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Abstract  

This research essay focuses on the role of government in tourism planning. It 

contains a case study, which has an emphasis on the VMÍ, which is the national 

centre for winter sports, so appointed by the ministry of education.  

The first part of the essay focuses on academic papers concerning the matter. 

Quite a bit has been written on the subject, by the likes of Hall, Gunn, Lickorish 

and Kotler, to name a few. An introduction is given for every theory and each is 

followed by a short interpretation.  

The second part of the essay brings forth the VMÍ. A comprehensive overview is 

the main theme of this chapter, along with some introduction of assignments. 

The third part of the essay is the essential research carried out. It consists of in-

depth interviews with individuals who all have to do with tourism in some way, be 

it a connection to the VMÍ or other.  

Finally, a conclusion is put forward. It is two-sided, in that both the role of 

government and the position of the VMÍ are defined.  

The aim of government should be indirect participation in the planning and 

development of tourism destinations, providing the essentials needed for the 

private sector to flourish.  

The VMÍ needs to focus in a more direct way on its marketing effort, with an 

emphasis on finding and employing a wider base of the atttraction as a whole. 

 

Keywords: Tourism, Planning, Government, Ski Resorts, Tourism Destination 
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Útdráttur  

Þessi skýrsla fjallar um hlutverk hins opinbera í skipulagningu og uppbyggingu 

ferðamannastaða.  

Fyrsti hluti hennar er nálgun á efnið frá fræðilegu sjónarhorni. Þar eru krufnar 

kenningar hinna ýmsu fræðimanna, sem hafa gefið út efni um málið og haldið því 

á lofti í gegnum árin. Þetta eru menn eins og Kotler, Gunn og Inskeep, svo nokkrir 

séu nefndir.  

Næsti hluti skýrslunnar er hermidæmið. Þar er kynnt til sögunnar 

Vetraríþróttamiðstöð Íslands, farið yfir verkefni hennar, stöðu og framtíðaráform. 

Gefinn er gaumur að tækjakosti, ráðstöfunarfé og þróunarvinnu. 

Þriðji hluti skýrslunnar er athugun. Í henni eru tekin viðtöl við nokkra aðila sem 

allir tengjast ferðaþjónustu á einhvern hátt. Sumir þessara aðila hrærast í hringiðu 

ferðaþjónustunnar á hverjum degi en aðrir koma að VMÍ með  til dæmis 

stjórnarstörfum.  

Að lokum er farið í umræðu, tillögur og niðurstöður. Þar kemur fram að hið 

opinbera ætti að halda sig við óbeina þátttöku aðra en markaðsstarf. Óbein 

þátttaka telst uppsetning og rekstur grunngerðar, svo sem samgangna, veitukerfa 

og ýmissa íþróttamannvirkja. Hins vegar er mikilvægt að hið opinbera taki þátt í 

markaðsstarfi, þar sem ekki er sama hvernig svæði eða lönd eru kynnt eða hvernig 

ímynd er gefin út á við. Hvað Vetraríþróttamiðstöðina varðar er lagt til að hún 

verði áfram styrkt til uppbyggingar fyrir vetraríþróttir, en að tekið verði til 

endurskoðunar hvernig hún er markaðssett, með það í huga að búa til heildstæða 

markaðssetningareiningu, sem væri sameiginlegt átak sveitarfélaganna og 

framboðsins á svæðinu. 

 

Lykilorð: Ferðaþjónusta, skipulag, hið opinbera, sveitarfélög, ferðamannastaður. 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið mikið undanfarna áratugi. Árið 2001 komu 

yfir 300.000 ferðamenn til landsins, vöxturinn hefur verið milli 5 og 10% á ári 

undanfarin ár (tæp 8% frá ’96 til ’99)1 og haldi hann svona áfram er fyrirsjáanlegt 

að árið 2020 fái Íslendingar yfir eina milljón heimsókna. Þjóðin þarf því að búa sig 

undir mögulega stóraukið streymi ferðamanna. Þar sem stjórnvöld eru 

hagsmunaaðili í ferðaþjónustu hlýtur þessi þróun að vera þeim umhugsunarefni, 

ekki síst í ljósi þess að sumir eru á þeirri skoðun að sumir ferðamannastaðir á 

Íslandi séu nú þegar komnir að þolmörkum og jafnvel lengra.  

Uppbygging hefur verið mikil á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli undanfarin ár og þar 

hefur ríkið komið að fjármögnun með samningi um Vetraríþróttamiðstöð Íslands. 

Það er því tilvalið að taka það fyrir sem hermidæmi í verkefninu, með hliðsjón af 

aðkomu hins opinbera og sveitarfélaga. 

Tvær rannsóknarspurningar eru settar fram sem leiðbeinandi markmið fyrir 

verkefnið.  

Annars vegar er ætlunin að komast að því hver sé staða Vetraríþróttamiðstöðvar 

Íslands í dag og hvert sé æskilegt að stefna fyrir hana í framtíðinni. Hin spurningin 

snýst um að skoða hvert sé hlutverk hins opinbera og sveitarfélaga í skipulagi og 

uppbyggingu ferðamannastaða, með Vetraríþróttamiðstöð Íslands sem hermidæmi. 

Til þess að kanna þetta hlutverk verður lesandinn leiddur í gegnum ákveðið ferli. 

Til að byrja með eru kenningar ýmissa fræðimanna dregnar saman. Því næst er 

hermidæmið um Vetraríþróttamiðstöð Íslands sett fram. Í kjölfarið á því kemur 

hin eiginlega athugun, þar sem tekin eru viðtöl við nokkra einstaklinga, sem á 

einhvern hátt koma að ferðaþjónustu. Lestina reka svo umræður, tillögur og 

niðurstaða, þar sem gerð er grein fyrir afurðum verkefnisins, auk þess sem velt er 

upp mögulegu áframhaldi á verkefninu. 

 
1 Friðrik Már Baldursson 2001 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Til að byrja einhvers staðar er rétt að skilgreina þau hugtök sem helst koma fyrir í 

skýrslunni. Þetta eru hugtök eins og ferðaþjónusta, áfangastaður, hið opinbera og 

fleiri hugtök. 

Að skilgreina ferðaþjónustu hefur oftsinnis verið gert. Mathieson og Wall 

skilgreindu hugtakið sem tímabundna hreyfingu fólks til staða utan heimabyggðar 

þeirra, allt sem það gerir meðan það er á staðnum, og öll sú aðstaða sem búin er til 

svo að þörfum þess sé sinnt.2 Þessi skilgreining hefur staðið tímans tönn, enda 

hefur bókin verið kennd víða um heim og verið prentuð aftur á nánast hverju ári 

síðan hún kom út. Undir þessa skilgreiningu falla hótel, samgöngur, 

dagsferðamenn, viðskiptaferðir, heilbrigðisþjónusta, verslun og svo mætti lengi 

telja. Hún er þannig mjög víð og tekur til flestallra flata á samfélaginu.  

Gunn fer þá leið að ferðaþjónusta teljist allar ferðir aðrar en ferðir til og frá vinnu.3

Þessi nálgun er ekki síður víð en sú hér að ofan. Hún tekur til dagsferða, til dæmis 

á ströndina og hún setur engin lágmörk á ferðatíma eða ferðalengd.  

Skilgreining Krippendorfs á ferðaþjónustu er svohljóðandi:4

„Markaðssetning ferðaþjónustu felur í sér kerfisbundna og samhæfða stjórn á 

stefnu fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þessi stefna tekur bæði til einka- og opinberrar 

stefnu í ferðamálum heima í héraði, í landshlutum, á landsvísu og á alþjóðlegum 

vettvangi og miðar að því að uppfylla á sem bestan hátt þarfir ákveðinna hópa 

neytenda gegn sanngjörnum hagnaði.” 

Hugsunin í þessari skilgreiningu virðist snúast um samhæfingu einkageirans og 

hins opinbera. Það verður að teljast eðlilegt, þar sem að hið opinbera kemur að 

öllum sviðum daglegs lífs hins almenna neytanda. Hvort sem það er maturinn á 

borðinu, eldsneytið í bílnum eða fyrirliggjandi verkefni vinnudagsins, þá kemur 

 
2 Mathieson & Wall 1982:1 
3 Gunn 1994:4 
4 Tallhaug 1988:10 
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hið opinbera að því í formi lagasetninga, skattlagningar eða styrkja eða á annan 

hátt. Þegar ferðamaður kemur inn í landið og ferðast um það verða 

hagsmunaaðilar að standa klárir á því hvernig eigi að þjónusta hann, hvað eigi að 

sýna honum og svo framvegis. Þar sem stjórnvöld, hvort sem um er að ræða 

sitjandi ríkisstjórn eða svæðisbundin yfirvöld, eru ótvíræðir hagsmunaaðilar 

verður að gera því skóna að þeir verði að taka þátt í því að uppfylla þarfir þeirra 

sem um svæðið ferðast.  

Af þessum skilgreiningum á skilgreining Krippendorfs best við efni þessarar 

skýrslu. 

Hið opinbera er vítt hugtak. Það nær yfir margar stofnanir; skóla, sjúkrahús, og í 

raun allar þær stofnanir sem reknar eru fyrir almannafé, öðru nafni skatttekjur hins 

opinbera. Þetta eru stofnanir eins og ráðuneytin öll, Þjóðhagsstofnun, 

Ferðamálaráð, Vegagerðin, Hafrannsóknastofnun og svo mætti lengi telja. Þessum 

skatttekjum reynir hið opinbera að ráðstafa á þann hátt að allir landsmenn sitji við 

sama borð. Þau verkefni sem hið opinbera á Íslandi eyðir mestu í eru annars vegar 

rekstur heilbrigðiskerfis og hins vegar rekstur menntakerfis. 

Sveitarfélag er á hinn bóginn á minni skala, það er að segja samfélag manna innan 

ákveðins landfræðilegs svæðis sem er hluti af þjóðríki. Sem dæmi um sveitarfélag 

má nefna Reykjavíkurborg, Fjarðabyggð og Austur-Hérað. Öll þessi svæði eru 

hluti af lýðveldinu, en engu að síður sjálfstæðar einingar sem taka að vissu marki 

sjálfstæðar ákvarðanir og ráða því hvaða og hversu mikla þjónustu þau veita, en 

eru að sjálfsögðu í samkeppni við önnur sveitarfélög um íbúa. Sveitarfélag er, 

samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs, hreppur, bæjarfélag, hreppsfélag, minnsta 

eining sjálfsstjórnarhéraða á Íslandi.5

Áfangastaður ferðamanna má, samkvæmt Mill & Morrison, teljast hvert það 

landfræðilega svæði, frá því að vera bæjarfélag allt upp í að vera nokkur lönd, þar 

sem fram fer sameiginlegt átak til þess að þróa og markaðssetja ferðaþjónustu.6

5 Orðabók Menningarsjóðs 1988 
6 Mill & Morrison 1998: 380 
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Þeir setja einnig fram skilgreiningu á því hvað vara í ferðaþjónustu sé, en það 

skilgreinist sem öll aðstaða og þjónusta sem bjóðast ferðamönnum sem koma á 

svæðið.7 Ef þetta tvennt er samtvinnað má skilja það sem svo að 

ferðamannastaður sé hvert það svæði sem markaðssetur vöru sína og þjónustu með 

það fyrir augum að fá ferðamenn til þess að koma í heimsókn. 

Skipulag hefur verið skilgreint af Inskeep og getur, í víðasta skilningi, talist að 

skipuleggja framtíðina með ákveðin markmið í huga.8 Yfirleitt eru það stjórnvöld 

á hverjum stað sem hafa umsjón með skipulagi. Skipulag er í flestum tilfellum 

samþykkt af almenningi sem betri kostur en að leyfa hlutunum að ráðast, og fram 

á það hefur verið sýnt  

En það er ekki sama hvar gripið er niður, þegar horft er til þess hvar hið opinbera 

kemur að daglegu lífi borgaranna og fyrirtækjanna. Á sumum sviðum þjóðlífsins 

hefur hið opinbera mikil bein afskipti, en annars staðar eru afskiptin lítil. Í 

ferðaþjónustu hefur raunin í flestum tilfellum orðið sú að hið opinbera og 

sveitarfélög eiga eignir, hafa tekjur og bera skyldur tengdar greininni. Sem dæmi 

um eignir má nefna þjóðgarða og flugvelli, tekjur eru til dæmis skatttekjur af 

seldri vöru og þjónustu og skyldur eru til að mynda samgöngur og upplýsingagjöf. 

