðið. Einnig á að efla Ferðamálafélag Barðastrandasýslu. Þessir 

aðilar vinni svo saman að því að markaðssetja svæðið út á við og að rekin verði öflug 

heimasíða fyrir svæðið. Önnur leið sem á að fara til þess að ná þessu markmiði er að 

samvinna sé á milli sveitarfélags, samtaka og heimamanna við markaðssetningu og 

skipulagningu á ýmsum viðburðum. Því má segja að Vesturbyggð sé meðvituð um að þátttaka 

allra í samfélaginu sé mikilvæg til þess að settum markmiðum sé náð. Þó hefur Vesturbyggð 
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ekki tekist að ná þessu markmiði, ferðamálafulltrúi er ekki enn starfandi á svæðinu og 

Ferðafélag Barðastrandasýslu hefur ekki verið virkt sem skildi.  

2. Koma í veg fyrir að stefnumótun staðni: 

Önnur leið við gerð stefnumótanar er að sjá til þess að hún staðni ekki og það sé hægt að þróa 

hana áfram. Í stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða er það sérstaklega tekið fram að sú 

stefnumótun sé ekki endanlegt skjal og eru ferðaþjónustuaðilar hvattir til að meta hvort sú 

stefna sem hefur verið ákveðin sé til hins góða, hver og einn ferðaþjónustuaðili þarf að skoða 

stefnumótunina til að meta næsta skerf í sinni starfsemi. Ekki er nóg að skoða stöðuna að því 

tímabili sem stefnumótun nær yfir í lok tímabils heldur þarf að gera það yfir allt tímabilið. 

Tímarnir breytast og aðstæður einnig, stefnur sem voru ákveðnar í upphafi tímabils gætu verið 

ornar úreltar þegar líður á tímabilið. Því þarf Vesturbyggð að hvetja ferðaþjónustuaðila á 

svæðinu til að vera vakandi fyrri þessu og skoða stefnumótunina reglulega og meta næasta 

skref í sínum rekstri úr frá því. 

3. Stefnumótun þarf að ná yfir að minnsta kosti 10 ár: 

Til þess að markmið stefnumótunar náist þarf að setja tímaramma á þau. Mikilvægt er að 

þessi tímarammi sé nógu rúmur til þess að þeir sem eiga að vinna að því að ná settum 

markmiðum hafi nægan tíma til þess. Oft er hættan sú við gerð þeirra að einungis sé hugsað 

um stuttan tíma í einu,  oft 4-5 ár eða eitt kjörtímabil. Til þess að raunhæft sé að ná settum 

markmiðum þarf stefnumótun að ná yfir að minnsta kosti 10 ár. Þetta er eitthvað sem 

Vesturbyggð þarf að hafa í huga. Atvinnumálastefnan nær einungis yfir 5 ár og getur það 

verið of stuttur tími til þess að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fram þar. Hins vegar 

nær Aðalskipulag svæðisins yfir 12 ár. Þrátt fyrir að þar sé ferðaþjónusta ekki sérstaklega 

tekin fyrir þá nær það yfir marga þætti sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna. 

4. Tryggja aukin gæði innan greinarinnar: 

Í atvinnumálastefnunni er lögð áhersla á að auka gæði og fjölbreytni í gistimöguleikum á 

svæðinu. Hins vegar er ekki lögð sérstök áhersla á að starfsfólk sé með sérstaka menntun. 

Þetta er þó mikilvægt því til þess að geta veitt hágæða þjónustu, sem til dæmis stefnumótun 

Ferðamálasamtaka Vestfjarða leggur áherslu á, þarf að vera til vel menntað starfsfólk innan 

greinarinnar. 

5. Stöðugt endurmat: 

Þar sem stefnumótun er einungis til fimm ára þá á sér stað stöðugt endurmat til þess að 

endurnýja stefnuna. Þessi leið er nokkuð samofin leið tvö. Þegar stefna nær yfir lengri tíma 
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eins og mælt er með þarf sérstaklega að hafa endurmat, staldra við, skoða sett markmið og sjá 

hvort þau eiga enn við eða hvort þurfi að endurmeta þau. Vesturbyggð gerir þetta reglulega 

þar sem atvinnumálastefna nær ekki yfir langan tíma en ef gerð verður stefnumótun fyrir 

ferðaþjónustu sem nær til að minnsta kosti 10 ára er þetta þáttur sem þarf að vera ofarlega í 

huga þeirra sem framfylgja þeirri stefnu. 