Þar sem venjulegur ferðamaður flokkast sem almennur neytandi, þá má segja að 

hið opinbera hafi réttindi og beri skyldur gagnvart honum, bæði hinum innlenda 

ferðamanni sem og þeim sem koma erlendis frá. Ekki er hægt að segja að til sé 

neitt rétt hlutverk hins opinbera í skipulagi, en mismunandi þróunarstig 

ferðamannastaða kalla á mismunandi aðkomu að ferðaþjónustu. Hið opinbera 

getur tekið þann pól í hæðina að best sé að fylgjast með úr fjarlægð, en það getur 

einnig valið að vera virkur þáttakandi og rekstraraðili í ferðaþjónustu. Auðvitað 

skiptir líka máli hver afstaða annarra hagsmunaaðila er og hvernig þeir skilgreina 

sig í hringiðu ferðamannaiðnaðarins. Mill & Morrison hafa sett fram ágætis tilraun 

til þess að skilgreina hvað hver á að gera í skipulagningarferli ferðaþjónustu:9

7 Mill & Morrison 1998: 384 
8 Inskeep 1991: 25 
9 Mill & Morrison 1998: 270 
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Tafla 1: Þátttakendur og hlutverk þeirra í skipulagsferli ferðamannastaðar 

Þátttakendur í 
skipulagningunni 

Hlutverk 

Ferðamálaráð landsins • Samræma skipulagferlið 
• Fjármagna skipulagsferlið 
• Tryggja upplýsingaflæði milli aðila 

Heimamenn • Greina mikilvæg gildi í samfélaginu 
• Meta stig mettunar samfélagsins af ferðaþjónustu og 

meta ásættanlegar breytingar af ferðaþjónustu 
• Láta í ljósi skoðanir og koma með tillögur 

Fulltrúar frjálsra 
félagasamtaka 

• Tryggja hagsmuni þeirra samtaka sem hlut eiga að máli 
• Láta í ljósi skoðanir og koma með tillögur 

Aðrar ríkisstofnanir • Tryggja að ekki sé unnið gegn hagsmunum og 
verkefnum annarra ríkisstofnana 

Fulltrúar 
ferðaþjónustusamtaka 

• Tryggja að ekki sé unnið gegn verkefnum 
ferðaþjónustusamtaka 

• Láta í ljósi skoðanir og koma með tillögur 
Atvinnurekendur í 
ferðaþjónustu 

• Láta í ljósi skoðanir og koma með tillögur 

Ráðgjafar í 
ferðaþjónustu 

• Framkvæma rannsóknir og greiningu 
• Hanna skipulagið 

Þessi tafla skýrir vel hverjir eru hagsmunaaðilar í ferðaþjónustunni og hvað væri 

best fyrir þá að vinna að og gera. Ferðamálaráð landsins er eðlilega sá hluti hins 

opinbera sem kemur að ferðaþjónustunni með hvað beinustum hætti.  Heimamenn 

hafa að sjálfsögðu gríðarlegra hagsmuna að gæta, gott dæmi um það er hinn 

vinsæli áfangastaður Skógarfoss. Þar um fara gríðarlega margir ferðamenn, en í 

flestum tilfellum eru þeir í dagsferðum frá Reykjavík og skilja ekki mikið eftir sig, 

kaupa veitingar og bensín. Átroðningurinn hefur neikvæð áhrif á umhverfi fossins, 

en sveitarfélagið hefur varla bolmagn til þess að fara í nauðsynlegar úrbætur. 10 

Einnig getur farið svo að landeigendur neiti yfirvöldum um að hefja úrbætur nema 

gegn skilmálum.11 

Frjáls félagasamtök geta haft áhrif á nýtingu landsins gæða. Gott dæmi um það er 

þegar stofnuð voru samtök sem börðust gegn því að Eyjabakkasvæðið færi undir 

vatn vegna virkjunar í Fljótsdal.  

 
10 Elías Bj. Gíslason 2002 
11 Hjalti Finnsson 2002 
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Það sama gildir um aðrar ríkisstofnanir en Ferðamálaráð, þar má í fljótu bragði 

telja upp Skipulagsstofnun og Náttúruvernd ríkisins. 

Þrjár neðstu raðirnar í töflunni eru augljóslega hagsmunaaðilar sem eiga mikið 

undir hinu opinbera. 

Þeir hlutar hennar sem í fljótu bragði eiga við hið opinbera eru sá efsti, 

ferðamálaráð landsins og og svo röðin aðrar ríkisstofnanir. En við nánari 

umhugsun má gera því skóna að hið opinbera, hvort sem verið er að tala um 

sveitarstjórnir eða sitjandi ríkisstjórn, hafi áhrif á og komi að framgangi allra 

þeirra aðila sem koma fyrir í töflunni, hvort sem það er í skipulagsferlinu eða 

annars staðar. Augljóslega koma stjórnvöld að atvinnurekendum, með löggjöf og 

rekstrarumhverfi.  

Ferðamannastaður á fyrstu stigum þarf á því að halda að þróun sé fyrirfram 

hugsuð. Sé það ekki gert er líklegt að staðurinn fari í gegnum nokkur þróunarstig 

sem eru öðruvísi en ef hugsað væri fyrirfram. Listinn að neðan er niðurstaða 

rannsóknar á evrópskum sólarströndum, en hann mætti hugsanlega heimfæra á 

hvert það svæði sem ferðamenn heimsækja eða munu mögulega einhvern tímann 

heimsækja:12 

1. Lítil ferðaþjónusta, aðeins heimamenn 

2. Fyrstu ferðamenn koma, nokkrir eiga sitt annað heimili á staðnum, helst við 

ströndina 

3. Fyrsta hótel rís, vel stæðir ferðamenn heimsækja staðinn, atvinnusköpun 

4. Þéttari byggð; hús við ströndina víkja fyrir fleiri hótelum 

5. „Second Home” færist í aukana, menning heimamanna verður minna sýnileg, 

strönd fyllist af fólki og mengast 

6. Enn fleiri hótel, skemmdir vegna ágangs, ferðaþjónusta verður 

aðalatvinnuvegur svæðisins 

 
12 Smith; 1992: 306 
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7. Óstjórn á staðnum, ferðamennskan færist til úthverfanna 

8. Alvarleg mengun, mikil dreifing ferðamanna, ferðamennskan eingöngu í 

úthverfum 

Þetta eru mögulegar afleiðingar af vöntun á skipulagi eða slæmu skipulagi. Slík 

dæmi eru til víða um heim, sum þeirra meira að segja mun verri en þetta. Nægir 

þar að nefna Nepal, en þar hafa áhrif ferðamennsku verið neikvæð, umhverfislega 

og samfélagslega.13 Má það teljast afleiðing óstjórnar. Sé horft til Íslands má gera 

því skóna að hin svokallaða fjöldaferðamennska, eins og henni er lýst hér að ofan, 

hafi ekki enn náð hingað til lands. Þrátt fyrir það hefur því verið haldið á lofti að á 

nokkrum stöðum á landinu megi sjá spjöll sem rekja megi beint til umferðar 

ferðamanna. Til þess að reyna að meta áhrif slíkrar umferðar er í framkvæmd 

nokkuð merkileg þolmarkarannsókn. Tilgangur hennar er að meta þolmörk 

ferðamennsku á nokkrum stöðum á landinu. Í desember 2001 leit fyrsta skýrsla 

rannsóknarinnar dagsins ljós. Hún fjallar um þolmörk ferðamennsku í 

þjóðgarðinum í Skaftafelli, og er talin marka ákveðin þáttaskil í rannsóknum á 

ferðaþjónustu á Íslandi. Í henni kemur meðal annars fram að á vissum stöðum 

hefur gróðri farið svo aftur að óviðunandi má teljast.14 Rannsóknin í heild sinni er 

til þriggja ára og efni sem gefið verður út á næstu árum verður um þolmörk í 

Landmannalaugum, þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum, í Lónsöræfum og í 

Mývatnssveit.  

Skemmdir geta verið af fleirum toga en náttúrulegum. Afleiðingar uppbyggingar 

án skipulags má draga saman í eftirfarandi töflu:15 

13 Guðrún Erla Jónsdóttir. Tekið af netinu 23.3.2002  
14 Anna Dóra Sæþórsdóttir o. fl., 2001: 106 
15 Morrison &Mill 1988: 266 
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Tafla 2: Einkenni og gerðir neikvæðra áhrifa uppbyggingar án skipulags 

GERÐIR 
NEIKVÆÐRA 
ÁHRIFA 

EINKENNI NEIKVÆÐRA ÁHRIFA 

Sýnilegar • Skemmd ir eða varanleg breyting á u mhverfi 
• Skemmd ir eða varanleg breyting á sögulegu og 

menniingarlegu landslagi og auðlindum 
• Mannþröng og mettun 
• Umferðarvandamál, hnútar og árekstrar 

Samfélagslegar • Versnandi aðgengi heimamanna að verslun og þjónustu vegna 
fjö lda ferðamanna le iðir t il neikvæðra viðhorfa gagnvart 
ferðaþjónustu 

• Neikvætt viðhorf heimamanna til sjálfra ferðamannana 
• Glötuð menningarleg sérkenni 
• Ónóg menntun starfsfólks  
• Vöntun á viðurkenningu samfélags á kostum ferðaþjónustu 

Markaðslegar • Ný markaðstækifæri ekki nýtt sem skyldi 
• Markaðshlutdeild minnkar vegna samkeppni við aðra 

ferðamannastaði 
• Vöntun á vitund og þekkingu á meg in mörkuðu m 
• Ekki nógu skýr ímynd staðarins í augum megin markaða 
• Vöntun á sameiginleg ri markaðssetningu aðila 

ferðaþjónustunnar 
• Ekki horft til möguleika pakkaferða 

Skipulagslegar • Brotakennd nálgun heildarinnar til markaðsmála og þróunar 
greinarinnar, stundum samkeppni milli mögulegra 
samstarfsaðila 

• Ónóg samvinna milli fe rðaþjónustufyrirtækja 
• Ónóg og ófullko min hagsmunagæsla greinarinnar 
• Skortur á  stuðningi sveitarfélaga 
• Vöntun á viðbrögðum og aðgerðum gagnvart málefnu m, 

vandamálu m og tækifæru m sem eiga við fe rðaþjónustuna í 
heild sinni 

Aðrar • Skortur á  le iðsögn og þýðingum 
• Ófullko min leiðsögukerfi og skiltakerfi 
• Vöntun á aðdráttarafli og viðburðum 
• Stuttur dvalartími og árstíðabundin ferðaþjónusta 
• Léleg eða hrakandi gæði grunngerðar og þjónustu 
• Léleg eða ófullkomin upplýsingaþjónusta 

Sýnilegar skemmdir geta allt eins orðið í þéttbýli eins og úti í náttúrunni. Það sem 

fyrstu ferðamenn sjá er umhverfi ósnortið af átroðningi, en eftir því sem fleiri 

sækja staðinn heim því greinilegri verða afleiðingar umferðarinnar. 

Bílastæðavandamál, langar biðraðir, fráhrindandi mannmergð og tættir stígar eru 

dæmi um sýnilegar skemmdir. Samfélagslegar skemmdir verða þegar heimamenn 

fá sig fullsadda af umgengni og samskiptum við ferðamenn, eða þegar menning 

svæðisins glatast vegna utanaðkomandi áhrifa. Þessi áhrif koma frá ferðamönnum, 

sem færa nýja siði og nýjar vörur inn í samfélagið. Fræðslu er vant, til handa 
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heimamönnum og jafnvel einnig til sjálfra ferðamannanna. Neikvæðar 

markaðslegar afleiðingar verða vegna þess að þekking á markaðinum byggir 

aðeins á gögnum fortíðarinnar en ekki á framtíðarspám eða í það minnsta nýlegum 

upplýsingum um neytendur og kauphegðun. Neikvæð skipulagsleg áhrif  verða 

beinlínis vegna skorts á heildarhugsun í skipulagningu.  

Af ofangreindri töflu mætti ímynda sér að ferðamenn væru neikvæð viðbót við 

samfélagið. Því myndu örugglega fæstir vera sammála, en ekki er sama hvernig 

folk ferðast, hvar það ferðast eða hvernig því er sinnt. Á næstu blaðsíðu má sjá 

aðra töflu, sem sýnir hvaða ávinningur fylgir góðri skipulagningu:16 

16 Morrison & Mill 1988: 269 
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Tafla 3: Ávinningur skipulagningar á ferðamannastöðum 

TILGANGUR 
SKIPULAGNINGAR  

MIKILVÆG ATRIÐI OG 
AFLEIÐINGAR 

Að kanna leiðir og nálganir • Markaðssetning 
• Þróun 
• Skipulag ferðaþjónustu 
• Viðhorf heimamanna til ferðamanna 
• Tegundir stoðþjónustu 

Að aðlagast því óvænta • Almenn staða viðkomandi hagkerfis 
• Framboð orku með tillit i til eftirspurnar 
• Gildi og lífsstíll 
• Frammistaða annarra atvinnugreina á 

svæðinu 
• Tæknileg þróun 

Að viðhalda því sérstaka • Náttúruleg einkenni og auðlindir 
• Staðbundin, menningarleg og félagsleg 

einkenni 
• Staðbundin byggingahefð og arfleifð 
• Söguleg minnis merki og  sögulegt landslag 
• Staðbundnar hátíðir og viðburðir 
• Skemmtigarðar og aðstaða til íþróttaiðkunar 

Að búa til það eftirsótta • Sjálfbær þróun 
• Mikil vitund heimamanna gagnvart 

jákvæðum áhrifum ferðaþjónustu 
• Jákvæð og vel skilgreind ímynd staðarins 

sem ferðamannastaðar 
• Skilvirkt skipulag ferðaþjónustu 
• Mikil samvinna meða aðila 

ferðaþjónustunnar; samtaka og fyrirtækja 
• Virkar markaðs-, leiðbeininga- og 

upplýsingaáætlanir 
Að komast hjá því óæskilega • Árekstrar og óþörf samkeppni meðal 

fyrirtækja og meðal samtaka í ferðaþjónustu 
• Neikvæð viðhorf og framkoma heimamanna 

gagnvart ferðamönnum 
• Skemmdir eða óæskilegar, óafturkræfar 

breytingar á náttúru og sögulegum 
auðlindum 

• Glötuð menningarleg sérkenni 
• Töpuð markaðshlutdeild 
• Röskun eða brottfall staðbundinna hátíða og 

viðburða 
• Fjölmenni, mettun og umferðaröngþveiti 
• Mengun 
• Árstíðabundin ferðaþjónusta 

Þetta eru nokkrar ástæður fyrir því að betra er að skipuleggja en að sleppa því. 

Besta leiðin til þess að nálgast og komast að niðurstöðu um þessi atriði er að 

stunda rannsóknir. Að finna upplýsingarnar krefst spurninga, símhringinga, 

kannana, bókrýnis og yfirlegu. Yfirleitt er ekki um neina aðra leið að ræða. Þessar 

upplýsingar eru faldar í náttúrunni, heimamönnunum, ferðamönnunum, aðilum 

ferðaþjónustunnar, áfangastöðunum, stjórnvöldum og svo mætti áfram telja. Þegar 
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búið er að afla og greina upplýsingarnar er hægt að byrja að hugsa um 

markmiðasetningu, ásættanleg áhrif, þolmörk, skipulag og þar fram eftir götunum. 

Ekki fyrr. Þar kemur til skjalanna, meðal annarra, hið opinbera og sveitarfélög. 

2.1 Hið opinbera  

Margir vilja meina að hið opinbera hafi í mörgum tilfellum orðið stór þátttakandi í 

ferðaþjónustu.17 Það gerist á tvennan hátt.  

Annars vegar er hið opinbera eigandi grunnþjónustu af ýmsu tagi. Það á og rekur 

vatnsveitur, byggir vegi, rekur fjarskiptakerfi, byggir virkjanir og selur orku og 

veitir þegnum sínum öryggi, til dæmis með því að sinna löggæslu, reka slökkvilið 

og strandgæslu. Þetta má teljast óbein þátttaka í ferðaþjónustu, þar sem 

heimamenn gera sjálfsagða kröfu um grunngerð, sem aftur nýtist ferðamanninum 

þegar hann heimsækir svæðið. 

Á hinn bóginn tekur hið opinbera, hvort sem um er að ræða ríkisstjórnir eða 

sveitarstjórnir, oft virkan þátt í beinum aðgerðum á markaði, svo sem markaðs- og 

kynningarstarfi. Einnig eru ýmsar gerðir aðdráttarafls í almenningseigu, til dæmis 

þjóðgarðar og listsöfn.  

Á Íslandi hefur þátttaka yfirvalda verið á ýmsan hátt. Til að mynda var ríkið með 

einkaleyfi á rekstri ferðaþjónustu frá 1936, en það ár voru sett lög um 

Ferðaskrifstofu ríkisins.18 Þetta einkaleyfi kom til af því að hingað til lands kom 

sænskur hagfræðingur, sem lagði það til sem leið til að auka fjölbreytni í 

atvinnulífinu og afla þjóðarbúinu gjaldeyris. 1964 voru sett lög um skipulag 

ferðamála, en með þeim var einkaleyfi ríkisins afnumið og var þá hverjum þeim 

heimilt að sækja um leyfi til reksturs ferðaskrifstofu sem uppfyllti ákveðin 

skilyrði. Ríkið seldi 2/3 hluta af hlutabréfaeign sinni í Ferðaskrifstofu ríkisins í 

september 1988 og þá var nafni hennar breytt í Ferðaskrifstofu Íslands.19 Ríkið 

 
17 Gunn1994:8 
18 Birna G. Bjarnleifsdóttir 1988:156 
19 Birna G. Bjarnleifsdóttir 1988: 157 
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hefur einnig komið að flugrekstri, með stofnun fyrsta íslenska flugfélagsins, sem 

hét Flugfélag Íslands.20 Ríkið kom að farþegaflutningum á sjó í gegnum Eimskip, 

stofnað 1914.21 Eimskip var kallað óskabarn þjóðarinnar, mikil vakning varð 

meðal landsmanna og lagði margur bóndinn fé til þess að Íslendingar mættu 

eignast millilandaskip. Einnig átti Skipaútgerð ríkisins strandferðaskipið Esju.22 

Af þessu stutta sögulega yfirliti má sjá að hið opinbera hefur í gegnum árin tekið 

beinan þátt í rekstri ferðaþjónustu, jafnvel svo að það hafi verið í beinni 

samkeppni við einkaaðila. Má hugsa sem svo að það hafi í raun verið óréttlátur 

leikur, jafnvel leikur kattarins að músinni. Þó er ekki hættulaust að fullyrða það. 

Þeir sem lifa á öld allsnægta og óhófs verða að setja sig í spor forfeðra sinna og 

reyna að sjá hlutina í réttu samhengi. Hver ætli hafi til dæmis verið kaupmáttur 

hins almenna borgara upp úr aldamótunum 1900? Sennilega langt fyrir neðan það 

sem kaupmáttur hins almenna borgara er í dag. Íslendingar voru að skríða úr 

torfkofunum út í ljósið og það var einfaldega svo að litlir sem engir peningar voru 

í umferð meðal almennings. Ríkið, sem stærsti einstaki handhafi fjármagns í 

landinu, hefur í raun orðið að standa straum af kostnaði við ferðaþjónustu til 

handa heimamönnum til að skapa ákveðna tegund af grunngerð. Þessi kostnaður 

hefur svo skilað sér í erlendum gjaldeyri, sem var einmitt það sem þetta litla 

hagkerfi þurfti á að halda á þeim tíma. Þessu má líkja við veigamikið hlutverk 

ríkisins í rekstri samgangna í dag. Vægi hins opinbera, sem og sveitarfélaga, er 

ekki síður mikilvægt ú á tímum heldur en það var á fyrri hluta síðustu aldar, en 

afskiptin eru að langmestu leyti óbein.23 

2.2 Sveitarfélög 

Sveitarfélög spila stórt hlutverk í uppbyggingu og skipulagi ferðaþjónustu, ekki 

síður en hið opinbera. Þó er það í flestum tilfellum á óbeinan hátt. Það gerist 

 
20 Birna G. Bjarnleifsdóttir 1988: 137 
21 Birna G. Bjarnleifsdóttir 1988: 134 
22 Birna G. Bjarnleifsdóttir 1988: 135 
23 Ásgeir Magnússon 2001 
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þannig að íbúar sveitarfélagsins gera kröfu um ákveðna grunngerð og þjónustu, 

sem hinn almenni ferðamaður nýtir sér. Sveitarfélagið veitir grunngerð á svæðinu, 

á meðan hið opinbera veitir grunngerð á landsvísu. Með grunngerð er átt við atriði 

eins og leikskóla, gatnagerð, holræsakerfi, snjómokstur og safnarekstur, svo fátt 

eitt sé nefnt. Mörg sveitarfélög hafa síðan farið þá leið að taka beinan þátt í 

ferðaþjónustu, til dæmis með því að styrkja göngustígagerð og reka 

upplýsingamiðstöð fyrir svæðið.  

2.3 Kenningar 

Ýmislegt hefur verið skrifað um hlutverk hins opinbera í skipulagningu 

ferðamannastaða. Í þessum hluta er ætlunin að fjalla um ýmis þau fræðaskrif sem 

fjalla um efnið. Fræðimenn hafa haft áhuga á þessu efni og því er um nokkuð 

auðugan garð að gresja. Ekki er verjandi að fara yfir allt það efni sem aðgengilegt 

er, en þess í stað farið all ítarlega yfir bækur og greinar nokkurra þeirra 

kenningasmiða sem hvað mest hafa látið sig málið varða á síðustu árum.  

2.3.1 Kenningar Gunn 

Í bók Clare A. Gunn, Tourism Planning, er að finna umfjöllun um hlutverk hins 

opinbera í skipulagningu ferðamannastaða. Bókin var fyrst gefin út árið 1979 en 

hefur síðan verið endurútgefin tvisvar sinnum, síðast 1994. Hið opinbera er þar 

einn af þrem lykilþáttum í skipulaginu, ásamt einkageiranum og frjálsum 

félagasamtökum, sem saman mynda þá heild sem skapar ferðamanninum allt sem 

hann þarfnast á ferðalagi sínu.  

Í síðasta kafla bókarinnar eru settar fram niðurstöður, sem höfundur greinir niður í 

fimm eftirfarandi meginþætti: 

2.3.1.1 Grunnreglur 

Í þessum hluta eru settar fram níu meginreglur um ferðamennsku. Hér er meðal 

annars farið inn á nauðsyn þess að skipulag sé samþætt milli geiranna þriggja; að 

skipulag sé lands-, svæðis-og staðbundið (regional, destination and site); að 
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skipulag taki mið af þörfum og væntingum neytenda; að undir skipulag heyri allir 

hlutar framboðs á svæðinu (aðdráttarafl, samgöngur, þjónusta, upplýsingar og 

markaðssetning) og að samþætta þurfi skipulag dreifbýlis og þéttbýlis. 