6. Við gerð stefnumótunnar þarf að taka tillit til margra sjónarmiða: 

Það hefur þegar komið fram að eitt af þeim markmiðum sem voru sett fyrir ferðaþjónustu 

Vesturbyggðar í atvinnumálastefnunni er að meiri samvinna sé á milli heimamanna og 

sveitarfélagsins. Þeir þættir sem snerta ferðaþjónustuna sem hvorki heimamenn né 

sveitarfélagið geta gert án aðstoðar frá hinu opinbera. Í aðalskipulagi Vesturbyggðar kemur 

fram að það þarf að styrkja samgöngur innan svæðisins og að því til þess að geta styrkt bæði 

þjónustu við heimamenn og einnig ferðaþjónustu. Þetta er eitthvað sem þarf að gera í samráði 

við hið opinbera. Þá er í atvinnumálastefnu þrýst á að Látrabjarg/Rauðisandur verði gerður að 

þjóðgarði eða friðlandi. Er þetta eitthvað sem einnig þarf að gera með aðkomu hins opinbera. 

Skoðanir og hagsmunir geta verið mjög mismunandi milli hins opinbera, sveitarfélags og 

heimamanna og skoðanir innan þessara hópa einnig. Til dæmis ef gera á 

Látrabjarg/Rauðasand að þjóðgarði gæti það komið sér vel fyrir suma heimamenn, þeir sjá 

hagnað sinn í því. Hins vegar eru þeir sem eiga land innan þess svæðis sem hafa annarra 

hagsmuna að gæta og ekki er víst að hagsmunir allra fari saman. Við gerð heildstæðrar 

stefnumótunar í Vesturbyggð þarf að gera hana með það í huga að sjónarhorn heimamanna, 

sveitastjórnar, hins opinbera og allra annarra sem munu koma til með að framfylgja henni séu 

höfð í huga og reynt að gera stefnumótun þar sem allir eru sáttir. 

7. Líta á umhverfið sem eina heild: 

Þegar á að þróa svæði áfram eða byggja upp þarf að horfa til margra þátta. Þó svo að oft sé 

litið til ferðaþjónustu við uppbyggingu svæða þarf að hafa í huga margir aðra þætti, svo sem 

félagslega, menningarlega, efnahagslega og pólitíska. Vesturbyggð hefur farið þá leið að gera 

stefnumótun fyrir aðra þætti og haft ferðaþjónustu með inn í þeirri stefnumótun. Þannig má 

segja að verið sé að horfa á fleiri en einn þátt innan sveitarfélagsins. Þá er einnig til 

aðalskipulag fyrir allt svæðið þar sem flestir af þeim þáttum sem nefndir voru hér að ofan eru 

teknir með.  
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8. Innleiða hugmyndir og tæki fyrir sjálfbærni áfangastaðar: 

Við uppbyggingu á þeim áfangastöðum innan sveitarfélagsins þar sem er viðkvæm náttúra er 

markmiðið að uppbygging þar verði þannig að náttúran hljóti ekki skaða af. Staðardagskrá 21 

er eitt þeirra tækja sem nýst getur til þess að ná sjálfbærni í ferðaþjónustu. Sveitarfélagið er 

ekki aðili að því starfi vegna þess að sumir þættir skarast á við skilgreind viðfangsefni og sett 

markmið hjá sveitarfélaginu. Staðardagskrá 21 hefur hins vegar nýst sem liður í að framfylgja 

þáttum innan aðalskipulags til þess að sveitarfélagið geti orðið sjálfbært. Árið 2010 kynnti 