 

2.3.1.2 Umhverfi og auðlindir 

Þessi hluti fjallar, eins og nærri má geta, um notkun ferðaþjónustunnar á 

auðlindum og umhverfi. Honum er skipt í níu greinar. Meðal annars er skrifað um 

nauðsyn þess að ferðaþjónustan þurfi að vera betur meðvituð um hnignun 

umhverfisins; að sjálfbær þróun verði að vera grunnur að skipulagi 

ferðamannastaða; að skipulag og hönnun geti leyst vanda sem skapast af umferð 

ferðamanna og haft áhrif á og stjórnað þolmörkum; að hönnun og skipulag verði 

að taka mið af auðlindum og umhverfi (appropriateness); að verndun auðlinda sé 

lykillinn að efnahagslegum ávinningi og að einkenni staðar ráði því hvað eigi 

heima þar (placeness). Hvað þetta síðasta atriði varðar, einkenni staðar, þá hefur 

gætt tilhneigingar til þess að reyna að herma eftir því sem hefur gengið vel annars 

staðar, þó slíkt passi ekki við þau einkenni staðarins sem fyrir eru.  

2.3.1.3 Stefna og markmið 

Þessi hluti hefur hvað mest að segja um opinbera geirann. Hér er um sjö greinar að 

ræða. Farið er inn á efni eins og að efnahagslegur ávinningur megi ekki vera eina 

markmiðið með skipulagningu og uppsetningu ferðamannastaðar; að markmið 

verði að stefna á gæði ekki síður en vöxt; að meiri samvinnu sé þörf milli hins 

opinbera og einkageirans; og að það ætti að vera hluti af stefnumörkun að tengja 

saman geirana þrjá; hið opinbera, einkageirann og frjáls félagasamtök. 

2.3.1.4 Ferlar 

Þessi hluti er ellefu greinar og leggur áherslu á mikilvægi þess að ferilhugsun sé 

lykilatriði í skipulagi. Skrifað er um forskrifað og sjálfsprottið skipulagsferli, 

nauðsyn mismunandi ferla eftir tegundum ferðamannastaða og hvernig ferilhugsun 

í skipulagi ætti að geta verið tæki til þess að meta möguleika staða sem 

aðdráttarafls. Einnig er lögð áhersla að borgarskipulag þurfi að ná út fyrir borgina 
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sjálfa, hvernig stjórn ferðamála á staðnum verði að vera leiðandi í stað þess að 

stjórna með valdi, hvernig skipulagsferlar ættu að draga fram sérstöðu staðar, 

hvernig hver eining innan skipulags verði að vera hluti af stærri heild og að 

sérfræðinagr eigi ekki einir að ráða skipulagi heldur eigi þeir að vinna með öllum 

hagsmunaaðilum að skynsamlegri lausn. Einnig er svo skrifað um hvernig ný 

hugsun er að ryðja sér til rums í hönnun og skipulagi, þar sem ferillinn er meira en 

að skoða svæðið lauslega, heldur þurfi sérfræðiþekkingu á ferðavenjum og 

kauphegðun eftirspurnarinnar ásamt könnun á framboðinu. Síðast er fjallað um 

hvernig hönnun og skipulag þurfi að svara kröfum neytenda, heimamanna, öðru 

skipulagi svæðisins og kröfunni um að vera öðruvísi. 

2.3.1.5 Framtíðin  

Þessi hluti er sex greinar. Mikilvægi frumkvöðla, áhersla á hönnun og skipulag 

sem lágmarkar áhrif, meira samstarf aðila ferðaþjónustunnar og nauðsyn þess að 

skilgreina betur mörkin milli hlutverka ríkis og sveitarfélaga er meðal annars til 

umfjöllunar. Áherslu verður að leggja á jákvæð samfélagsleg áhrif, takist það ekki 

er alveg sama hversu vel gengur að laða ferðamenn að, og að síðustu er fjallað um 

hættuna á því að skipuleggja ferðaþjónustuna of mikið, með þeim afleiðingum að 

tilfinning ferðamannsins fyrir því að hann sé frjáls og velkominn hverfur og þar 

með er tilgangur ferðarinnar ekki lengur til staðar. Sem gerir eftirspurnina enga.  

Þetta er löng upptalning. Hún er sett fram í heild sinni vegna þess að hið opinbera 

á hagsmuna að gæta í hverjum lið hennar. Kenningin er vel ígrunduð og tekur á 

öllum þáttum ferðamennskunnar, en hlutverki hins opinbera ekki gerð sérstök skil 

að öðru leyti en því sem á er minnst hér að ofan. Það er viss galli að það skuli ekki 

koma fram, þar sem hér er um að ræða leiðbeiningar til allra sem koma að 

ferðaþjónustunni. Meiri greining í hlutverk hefði aukið notagildi 

upptalningarinnar.  

2.3.2 Kenningar Hall 

Colin Michael Hall er fyrirlesari og prófessor við Ontago -háskólann í Nýja 

Sjálandi og vinnur einnig að rannsóknum í ferðaþjónustu. Hann hefur skrifað 

mikið um ferðamál og meðal annars bók um skipulagsmál., Tourism Planning - 
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Policies, Processes and Relationships. Í þeirri bók fjallar hann meðal annars um 

skipulag og stefnumörkun ferðamála innan landa og landssvæða.24 

Í kaflanum er farið sérstaklega inn á hlutverk stjórnvalda í skipulagningu 

ferðamannastaða. Hall setur fram sjö þætti sem falla að hans mati tvímælalaust 

undir verkahring hins opinbera. Þetta eru eftirfarandi þættir: 

Samræming (Coordination):25 Hið opinbera á að samræma ferðaþjónustuna á 

svæðinu þannig að allir hlutar hennar geti unnið saman að framgangi hennar sem 

heildar, í stað þess að hver sé að ota sínum tota á kostnað hinna. 

Áætlanagerð (Planning):26 Áætlun getur tekur á sig margar myndir, til dæmis 

stefnumótun, samgöngukerfi, landnotkun, markaðssetning og auðlindanýting. Allir 

þessir þættir ættu að vera á könnu hins opinbera. Á þessu sviði hefur vandinn oftar 

en ekki legið í framkvæmd; búnar hafa verið til glæstar áætlanir og skipulagsplön 

en minna orðið úr aðgerðum og framkvæmdum. 

Löggjöf og skipulagning (Legislation and regulation):27 Löggjöf í hverju landi 

hefur mikil áhrif á þróun ferðaþjónustu þar. Nægir þar að nefna skattalöggjöf og 

vinnulöggjöf, svo ekki sé minnst á hvernig hvert land kýs að nýta auðlindir sínar. 

Alþjóðavæðing og upphafning hins frjálsa framtaks kallar á minni hömlur og 

minni ríkisafskipti, en hvað ferðaþjónustu varðar hefur þróunin verið á hinn 

veginn. Ríkið á og rekur í flestum tilfellum flesta hluta grunngerðar, til dæmis 

samgöngukerfi, náttúruauðlindir og holræsakerfi. Þess vegna verður það að 

ákveða hvernig heimamenn og ferðamenn eiga að ganga um þessar eignir og þetta 

á sérstaklega við um auðlindir í náttúrunni, þar sem þær eru ekki manngerðar og í 

mörgum tilfellum verða skemmdir varanlegar.  

Frumkvöðull (Government as entrepreneur):28 Hið opinbera er í mörgum 

tilfellum stór eigandi í frumkvöðlafyrirtækjum, oftast vegna þess að það leggur 

 
24 Hall 2000: 34 
25 Hall 2000: 135 
26 Hall 2000: 136 
27 Hall 2000: 136 
28 Hall 2000: 137 
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fram fé til stofnframkvæmda, líkt og gert er hér á Íslandi í gegnum sjóði eins og 

Nýsköpunarsjóð.29 Lánastarfsemi til slíkra verkefna er einnig mikið notuð leið til 

þess að örva frumkvöðla til dáða og framkvæmda. 

Örvandi aðgerðir (Stimulation):30 Hið opinbera getur, með markaðsörvandi 

aðgerðum, haft áhrif til hins betra á þróun og vöxt ferðaþjónustu. Til þess eru 3 

leiðir.  

Sú fyrsta snýst um að veita hagstæð lán og skattalegar tilslakanir af hagnaði ef 

nota á féð til framkvæmda í ferðaþjónustu. Með þessari leið er hægt að laða að 

fjárfesta bæði úr öðrum greinum atvinnulífsins sem og frá öðrum löndum. 

Sú næsta snýst um að hið opinbera taki að sér rannsóknir sem koma 

ferðaþjónustunni í heild til góða. Þessi leið kemur sér vel fyrir ferðaþjónustuna, 

þar sem margfaldlega hefur verið hamrað á skorti á rannsóknum. Gallinn við þessa 

aðferð er hins vegar sá að hið opinbera er hagsmunaaðili í ferðaþjónustu og þar 

með skapast hætta á að niðurstöður verði skekktar kaupanda efnisins í hag. 

Þriðja leiðin er að starfrækja markaðsstarf, en það er í flestum tilfellum svo 

umfangsmikið að Hall gerir því skil sem sérstökum hluta, en þó sem grein undir 

örvandi aðgerðum. Fylgir það hér á eftir. 

Markaðsstarf (Tourism promotion):31 Hið opinbera hefur tekjur af ferðamönnum 

og þar með má teljast eðlilegt að það sinni einhverju markaðsstarfi til þess að laða 

að fleiri ferðamenn. Þetta starf er yfirleitt af almennum toga og kemur þess vegna 

öllum til góða. En eins og áður er getið er uppi krafa um að ríkisafskipti séu í 

lágmarki og markaðsöfl fái að fara sínu fram. Það hefur leitt til þess að 

ríkisstjórnir gera í auknum mæli þá kröfu til einkageirans að hann taki þátt í þessu 

markaðsstarfi eða taki það upp á sína arma. Það hefur skapað vanda sem felst í því 

að sum fyrirtæki taka ekki þátt í kostnaði en njóta engu að síður ávaxtanna. Hall 

vitnar í Access Economics þegar hann bendir á leið til þess að leysa þennan 

 
29 Nýsköpunarsjóður 28. mars 2002 
30 Hall 2000: 138 
31 Hall 2000: 139 



REKSTRARDEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI LOK1106

-HLUTVERK HINS OPINBERA Í SKIPULAGNINGU FERÐAMANNASTAÐA- 18

vanda.32 Leiðin snýst um það að setja í lög nokkurs konar sjóðskyldu 

fyrirtækjanna, þannig að hvert fyrirtæki greiði ákveðna upphæð fyrir ákveðið 

tímabil. 

Félagsleg ferðaþjónusta (Social Tourism):33 Ekki hafa allir sömu tækifæri til að 

ferðast. Til þess liggja mismunandi ástæður, eins og fötlun, aldur eða fátækt. Taki 

ríki þá ákvörðun að styðja slíka jaðarhópa til þess að njóta ferðalaga á sama hátt 

og þeir sem geta það á eigin vegum hefur það í för með sér aukinn jöfnuð fyrir 

heildina og aukin lífsgæði þeirra sem stuðninginn fá. Hins vegar stangast þetta á 

við þá margkveðnu vísu að hið opinbera ætti að draga sig sem mest út úr 

efnahagslegri þátttöku og hleypa markaðsöflum að. 

Hagsmunagæsla fyrir almenning (Government as public interest protector):34 Í 

raun er þetta efni grundvallaratriði í spurningunni um hversu mikinn þátt 

stjórnvöld eigi að taka í skipulagningu ferðamannastaða. Eftir því sem 

markaðslögmálin verða sterkari, því háværari verður krafan um að til dæmis innra 

skipulag borga dragi að fjárfesta, verslun og búi til atvinnutækifæri. Þetta hefur 

gerst með samþykki stjórnvalda, sem, eins og gefur að skilja, fagna jákvæðum 

hagrænum áhrifum þessara tækifæra. Þessi leið, sem einblínir á hagrænan hagnað, 

hefur hins vegar leitt af sér það sem kalla má lýðræðislegt tap. Það þýðir að ýmsir 

hópar, sem búa á svæðinu og ættu þar með að hafa atkvæðis- og umsagnarrétt, 

verða útundan sem hagsmunaaðilar, en hið frjálsa framtak verður ofan á. Auðvitað 

útiloka þessir þættir ekki alltaf hvorn annan en engu að síður hefur það orðið 

þróunin víða. Slík þróun er í sjálfu sér ekki sjálfbær, þar sem íbúar færa sig 

eðlilega frá stöðum, sem þeir í byrjun fluttu á vegna þess að þeir höfðu ákveðna 

eiginleika, sem einkaframtakið, með hagnað að leiðarljósi, gerði útlæga. Þess 

vegna þurfa stjórnvöld að setja hag íbúanna til lengri tíma ofar hag 

ferðaþjónustunnar, sérstaklega þegar um er að ræða geira innan ferðaþjónustunnar, 

en ekki ferðaþjónustuna sem heild. 

 
32 Access Economics 
33 Hall 2000: 141 
34 Hall 2000: 142 
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Nálgun Hall á hlutverk hins opinbera í ferðaþjónustu er vel fram sett og skýrt 

afmarkað. Ekki er hér um að ræða neins konar ferli, heldur upptalningu á atriðum 

sem hið opinbera ætti að koma að. Á bak við atriðin er góður rökstuðningur og 

sérstaklega er kostur að bæði er horft til framboðs og eftirspurnar.Með því að 

markaðsstarf ætti að vera eitt af hlutverkunum er verið að búa til og virkja 

eftirspurn, en einnig fer höfundur meðal annars inn á eðlilegt hlutverk hins 

opinbera sem yfirstjórn ferðamála, sem gerir það ábyrgt fyrir rekstrarumhverfi 

framboðsins og að vissu marki gæðum þess. 

2.3.3 Kenningar Lickorish 

Leonard J. Lickorish er höfundur bókarinnar Developing Tourism Destinations-

Policies and Perspectives. Einn kafli hennar fjallar sérstaklega um hlutverk hins 

opinbera og einkageirans í skipulagi ferðamannastaða.35 Höfundurinn er ekki á því 

að markaðsöfl eigi að fá að ráða þróun ferðaþjónustu; til þess sé hún í flestum 

tilfellum allt of þýðingarmikil fyrir hag almennings og hagkerfisins í heild.36 

Lickorish segir það eiga að vera fyrsta verk yfirvalda að móta stefnu í ferðamálum. 

Í kaflanum setur hann fram átta þrepa stefnumótunarferli. Þar er áherslan annars 

vegar á að kanna væntingar neytenda og hins vegar að sátt sé um stefnuna þegar 

hún er lögð fram, en það er gert með því að bera hana undir hlutaðeigandi aðila; 

ríkisstofnanir, einkageirann og hinn almenna íbúa á svæðinu. Ferlið á að vera 

nothæft fyrir stefnumótun í héraði sem og á landsvísu.37 

Lickorish setur einnig fram fimm atriði sem hafa að hans mati það mikil áhrif á 

samfélag heimamanna að ekki er verjandi að leyfa þeim að þróast án afskipta 

stjórnvalda á viðkomandi svæði, annað hvort vegna þess að þau hafa hagsmuna að 

gæta eða vegna þess að þau bera beina ábyrgð á viðkomandi atriði.38 Þessi atriði 

eru: 

 
35 Lickorish 1991: 121 
36 Lickorish 1991: 123 
37 Lickorish 1991: 124 
38 Lickorish 1991: 138 
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• Viðskipti við önnur hagkerfi. Hér er átt við atriði eins og að gæta þess að 

eðlileg samkeppni og eðlilegir viðskiptahættir ríki, þannig að greinar 

atvinnulífsins fái sem best vaxið og þróast. 

• Stjórnvöld eiga að hafa áhrif á og fylgjast með stöðu atvinnumála. 

Ferðaþjónustan er til að mynda mjög mannaflafrek  og þess vegna gætu 

ríkisstjórnir horft til hennar í sambandi við atvinnusköpun, til dæmis þar 

sem annar iðnaður er á niðurleið. 

• Ferðaþjónusta er öflugt tæki til þess að styrkja og hafa jákvæð áhrif á hinar 

dreifðari byggðir. Hún getur dreift tekjum yfir breiðan hóp þeirra sem við 

hana starfa.  

• Landbúnaður og ferðaþjónusta fara vel saman, hvort sem landbúnaðurinn 

er í uppsveiflu eða á niðurleið. Sé hann á niðurleið getur ferðaþjónusta 

komið í stað hans að hluta til, en sé landbúnaður á uppleið getur 

ferðaþjónusta hraðað uppbyggingu grunngerðar ferðamannastaðarins, svo 

sem með bættum samgöngum og/eða annarri samneyslu. 

• Hið opinbera tekur, samkvæmt hefð, ábyrgð á málefnum dreifðari byggða, 

ekki síður en þéttbýlis. Mikilvægt er að veita sömu þjónustu á þessum 

svæðum og veitt er í borgum og stærri bæjum. Það kemur ferðaþjónustunni 

til góða. 

Þessi atriði skipta stjórnvöld öllu máli, en ekki er sama á hvaða stigi 

líftímakúrfunnar staðurinn er. Lickorish setur fram greiningu á því hvað hentar 

hvenær. Stigin eru þrjú; á því fyrsta, frumkvöðla- eða landkönnuðarstiginu, er 

yfirleitt um einn leiðandi ferðaþjónustuaðila að ræða, en hið opinbera hefur auga 

með þróuninni. Á næsta stigi er vöxtur greinarinnar mjög hraður og einkageirinn 

fer þar fremstur í flokki með mikið af nýjum hugmyndum og vöruþróun. Hið 

opinbera gerir sitt besta til þess að byggja upp og veita grunnþjónustu til að 

þjónusta ferðamennina; til dæmis vegi og fráveitukerfi. Þriðja stigið felur ákveðna 

mettun í sér, staðurinn er kominn að þolmörkum og í flestum tilfellum stutt í að 

aðsókn fari mjög minnkandi. Framtíð hans er í raun í höndum stjórnvalda, ætla 
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þau að blása nýju lífi í staðinn eða ætla þau að leyfa honum að drabbast niður án 

aðgerða? 

Í kaflanum er umræða um þrjú stig þátttöku.39 Það fyrsta er í raun bara það að líta 

á ferðamenn sem eftirspurn eftir umframframboði heimamanna á vörum og 

þjónustu sem tengjast ferðaþjónustu, án þess að auka við grunngerð staðarins til 

þess að þjóna þessum sömu ferðamönnum. Annað stig er þegar staðurinn fer af 

krafti í ferðaþjónustu sem eina af búgreinum sínum, með það í huga að hún geti 

tryggt heimamönnum meiri þjónustu en var til staðar áður en hún ruddi sér til 

rúms. Þriðja stigið verður til þegar staðurinn gerir ferðaþjónustuna að fjöreggi 

sínu; grunngerð staðarins miðar öll að því að hinn almenni ferðamaður hafi það 

sem þarf til þess að hafa ofan af fyrir sér. Í þessum anda hafa til dæmis 

sólarstrendur eins og Benidorm og Costa del Sol orðið til. 

Þessi kenning fær nokkuð pláss í þessari skýrslu. Hún er enda umfangsmikil, en 

hún er einnig mjög frambærileg. Það er kostur að greina stig þátttöku, kostur 

hvernig horft er á nauðsyn þess að bera stefnumótun undir hlutaðeigandi aðila og 

kostur að sett skuli á skýran hátt fram ýmis hlutverk hins opinbera. Það eina sem 

mætti taka með fyrirvara í þessum hluta er hvernig höfundur hafnar á vissan hátt 

markaðsöflunum. Það þarf ekki að hamra frekar á því að til dæmis eftirspurn eftir 

ákveðnum stað þýðir ekki sjálfkrafa neikvæð áhrif, heldur er það fagnaðarefni sem 

verður að meðhöndla rétt til þess að hámarka jákvæð áhrif og eyða eða í það 

minnsta lágmarka þau neikvæðu. Auðvitað er það á vissan hátt rétt að 

markaðsöflin mega ekki ein ráða ferðinni, en það má ekki hafna þeim sem 

neikvæðum þáttum. 

2.3.4 Kenningar Inskeep 

Edward Inskeep setur í bók sinni; Tourism Planning, fram sex meginstoðir 

skipulagningar í ferðaþjónustu:40 

39 Lickorish 1991: 140 
40 Inskeep 1991: 39 
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• Samgöngur 

• Gisting  

• Aðdráttarafl og afþreying 

• Stofnanir og grunnþjónusta 

• Önnur aðstaða og þjónusta fyrir ferðamenn 

• Önnur grunngerð 

Þessar stoðir nýtast bæði heimamönnum og ferðamönnum, sumar þeirra verða til 

eingöngu vegna tilvistar ferðamannanna en aðrar eru til staðar fyrir heimamenn og 

nýtast ferðamönnum. Hið opinbera er þátttakandi í flestum þessum stoðum. 

Hið opinbera verður að ákveða hversu mikinn þátt það ætlar að taka í 

ferðaþjónustunni. Það getur valið að hvorki hvetja né letja og taka aðeins þátt með 

óbeinum hætti, til dæmis hvað varðar samgöngur og styrkjasjóði. Það getur líka 

tekið virkan þátt með því að eiga hlutdeild í markaðsmálum, stefnumótun og öðru 

því sem lýtur beint að ferðamálum.41 

Sé ætlunin að ná ferðaþjónustunni á flug er nauðsynlegt að hið opinbera aðhyllist 

virka þátttöku, vegna þess að það sér almenningi fyrir grunngerð staðarins, svo 

sem samgöngum, húsnæði og veitukerfum. Á það sérstaklega við um vanþróaðri 

hagkerfi. Þegar ferðaþjónustan er búin að ná af sér byrjendabragnum getur hið 

opinbera fært sig meira yfir í að fylgjast með úr fjarlægð. 

Kenningin horfir á ferðaþjónustuna útfrá tímavídd, þátttaka breytist með þróun 

ferðaþjónustunnar. Ekki er sérstaklega farið inn á að greina þátttökuna niður í 

einstök svið eins og hagsmunagæslu eða sjálfbær viðhorf. Hún er af frekar 

almennum toga. Kannski er það styrkur hennar, í það minnsta ætti að vera hægt, 

þar sem skilgreiningin er víð, að beita henni við fleiri aðstæður. Með því er átt við 

fleiri tegundir af ferðamannastöðum á fleiri stigum líftímakúrfunnar. Á hinn 

 
41 Inskeep 1991: 171-2 
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bóginn er úr minnu að moða og erfiðara að fylgja ferli eða merkja við rétt eða 

rangt, sem er aðferð sem beitt er í kenningu Kotlers, sem er fyrir neðan.  

2.3.5 Kenningar Kotler 

Hinn frægi markaðsmálagúru Philip Kotler setur, í bókinni Marketing Places,

fram lista með tíu spurningum sem þarf að geta svarað játandi til þess að 

ferðamannastaður geti talist notendavænn, tvö þeirra tengjast hinu opinbera 

beint:42 

1. Bjóða helstu komustaðir ferðamanna (á Íslandi væru það Keflavík og 

Seyðisfjörður) upp á upplýsingamiðstöðvar eða leiðbeiningar um hvernig 

hægt er að nálgast þær? 

2. Sé flugvöllur helsti komustaður ferðamanna, býður hann þá 

upplýsingaþjónustu fyrir allar tegundir ferðamanna (svo sem gistingu, 

myndir af helsta aðdráttarafli, upplýsingum um hvað er á döfinni, 

upplýsingar fyrir eldri borgara, fjölskyldufólk og fleiri tegundir á fleiri en 

einu tungumáli)? 

3. Fá þeir, sem eru í beinu sambandi við ferðamennina, þjálfun og er í notkun 

kerfi sem mælir gæði þeirrar þjónustu? 

4. Bjóða hótel og gististaðir ferðamönnum upp á sjónvarpsefni um viðburði, 

fjölsótta staði, veitingastaði og afþreyingu? 

5. Er ein stofnun/samtök ábyrg fyrir hagsmunum og málefnum 

ferðaþjónustunnar; fær hún/þau rekstrarfé frá ríkinu til þess að sinna 

verkefnum sínum? 