Ferðamálastofa nýtt gæðaeftirlitskerfi fyrir ferðaþjónustu sem kallast VAKI. Eins og segir á 

heimasíðu Ferðamálastofu þá er þessu kerfi ætlað að: „auka og efla gæði í ferðaþjónustu á 

Íslandi og byggja upp samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustuaðila“.  Þetta kerfi er í tveimur 

liðum. Annar liðurinn er stjörnuflokkun fyrir gististaði og hinn liðurinn nær yfir aðra þjónustu 

sem tengis ferðamönnum (Ferðamálastofa, 2010). Vesturbyggð ætti að kynna sér þetta gæða- 

og umhverfiskerfi því það gæti verið að það hentaði þeim betur heldur en Staðardagskrá 21 

því það hefur verið aðlagað að íslenskum aðstæðum eða hafa það til hliðsjónar ásamt 

staðardagskránni og ná þannig að gera svæðið og ferðaþjónustuna þar sjálfbæra. 

Út frá þessum leiðum má sjá að þó ekki sé til heildstæð stefna fyrir ferðaþjónustu í 

Vesturbyggð hefur sveitarfélagið gert ýmislegt til þess að hægt sé að þróa hana áfram á 

svæðinu. Margar af þeim leiðum sem fræðin mæla með að séu farnar  og teknar voru saman í 

töflu 1 til þess að gera góða stefnumótun fyrir ferðaþjónustu, þannig að henni verði framfylgt 

og ná sjálfbærri ferðaþjónustu, hefur Vesturbyggð þegar reynt að innleiða. Enn er þó nokkur 

vinna eftir fyrir sveitarfélagið til þess að geta mótað heildstæða stefnu og náð þeim 

markmiðum sem nú þegar hafa verið sett fyrir ferðaþjónustu á svæðinu.  

  



21 

 

6. Umræður 
Áherslur eða markmið bæði Ferðamálastefnu Íslands og stefnumótunar Ferðamálaráðs 

Vestfjarða eru um margt svipaðar. Báðar hafa það að markmiði að auka arðsemi greinarinnar, 

auka gæði og fagmennsku innan hennar, verndun náttúru og uppbyggingu á áfangastöðum. Þá 

leggja þær áherslu á að skapa heildstæða ímynd sem ferðaþjónustuaðilar geta notað í sinni 

markaðssetningu. Það sem skilur að þessar stefnur er að Ferðamálastefna Íslands leggur 

áherslu á að auka öryggi ferðamanna, efla rannsóknar-og greiningarstarf. Á meðan 

stefnumótun Ferðamálaráðs Vestfjarða leggur mikla áherslu á að svæðið verði leiðandi í 

umhverfismálum og sjálfbærni og samvinnu milli aðila innan ferðaþjónustu. 

Þar sem þessar stefnur eru skrifaðar af mismunandi aðilum sem koma að ferðaþjónustu 

og á mismunandi stjórnsýslustigum  er ekki svo skrítið að áherslurnar séu ekki alveg þær 

sömu. Stefnan fyrir allt Ísland er skrifuð af aðilum sem voru skipaðir af hinu opinbera en þó 

voru tekin viðtöl við aðila í einkageiranum sem koma að ferðaþjónustu (Ólöf Ýrr Atladóttir, 

2010, bls. 31). Stefnumótun fyrir Vestfirði var skrifuð af aðilum í ferðaþjónustu af svæðinu, 

þar var einkaaðilum boðið að taka beinni þátt í gerð þeirrar stefnu. Þegar stefnumótun í 

ferðaþjónustu er gerð getur það oft reynst mikil áskorun að samrýma aðgerðir misleits hóps af 

fólki til að fá heildstæða stefnumótun sem allir geta sameinast um (Henriksen og Halkier, 

2009, bls.1448). Allir þeir sem unnu að mótun þessarar stefnu koma að málum ferðaþjónustu 

á mismunandi hátt og leggja áherslu á mismunandi þætti. Þá eru einnig þættir í báðum þessum 

stefnum sem þessir aðilar eiga erfitt með að hafa frumkvæði að. Þó svo að ferðaþjónustuaðilar 