6. Hefur þessi stofnun haldgóðar upplýsingar um markaðinn og eru þessar 

upplýsingar nýttar við markaðsstarf? 

7. Er erlendum ferðamönnum sinnt sem skyldi (til dæmis hvað varðar 

tungumál, boð og bönn, ferðaleiðbeiningar og svo framvegis)? 
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8. Er um breitt framboð að ræða til þess að mæta raunverulegri eða væntri 

eftirspurn (til dæmis hvað varðar verð, stærð, aðgengi)? 

9. Eru í boði reglulegar samgöngur til staða og viðburða á viðráðanlegu 

verði? 

10. Býður svæðið gesti velkomna og sinnir þörfum þeirra (atriði eins og 

opnunartími verslana, notkun greiðslukorta, heilbrigðisþjónusta og þess 

háttar)? 

Kotler setur þennan lista fram sem grófa nálgun á efnið, en engu að síður má nýta 

hann og gefa sér stig fyrir hvert svar á skalanum frá 1-10.43 Þá væri mest hægt að 

fá 100 stig, en færi staðurinn undir 60 stig væri ástæða til þess að hafa áhyggjur. 

Bókin er í raun um ekki aðeins um ferðaþjónustu, heldur hvernig staðir ættu að 

standa að markaðssetningu sinni burtséð frá því hvaða eyrum á að ná. Höfundar 

bókarinnar setja fram þá kenningu að staðurinn, sem aðdráttarafl í ferðamennsku, 

verði að samþætta markaðssetningu sína sem ferðaþjónustustað við 

markaðssetningu sína á öðrum sviðum, svo sem markaðssetningu sem miðar að 

því að laða að fjárfesta.44 Þannig geti jafnvel þeir sem koma sem gestir orðið 

fjárfestar í vænlegum tækifærum á svæðinu, hvort sem þau tækifæri liggja í 

ferðaþjónustu eða einhverjum öðrum atvinnugreinum. 

Þessi nálgun er skýrt afmörkuð við markaðslegar forsendur og að mæta þörfum 

eftirspurnarinnar, en minna stíluð inn á þætti eins og umhverfisvernd, 

rekstrarumhverfi eða markmiðasetningu. Þessi vöntun er ákveðinn galli, en þrátt 

fyrir það eru þetta ágætis leiðbeiningar, að því gefnu að búið sé að horfa í eigin 

barm, vinna heimavinnuna. Með því er átt við þætti eins og könnun á viðhorfi 

heimamanna, væntan árangur og framboð í ferðaþjónustu á svæðinu. 

 
42 Kotler 1993: 228 
43 Kotler 1993: 228 
44 Kotler 1993: 229 
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2.3.6 Kenningar Morrison & Mill 

Í bók Morrison & Mill, The Tourism System, er að finna kafla um hlutverk hins 

opinbera í ferðaþjónustu. Þeir vilja meina að hið opinbera verði að taka virkan þátt 

í ferðaþjónustunni af 3 meginástæðum.45 

Í fyrsta lagi eru það pólitískar ástæður; þar sem ferðamenn fara milli landa þá er 

nauðsynlegt að eiga aðild að samþykktum og samningum sem lúta að 

landamæraumferð, hvort sem hún er á láði, lofti eða legi. 

Umhverfisvernd er önnur ástæða. Þar sem ferðamennska getur ekki annað en haft 

áhrif á umhverfið, með því að fljúga, keyra eða sigla með ferðamanninn á 

áfangastað og til baka, þá verða stjórnvöld í hverju ríki að geta stjórnað umferð 

ferðamanna þannig að langtíma, neikvæð áhrif séu í lágmarki. Með öðrum orðum, 

að keppa að sjálfbærri ferðaþjónustu. 

Þriðja ástæðan lýtur að efnahagslegum ástæðum. Ferðaþjónusta skapar störf, býr 

til tekjur, breikkar afkomugrundvöll og hefur víðtæk áhrif.  

Til þess að hafa áhrif á þessa þætti er stjórnvöldum ekki bara nauðsynlegt heldur 

skylt að taka virkan þátt í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. 

Morrison og Mill eru greinilega þeirrar skoðunar að stjórnvöld eigi að stýra þróun 

ferðaþjónustunnar. Kenningin er frekar jarðbundin og horfir á þátttöku hvers 

lands/svæðis sem stýritæki til verndar heimamönnum. Þeir verða betri gestgjafar 

fyrir vikið.  

2.4 Niðurstöður kenninga 

Ljóst er að ýmislegt hefur verið skrifað um efnið á undanförnum árum. Þetta efni 

er ekki allt nýtt af nálinni en hefur staðist tímans tönn, er í fullu gildi enn í dag og 

verður það sennilega um ókomna framtíð. 

 
45 Mill & Morrison 1998: 222 
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Það sem helst virðist vera sammerkt öllum þessum kenningum er það að þær 

kveða allar á um að hið opinbera eigi að taka meiri þátt en minni í skipulagningu 

og umgjörð ferðaþjónustunnar. Af því má draga þann lærdóm að ferðaþjónusta, 

sem auðlind, sé nokkurs konar almenningseign. Ferðamaðurinn sem slíkur verður 

einn af notendum allrar grunngerðar landsins/svæðisins og hefur réttindi og ber 

skyldur sem slíkur. Hann gengur um náttúru þess, notar heilbrigðisþjónustu, 

almenningssamgöngur, kaupir vörur og þjónustu og þar fram eftir götunum. Hann 

skilur eftir sig meira en aura; hann skilur eftir sig fótspor, hvar sem hann stingur 

skeini undir stein færir hann svæðið fjær því að vera ósnortið. Einmitt þess vegna 

þarf að gera meira en fylgjast með úr fjarlægð. Þess eru, eins og getið er um fremst 

í þessum kafla, mýmörg dæmi að átroðningur ferðamanna leiði til neikvæðra 

umhverfislegra og/eða samfélagslegra áhrifa. Peningarnir hans ættu að fara til 

uppbyggingar, en það er varla jákvæð uppbygging að verja fénu í að koma 

svæðinu í fyrra horf eftir þessa heimsókn. Það er miklu frekar afréttari, leið til þess 

að koma sér aftur á byrjunarreit. Þannig eru efnahagsleg áhrif komu þess 

ferðamanns orðin núll og svæðið engu bættara af komu hans. Enn verra er ef 

peningarnir hans fara í eitthvað annað en að laga til eftir hann, þá er ekki hægt að 

selja næsta ferðamanni, sem þess í stað eyðir sínum peningum annars staðar. Þar 

með er svæðið verr sett en þegar ferðamaðurinn kom; aurarnir hans horfnir annað 

og næsti kemur ekki vegna þess að varan er ekki lengur til staðar. Með öðrum 

orðum er átt við að það er auðveldara og skynsamlegra að vita hvert förinni er 

heitið áður en lagt er upp, annars er sú hætta fyrir hendi að villast og þurfa eyða 

tíma sínum og peningum í að feta skrefin aftur á bak, að upphafsreit sem kannski 

er ekki lengur til. Lykillinn er fyrirbyggjandi aðgerðir.  

Annað atriði sem flestir virðast sammála um er að hið opinbera verði að gæta 

hagsmuna almennings í landinu eða á svæðinu. Þar er átt við menningarleg og 

náttúruleg sérkenni og auðlindir. Auðvitað er það eðlileg og sanngjörn krafa, en 

engu að síður þarf að vera vakandi fyrir þessu atriði.  

Mismunar gætir í kenningum Kotler og Lickorish. Kotler er goðsögn í 

markaðsmálaheiminum og er því ekki að furða að framlag hans sé eingöngu út frá 

markaðsfræðilegum forsendum, framboði og eftirspurn. Lickorish er hins vegar 
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ekki á því að mögulegt sé að leyfa ferðaþjónustunni að þróast eftir þessum 

lögmálum, til þess sé hið opinbera sé einfaldlega of stór hagsmunaaðili.  

En hver er þá lexían? Er hún fólgin í því að réttast sé að stjórnvöld beini hverjum 

ferðamanni til hægri/vinstri eftir því sem best virðist henta? Varla. Lausnin virðist 

felast í skiptingu yfirvalda í annars vegar stjórnvöld, sem yfirstjórn ferðamála í 

hverju landi, og hins vegar sveitarstjórnir, sem leiðbeinandi hagsmunaaðila heima 

í héraði. En hvernig getur hagsmunaaðili verið leiðbeinandi? Sveitarstjórnir verða 

auðvitað að gæta þess að verða ekki samkeppnisaðilar á markaði, heldur virka sem 

nokkurs konar samræmingaraðili fyrir svæðið, líkt og reynt hefur verið með 

ráðningu ferðamálafulltrúa í nánast hverri byggðarnefnu á landinu. Slíkt hefur oft 

virkað ágætlega, en hætt er við að þeir séu einfaldlega orðnir of margir, þannig að 

hvert bæjarfélag sé að ota sínum tota jafnvel út fyrir landssteinana, án þess að hafa 

nokkra vissu fyrir því að skilaboðin berist nokkurn tímann einhverjum þeim 

eyrum, sem mögulega gætu fylgt höfðum ferðamanna á klakann. Þannig má gera 

því skóna að vant sé meira samstarfs á stærri svæðum, líkt og sýnt hefur verið 

fram á á norðausturlandi. Þar er í farvatninu stofnun markaðsstofu, sem væri 

sameiginlegur vettvangur markaðssetningar fyrir landshlutann í heild sinni.  
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3 Hermidæmi: Vetraríþróttamiðstöð Íslands 

Vetraríþróttamiðstöð Íslands er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, 

Akureyrarbæjar, Íþróttasambands Íslands og Íþróttabandalags Akureyrarbæjar.46 

Vetraríþróttamiðstöð Íslands, hér eftir nefnd VMÍ, er samstarfsverkefni hins 

opinbera, Akureyrarbæjar, Íþróttasambands Íslands og Íþróttabandalags Akureyrar. 

VMÍ starfar samkvæmt reglugerð nr. 362/1995, sem var samþykkt 18. júní 1995.  

VMÍ hefur komið að ýmsum mikilvægum málum, svo sem að taka þátt í 

yfirbyggingu skautasvellsins á Akureyri, kaupum á nýrri stólalyftu í Hlíðarfjall, 

byggingu nýrrar Strýtu (veitinga- og aðstöðuskáli fyrir gesti skíðasvæðisins) og 

kaup á sérhæfðum útbúnaði og hjálpartækjum til að auðvelda fötluðum að stunda 

vetraríþróttir.  

VMÍ hefur tekjur sínar bæði af seldri aðstöðu og þjónustu og af beinum 

framlögum. Þessi framlög koma frá styrktaraðilum VMÍ; Akureyrarbæ (skv. 

ákvörðun bæjarstjórnar), frá íþróttahreyfingunni, frá ríkisstjórninni (skv. því sem 

stjórnvöld ákveða hverju sinni) og einnig fær VMÍ framlög frá öðrum aðilum.  

VMÍ hefur aðsetur sitt á Akureyri. Það er bundið í reglugerð og ástæða þess er að 

verið er að nýta þau mannvirki til vetraríþrótta sem þegar eru til staðar þar.  

3.1.1 Aðdragandi og tilgangur 

Stofnun VMÍ á sér nokkuð langan aðdraganda. Upphafið má rekja allt til ársins 

1965 þegar Vetraríþróttamiðstöð Íþróttasambands Íslands var stofnuð á Akureyri. 

Þessi stofnun var ekki með nein fjárframlög á sinni könnu en var hins vegar 

ákveðinn gæðastimpill fyrir Akureyri og Hlíðarfjall. Hún beitti sér fyrir ýmsum 

þörfum málum, svo sem að halda vetraríþróttahátíð árið 1970, sem hefur verið 

haldin á 10 ára fresti síðan. 

 
46 Menntamálaráðuneytið, tekið af vefsíðu  
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Þann 18. mars 1995 leit svo dagsins ljós reglugerð um VMÍ. Þann sama dag var 

hún formlega stofnuð. Síðan þá hefur hún starfað að framgangi vetraríþrótta á 

ýmsan hátt, meðal annars með fjárframlögum til yfirbyggingar skautasvellsins, 

nýrrar stólalyftu í Hlíðarfjalli og byggingu nýss þjónustuhúss í Strýtu. 

3.1.2 Hlíðarfjall 

Í Hlíðarfjalli er rekið eitt af vinsælustu skíðasvæðum landsins. Veturinn 2002 var 

tekin í notkun ný stólalyfta á svæðinu, sem gjörbyltir flutningsgetu. Fyrir var 

áratuga gömul stólalyfta sem komin var á aldur. Nýja lyftan er sú fullkomnasta 

sinnar tegundar á landinu og eru bundnar miklar væntingar við notkun hennar. 

Hún getur flutt allt að 2000 manns á klukkustund og kostaði uppsett 160 milljónir 

króna. Aðrar lyftur á svæðinu eru toglyftur; 3 af diskagerð og ein, sú efsta (kölluð 

stromplyftan) af T-gerð. Skíðasvæðið er í raun hjarta VMÍ, þar fer mest af 

starfsemi miðstöðvarinnar fram og þar eru fyrirhugaðar mestar framkvæmdir á 

komandi árum. 

3.1.3 Skautahöllin 

VMÍ tók þátt í að reisa yfirbyggingu Skautasvellsins á Akureyri. Það verk hófst 

sumarið 1999 og 26. mars 2000 var Skautahöllin formlega tekin í notkun. Framlag 

VMÍ til byggingarinnar var sléttar 50 milljónir. Akureyrarbær sá um afganginn. 

Skautaíþróttin hefur lengi verið vinsæl á Akureyri og nágrenni, til dæmis hefur 

Skautafélag Akureyrar margsinnis orðið Íslandsmeistari í ísknattleik. Er það ekki 

til efa að bygging Skautahallarinnar hefur haft mikil jákvæð áhrif til eflingar 

skautaíþróttarinnar á svæðinu. Má í því sambandi nefna að helmingi fleiri iðka 

skauta með Skautafélagi Akureyrar eftir að Skautahöllin kom til sögunnar. 

3.1.4 Skíðavalsbraut við Verkmenntaskólann á Akureyri 

Eitt af verkefnum VMÍ er skíðavalsbraut fyrir framhaldsskólanema, sem ætlunin 

er að bjóða upp á við VMA. Þessi braut er ekki orðin að veruleika þegar þessi 
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skýrsla er gerð en gangi allt upp í framgangi þessa verkefnis verður þetta námsval 

orðið að veruleika haustið 2002.47 Brautin er ætluð keppnisfólki á skíðum, sem 

hingað til hefur þurft að leita til útlanda eftir kennslu og þjálfun í þessari 

keppnisgrein. Það er þjóðhagslega hagkvæmt að setja á stofn slíka námsleið, þar 

sem keppnisfólkið notar peningana sína innanlands í stað þess að eyða þeim 

erlendis, auk þess sem tilkoma brautarinnar þýðir það að fleirum býðst að velja 

þessa námsleið. Einn vetur erlendis kostar, þegar allt er talið, um og yfir eina 

milljón króna. Það er stór biti, hvort sem það kemur úr vasa sextán ára nema eða 

foreldra hans. Útlagður kostnaður nema á skíðavalsbraut yrði aldrei svo hár. Þetta 

gæti þýtt að á endanum ætti þjóðin fleira keppnisfólk á alþjóðavettvangi, sem er 

aftur mjög góð landkynning. Gert er ráð fyrir að hægt verði að taka við tíu til tólf 

nemendum á hverju ári.  

Í viðtali við Ólaf Björnsson, kennara við VMA, kom fram að það sem verkefnið 

strandar á er fyrst og fremst fjármögnun. Erfitt hefur reynst að afla peninga til þess 

að koma brautinni á koppinn. Þar hefur verið horft til menntamálaráðuneytisins, 

en einnig til þess að VMÍ komi að einhverju leyti inn í reksturinn. Með þessu yrði 

enn frekar hægt að festa VMÍ og Akureyri í sessi sem þjóðarleikvang vetraríþrótta 

á Íslandi.  

3.1.5 Kláfurinn 

Sveinn Jónsson, ferðaþjónustubóndi á Kálfsskinni, lagði fram tillögu þess efnis að 

settur yrði upp kláfur, öðru nafni svifbraut, frá Skíðahótelinu alla leið upp á brún 

Hlíðarfjalls.48 VMÍ hefur komið að málinu á ýmsum stigum þess, þrátt fyrir að 

vera ekki hluthafi í því félagi sem hyggst byggja svifbrautina. Kláfurinn myndi 

geta flutt 500-800 manns á klukkustund. Ýmsar undirbúningsathuganir hafa verið 

gerðar, meðal annars veðurmælingar, frumhönnun og kostnaðaráætlanir. Hvort af 

þessari framkvæmd verður er ómögulegt að segja um, en óhætt er að segja að hér 

sé ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur. 

 
47 Tekið af heimasíðu VMÍ, www.vmi.is
48 Skipulagsnefnd VMÍ 2001: 18 
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3.1.6 Önnur verkefni VMÍ 

Í áðurnefndri skýrslu er gerð stefnumörkun til fimm ára.49 Þar er langur listi af 

fyrirliggjandi verkefnum. 

• Ný stólalyfta er efst á blaði, en hefur síðan verið keypt og sett upp 

• Ný togbraut í Hjallabraut og flutningur á gömlu togbrautinni 

• Stækkun skíðalandsins, flóðlýsing, snjógirðingar, eftirlitsmyndavélar 

• Vetraríþróttir fatlaðra 

• Aðstaða fyrir brettafólk 

• Nýr troðari 

• Aðstaða fyrir vélsleðamenn 

• Undirbúningur snjóframleiðslu 

• Ný barnalyfta 

• Endurnýjun á Skíðahóteli 

• Efling vetraríþrótta í Kjarnaskógi 

• Aukinn og bættur tækjakostur í Skautahöllinni 

• Annað 

o Markaðssetning á Akureyri sem vetrarparadís 

o Bílastæðamál 

o Bundið slitlag á Hlíðarfjallsveg 

Eins og sjá má eru verkefnin næg. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 400 milljónir 

króna en þar er nýja stólalyftan langsamlega dýrust. Hún ætti að dragast frá 

þessum lista þar sem búið er að setja hana upp. Upphæðin sem nýr samningur 

 
49 Skipulagsnefnd VMÍ 2001:20 
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hljóðaði upp á væri þá í kringum 250 milljónir, að öllum líkindum. Hvað verður er 

ekki hægt að segja til um. 

VMÍ beitir sér fyrir því að gert verði deiliskipulag fyrir Hlíðarfjall sem 

útivistarsvæði. Með því væri auðveldara að leggja niður fyrir sér starf VMÍ á 

komandi árum, stefnumörkun til framtíðar yrði mun betri. 
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4 Athugun 

Í þessum hluta verkefnisins er gerð athugun á hver sé afstaða nokkurra 

málsmetandi einstaklinga til efnis þessarar skýrslu. Þessir einstaklingar verða fyrir 

valinu vegna þess að þeir koma á einhvern hátt að VMÍ, markaðssetningu í 

ferðaþjónustu eða af öðrum ástæðum tengdum verkefninu. Viðtölin voru tekin 

upp, þau tóku frá 30 mínútum og allt upp í 75 mínútur. Tilgangur þessa hluta er að 

varpa ljósi á stöðu VMÍ í dag, með hliðsjón af því að ný samningur er í 

burðarliðnum og þess vegna mikilvægt að horfa gagnrýnum augum á núverandi 

stöðu mála, með það fyrir augum að gera enn betur í framtíðinni. Aðalatriði úr 

viðtölunum fara hér á eftir. 

4.1 Ásgeir Magnússon 

Ásgeir Magnússon vinnur á Skrifstofu Atvinnulífsins hjá Akureyrarbæ. Hann var 

tekinn til viðtals og fylgir hér á eftir samantekt þess sem hann hafði til málanna að 

leggja. 

Það er tilfellið að Akureyrarbær kemur að langmestu leyti óbeint að ferðaþjónustu. 

Einu beinu afskiptin eru í gegnum stöðu ferðamálafulltrúa annars vegar og með 

aðkomu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar að upplýsingamiðstöðinni hins vegar. 

Óbeinu afskiptin eru hins vegar gríðarlega mikil: 

• Menningarmál, til dæmis með Listagilinu, Sigurhæðum, Minjasafninu, 

Listasafninu, amtsbókasafninu, Samkomuhúsinu, Sinfóníuhljómsveit 

Norðurlands og fleira mætti telja. 

• Ráðstefnuhald og móttökur á vegum bæjarins eru fjölmargar, til dæmis 

draga Akureyringar sem starfa í nefndum annars staðar oftar en ekki 

ferðamenn til bæjarnis með þeirri sanngjörnu kröfu að í það minnsta einn 

fundur sé haldinn utan í heimabyggð þeirra. 

• Akureyri tekur við 35-40 skemmtiferðaskipum á ári. Það er stór tekjulind 

fyrir höfnina og einnig fyrir verslun í bænum, þó svo að sumir segi að 
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ferðamönnunum sé of oft staflað í rútu og keyrt beint til Mývatnssveitar 

eða annað. 

• Akureyrarbær kemur óbeint að verslun, til dæmis með byggingu 

Glerártorgs, sem sennilega hefði aldrei orðið hefði sveitarfélagið ekki 

komið að því. Þangað kemur fólk víða að til þess að versla. 

• Fjórðungssjúkrahúsið skapar ferðaþjónustu á tvennan hátt. Annars vegar 

vegna þess að hverjum sjúklingi fylgja í flestum tilfellum aðstandendur 

sem kaupa vörur og þjónustu. Hins vegar vegna þess að í kringum 

starfsemi þess eru haldnir fundir og ráðstefnur, sem fleiri en heimamenn 

sækja. 

• Skólabærinn Akureyri hefur mikil áhrif, bæði vegna framhaldsskólanna og 

ekki síst vegna háskólans. Í bænum væru ekki kringum 20 matsölu- og 

veitingastaðir ef ekki væri allt þetta unga fólk að sækja hingað nám. Það er 

auðvitað þjónusta sem ferðamenn nýta sér. 

• Síðast en ekki síst þá eru það íþrótta- og tómstundamannvirki sem laða að 

ferðamenn. Hlíðarfjall, Skautahöllin, sundlaugin, golfvöllurinn og fjölnota 

íþróttahús er í byggingu. Allt þetta laðar að að minnsta kosti að innlenda 

ferðamenn og sennilega einnig erlenda.  

Sennilega dregur ekkert að eins og skíðasvæðið frá miðjum vetri, hingað komu um 

10 þúsund manns nýliðna páska og allt gistirými uppnotað. Alveg örugglega hefur 

þetta jafnmikil áhrif og Halló Akureyri hafði þegar sú hátíð var að skila sem 

mestu.  

Þannig að segja má að sennilega hafi ekkert jafnmikil áhrif til uppbyggingar eins 

og óbein afskipti bæjarins af ferðaþjónustu eða flötum sem tengjast henni. 

Um Vetraíþróttamiðstöð Íslands er það að segja að það framtak er hið besta mál. 

Lagt var upp með hugtak sem átti að kosta 150 milljónir, en raunin hefur orðið sú 

að sveitarfélagið er búið að setja milli 400 og 450 milljónir í verkefnið. 

Skiljanlega hefur ríkið ekki lagt meira en sinn 50 milljóna skerf, vegna sjónarmiðs 

um að mismuna ekki þegnum landsins. Nýr samningur er í undirbúningi og það er 
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gott, vegna þess að það verður að halda áfram uppbyggingu í fjallinu. Með 

tilkomu VMÍ hefur Hlíðarfjall fengið ákveðna viðurkenningu á því að þar sé 

þjóðarleikvangur vetraríþrótta á Íslandi enda sennilega eini staðurinn sem getur 

gert tilkall til þess. 