á Vestfjörðum geti komið að rannsóknum í ferðaþjónustu með ýmsum hætti þarf frumkvæðið 

að koma frá hinu opinbera, til dæmis til þess að fjármagna slíkt. Samstarf milli sveitarfélaga 

er eitthvað sem hið opinbera getur hvatt til en frumkvæðið þarf þó að koma frá 

sveitarfélögunum sjálfum, þau verða að trúa því að samvinna sé góð fyrir alla sem koma að 

málunum. Eins og talað var um í fræðilega hluta þessa verkefnis um að best væri að 

ákvörðunartaka byrjaði neðst, hjá heimamönnum, og færi sig svo ofar þá er mikilvægt að allir 

komi að þessu ferli og stefnumótun sé unnin á mismunandi stigum til þess að tekið sé á öllum 

þeim þáttum sem eru mikilvægir til þess að ferðaþjónusta geti þróast og dafnað. 

Þar sem ferðamönnum á Vestfjörðum fjölgar ört (Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 6) 

þá er mikilvægt að huga að heimamönnum á svæðinu. Áhætta heimamanna við undirbúning 

ferðaþjónustu vill oft gleymast, svo sem breyttur lífstíll vegna of margra ferðamanna, of há 

verðlagning, hávaði og annars konar truflanir. Því þarf að gæta þess að ávinningur 

heimamanna af því að auka ferðaþjónustu á svæðinu sé þess virði og þeir séu reiðubúnir til 

þess að taka á móti þessum fjölda af ferðamönnum. 
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Eitt af því sem kom fram í fræðilega hluta þessa verkefnis er hversu mikilvægt það er 

að stefnumótun sé þannig gerð að hún staðni ekki, stöðugt endurmat þeirra sem framfylgja 

stefnunum er mikilvægt svo hægt sé að taka næstu skref fram á við. Þetta eru 

ferðaþjónustuaðilar innan Vestfjarða mjög meðvitaðir um. Því er lögð mikil áhersla á að allir 

sem framfylgja stefnu Vestfjarða í ferðaþjónustu skoði skjalið reglulega og meti hvernig þeim 

hefur tekist að ná tilætluðum markmiðum eða hvort endurnýja þurfi stefnuna, verkefni komast 

af stað, markmiðum hefur verið náð eða ef tímarnir breytast (Ásgerður Þorleifsdóttir, e.d., bls. 

3).  

Til þess að raunhæft sé að ná settum markmiðum þegar kemur að sjálfbærni í 

ferðaþjónustu skiptir máli yfir hversu langt tímabil stefnan nær yfir. Þegar stefna nær einungis 

yfir stuttan tíma, 4-5 ár, þá vill það oft gerast að efnahagslegur ávinningur sé settur ofar 

ávinningi fyrir samfélagið. Því er talið nauðsynlegt til að ferðaþjónusta verði sjálfbær að 

stefnumótun nái að minnsta kosti yfir 10 ár. Þrátt fyrir að stefnumótun Vestfjarða sé að mörgu 

leyti góð þá er hún einungis gerð til 5 ára. Þar sem skýr krafa af hálfu ferðaþjónustuaðila á 

Vestfjörðum kom fram um að sýna umhverfismálum sérstakan áhuga og reyna að gera 

greinina sjálfbæra er þetta þáttur sem þarf að endurskoða ef takast á að ná þessum 

markmiðum. Þetta er einnig þáttur sem Vesturbyggð þarf að hafa í huga til þess að vinna 

stefnumótun í ferðaþjónustu og að ferðaþjónusta á svæðinu verði sjálfbær. Ferðamálastefna 

Íslands var hins vegar gerð fyrir 10 ára tímabil og því er góður tími gefinn til að ná settum 

markmiðum. Í markmiðum þeirrar stefnumótunar er ekki eins mikil áhersla lögð á sjálfbærni í 

ferðaþjónustu en hins vegar leggur hún áherslu á að auka umhverfisvitund meðal aðila innan 

ferðaþjónustunnar. Því má segja að með því að leggja svo mikla áherslu á sjálfbærni er 

ferðaþjónustan á Vestfjörðum að uppfylla markmið Ferðamálastefnu Íslands jafnt sem að efla 

ferðaþjónustu á svæðinu. 

Atvinnumálastefna V-Barðastrandasýslu og stefnumótun fyrir Vestfirði eru eins settar 

upp, markmið skilgreind, komið með leið til þess að ná ákveðnu markmiði, hver er ábyrgur 

fyrir því að gera það sem þarf að gera og svo tímaáætlun  og árangursmarkmið fyrir hverja 

leið. Þrátt fyrir að mikilvægt sé að gera heildstæða stefnumótun fyrir ferðaþjónustu þá þarf að 

huga að því að hún getur ekki staðið alveg ein og sér, aðrir þættir innan svæðis hafa mikil 

áhrif á hvort ferðaþjónusta gangi upp eða ekki. Þetta eru þættir eins og samgöngur og þjónusta 

við íbúana sem ferðamenn geta einnig notið góðs af. Því er mikilvægt að huga einnig að þeim 

þáttum líkt og Vesturbyggð er að gera með atvinnumálastefnu og aðalskipulagi. Þar er 

ferðaþjónustan fléttuð inn í aðra þætti er varða samfélagið. En til þess að hún geti öðlast meira 

vægi og uppbygging hennar gangi betur er mikilvægt að hún sé einnig tekin út og gerð sé 
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sérstök stefna fyrir hana. Það gæti einnig auðveldað ferðaþjónustuaðilum á svæðinu að fylgja 

henni eftir og stýra starfsemi sinni á þann veg að byggð verði upp góð ferðaþjónusta þar sem 

gott samstarf ríkir milli allra hagsmunaaðila og skapa þannig heildstæða ímynd fyrir svæðið. 

Í atvinnumálastefnu fyrir V-Barðastrandasýslu er fyrsta markmið sveitastjórnar 

varðandi ferðaþjónustu að auka samstarf ferðaþjónustuaðila á svæðinu með því að skipa 

ferðamálafulltrúa og efla Ferðamálafélag Barðastrandasýslu. Þetta hefur ekki verið gert og 

þarf því sveitarfélagið að vinna betur að þessum þætti. Hefur það komið fram hér að ofan að 

þátttaka heimamanna skiptir miklu máli þegar innleiða á og framfylgja stefnu og gera 

ferðaþjónustu sjálfbæra. Því er það mikilvægt fyrir Vesturbyggð að vinna að því að gera 

heildstæða stefnumótun fyrir svæðið þar sem ferðaþjónustuaðilar eru hafðir með í ráðum. 

Með því að vinna stefnumótun í samráði við ferðaþjónustuaðila á svæðinu eru meiri líkur á að 

hún verði innleidd og henni framfylgt. Þar sem mikil áhersla er lögð á umhverfismál og 

sjálfbærni í stefnumótun Vestfjarða er það einnig eitthvað sem Vesturbyggð ætti að hvetja 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu að horfa til og vera leiðandi í slíkri vinnu, meðal annars með því 

að hafa sjálfbærni í huga við gerð nýrrar stefnumótunnar. 

7. Lokaorð 
Í þessu verkefni hefur verið skoðað hvað fræðin telja vera góða stefnumótun í ferðaþjónustu 

til þess að hún verði innleidd og henni framfylgt.  Einnig var skoðað hvernig sjálfbær 

stefnumótun getur stutt við stefnumótun í ferðaþjónustu. Rannsóknarspurning var sett fram 

um hvort Vesturbyggð væri með stefnumótun í ferðaþjónustu sem styðji við sjálfbærni 

áfangastaðarins. Niðurstöður leiddu það í ljós að ekki er til heildstæð stefnumótun fyrir þetta 

svæði en til er atvinnumálastefna þar sem ferðaþjónustu eru gerð skil en þar er ekki komið inn 

á hvernig gera má áfangastaðinn sjálfbæran. Til þess að þróa ferðaþjónustu áfram þarf 

Vesturbyggð að vinna að stefnumótun sem ferðaþjónustuaðilar á svæðinu geta sameinast um 

og stuðst við í sínum rekstri.  
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