Lykilatriði fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu er að auka samvinnu en einnig að 

stunda heilbrigða samkeppni. Samvinnan ætti að felast í að bjóða hér heildstæðan 

pakka, þannig að hvað sem veðri eða öðrum óvissuþáttum líður þá sé, til dæmis 

um páska, hægt að segja að þó veðrið hafi brugðist en hafi samt verið gaman að 

koma til Akureyrar. 

Þar með lauk viðtalinu. Ekki fer milli mála að Akureyrarbær hefur mikil áhrif á 

ferðaþjónustu í Eyjafirði, bæði á beinan og á óbeinan hátt. Það mikilvægasta í 

þessari umfjöllun er áherslan á heildarhugsun fyrir svæðið, að samvinna verði að 

vera til staðar til þess að hámarka nytjar af ferðamönnum, innlendum sem 

erlendum.  

Kenning Hall um að eitt af hlutverkum hins opinbera sé samræming er að vissu 

marki af sama toga og sú skoðun Ásgeirs að þörf sé meiri samvinnu í 

feðraþjónustu. Einnig er hluti kenningar Morrison & Mill að hið opinbera eigi að 

taka virkan þátt vegna þess að ferðaþjónusta skapar störf og breikkar 

tekjugrundvöll svæðisins, en það er á vissan hátt einnig niðurstaða Ásgeirs. 

4.2 Elías Bjarni Gíslason  

Elías Bjarni Gíslason er forstöðumaður innanlandsdeildar Ferðamálaráðs, sem 

staðsett er á Akureyri. Hann var tekinn til viðtals þann 18. apríl. Hér á eftir fer 

inntakið í því sem hann vildi koma á framfæri um efnið. 

Hlutverk hins opinbera, það er að segja ríkisstjórnar landsins, er þríþætt. Í fyrsta 

lagi er hér um að ræða að tryggja tekjustreymi. Þá á ég ekki aðeins við að ríkið 

passi upp á að fá nógu mikið til baka, heldur má líta svo á að það sé ríkinu í hag að 

veita einhverju af tekjunum til þeirra svæða sem hvað mesta aðsókn fá, en það eru 

oft svæði sem þarf að passa að verði ekki að svaði, til dæmis Skógarfoss. 
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Tekjurnar verða að streyma rétt, ef svo má að orði komast. Þannig er á vissan hátt 

tryggð sátt heimamanna við umferð ferðamanna. Í öðru lagi er um að ræða 

náttúruvernd. Með því er átt við að skila landinu í sæmilegu ásigkomulagi til 

barnanna okkar, sem við erum með landið í láni frá, eins og einhver orðaði það 

svo snilldarlega. Þriðja ástæðan fyrir þátttöku hins opinbera er öryggi ferðamanna, 

að það sé tryggt. Fjölsóttir ferðamannastaðir eru margir hverjir á nokkurs konar 

einskismannslandi, með því að byggja upp þessi svæði erum við að koma í veg 

fyrir að fólk slasi sig, sem aftur tryggir ímynd okkar sem öruggs 

ferðamannastaðar, sem er stoð undir tekjugrunninn. 

Hvað markaðsstarf hins opinbera erlendis varðar þá er það í raun líka nauðsynlegt, 

það er ekki sama hvernig landið er selt. Það er alþjóðleg hefð fyrir því að 

stjórnvöld komi að markaðsstarfi. Að setja það í hendur einstaklinga hefur verið 

reynt, til dæmis í Svíþjóð, en það gafst ekki vel. Það er staðreynd að ferðaþjónusta 

hefur verið nýtt sem tæki í byggðaþróun. Svæði, sem þurfa nýja tekjustofna, eru 

oftar en ekki utan alfaraleiðar og þar hefur ferðaþjónusta komið inn. Þessi svæði 

þurfa þessa markaðssetningu, sem væri síður og sennilega ekki til staðar ef 

markaðssetning landsins væri í höndum einkaaðila. Hagsmunirnir eru þannig 

ofboðslega miklir að ríkið verður að koma að málinu. Hvort að hið opinbera á 

Íslandi er að gera rétt eða setja tekjurnar nægilega mikið aftur í greinina skal ósagt 

látið.  

Hvað VMÍ varðar, þá er ekki gefið að þessi mannvirki sem falla undir hana, eigi 

frekar að skilgreinast sem ferðaþjónustumannvirki. Til dæmis er komandi 

skíðavalsbraut við VMA undir VMÍ og slík braut getur engan veginn verið annars 

staðar en undir menntamálaráðuneytinu, það segir sig sjálft. Auk þess segir það 

kannski meira en margt annað að á Akureyri er verið að byggja fjölnota íþróttahús, 

sem kostar, ef ég man rétt, tæpar 500 milljónir og það þykir ekkert ofboðslegt. Í 

ferðaþjónustu var fyrst fjárfest fyrir slíkar upphæðir í Bláa Lóninu fyrir örfáum 

árum og það þótti alveg á heimsvísu. Uppbygging íþróttamannvirkja er þannig 

meira viðurkennd, eðlilega, en uppbygging mannvirkja í þágu ferðaþjónustu. 

Elías fer inn á braut kennninga Morrison og Mill, um þríþætt hlutverk ríkisins. 

Hans skoðun leggur áherslu á ríkið sem hagsmunaaðila, sem eigi að taka þátt í 
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verndun umhverfis, sem aftur tryggir tekjustreymi. Verður það að teljast rökrétt 

niðurstaða. Einnig er hægt að sjá margt líkt með skoðunum Elíasar og kenningum 

Hall, þar sem hagsmunagæsla fyrir almenning er ein af ástæðum þess að hið 

opinbera ætti að taka þátt í uppbyggingu og skipulagi.  

 

4.3 Hólmar Svansson  

Hólmar Svansson er framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar (AFE). 

AFE tekur þátt í kynningar- og markaðsmálum VMÍ. Hann veitti viðtal um efnið 

sem og um aðkomu AFE að VMÍ. Hér á eftir fylgja athyglisverð atriði úr því 

viðtali.  

Um ríkisstuðning: Ákveðin atriði mæla á móti því að rekstur eins og Hlíðarfjall 

eða Skautahöllin séu rekin sem einkafyrirtæki. Má þar nefna atriði eins og þá 

staðreynd að reksturinn hefur ekki reynst standa af sér meðalár hvað aðsókn 

varðar, þar með er brostinn grundvöllur fyrir því rekstrarformi. Ræðst það til 

dæmis af markaðsstærð, þar sem innanlandsmarkaðurinn er helsta eftirspurnin og 

er einfaldlega of lítill og háönnin einnig of stutt. Annað atriði er viðhald tækja, 

sem væri nauðsynlegt að hafa mjög mikið eftirlit með í tilfelli einkareksturs, 

svipað og fer fram með flugvélar. Einnig má nefna það að einkaaðili færi ekki að 

opna fjallið, sem kostar peninga, fyrir kannski 10 keppniskrakka sem þurfa að æfa 

sig. Eins stuðlar gott aðgengi að skíðasvæðum að bættum lífsgæðum þjóðarinnar, 

með því að gefa tækifæri til hreyfingar og útivistar, sem er jákvætt. Einkaaðili yrði 

að hækka verðið sem aftur myndi minnka eftirspurnina, færri gætu nýtt sér 

aðstöðuna. Þannig að skíðaíþróttin er boðin á lágu verði, miðað við skíðasvæði 

erlendis, til þess að fá fólk til þess að koma. Tengist kannski stéttleysi 

samfélagsins og hefur verið hluti af þjónustu ríkis og sveitarfélaga í gegnum 

tíðina. 

Um VMÍ: AFE kemur ekki beint að rekstri VMÍ, en tekur hins vegar þátt í 

kynningar- og markaðsmálum. AFE vill samstarf ferðaþjónustuaðila á svæðinu, að 

kynningarmál séu hópverkefni. AFE skilgreinir sitt framlag til ferðamála fyrst og 
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fremst sem starf til aukningar ferðaþjónustu utan háannar. Vetrarferðamennska er 

því stór hluti af því starfi og má líta á það verkefni sem gríðarlega mikilvægt þar 

sem til dæmis bara skíðavertíðin ein getur verið átta vikur, sem slagar upp í að 

vera jafnlangur tími og sumarið, háönnin. Þess vegna er það stórt mál fyrir 

ferðaþjónustuna á svæðinu. Bara það að hingað skuli koma tíu þúsund manns yfir 

páska hefur gríðarleg áhrif á alla þjónustustarfsemi í bænum. Norðurland er að 

festa sig í sessi sem vetrarparadís, Mývatn, Ólafsfjörður, og Eyjafjarðarsvæðið allt 

með þessa góðu aðstöðu í Hlíðarfjalli. 

Í raun ætti þessi rekstur ekki að vera eingöngu í höndum Akureyrarbæjar, því 

Eyjafjarðarsvæðið allt hefur hagsmuna að gæta hvað Hlíðarfjall varðar, þó ekki sé 

nema vegna þess gistirýmis, sem þessi vetrarumferð þarf. Bláfjallasvæðið er 

samstarfsverkefni 9 sveitarfélaga og það ætti að vera þannig með Hlíðarfjall líka. 

Það hafa allir hagsmuna að gæta, gagnvart búsetuskilyrðum og gagnvart 

ferðaþjónustu. Reyndar eru sum sveitarfélög að reka sín eigin skíðasvæði, en hér 

er átt við nærsveitir Akureyrar. 

Þau mannvirki sem eru innan VMÍ ættu alveg eins heima undir 

samgönguráðuneytinu, þar sem ferðamenn eru stór hluti þeirra sem nýta þau. Þá 

kemur upp vandi sem erfitt er að fara í kringum. Það virðist vera auðveldara að 

réttlæta svona afþreyingu ef hún er íþróttatengd, en ef hún er hrein og klár 

afþreying, þó að hún sé jafn mikilvæg fyrir svæðið.  

Hvað erlenda ferðamenn varðar þá getur Hlíðarfjall aldrei orðið aðdráttarafl eitt og 

sér, heldur verður eitthvað fleira að vera hluti af aðdráttaraflinu. Þeir ferðamenn 

sem koma hingað á veturna stoppa stutt, þrjá til fimm daga og þeir munu varla 

nenna að drösla með sér búnaði. Hins vegar væru þeir hér á ráðstefnu, svo dæmi 

sé tekið, þá er upplagt að bjóða dagpart í fjallinu, vera með góða skíðaleigu og þar 

fram eftir götunum. En til þess að komast hingað þarf að fljúga í gegnum 

Reykjavík, sem er langur aukaleggur. Þetta hefði getað verið í umræðunni ef beint 

flug byðist norður, til dæmis frá Kaupmannahöfn, en ekki fyrr. 
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Vélsleðamenn eiga ekki heima á eða við skíðasvæðið. Skíðamenn gefa töluvert 

fyrir kyrrðina, að skíðasvæði sé ekki vélumhverfi. Frekar ætti að skapa 

fjölbreyttari leiðir fyrir gönguskíði, jafnvel leiðir upp á brún fjallsins. 

Æskilegt væri að VMÍ fengi viðurkenningu stjórnvalda sem þjóðarleikvangur, 

svipað og Laugardalsvöllurinn. Það myndi setja svæðið frekar undir væng hins 

opinbera og réttlæta frekari uppbyggingu. Þetta hefur að vissu marki gerst á 

síðustu tveimur árum. 

Grundvöllur fyrir því að geta sinnt skíðavalsbraut við VMA er að hefja 

undirbúning og rannsóknir fyrir notkun snjógerðarvéla. Snjókoma er óvissuþáttur 

sem erfitt er að eiga við en með þessu væri að vissu marki búið að eyða honum. Í 

það minnsta væri hægt að ná hingað keppnisfólki á tíma sem er alveg steindauður 

annars. 

Lýkur hér samantekt þess sem Hólmar hafði um málið að segja. Það sem vekur 

athygli er meðal annars sú skoðun Hólmars að fleiri sveitarfélög á 

Eyjafjarðarsvæðinu ættu að koma VMÍ. Það má teljast eðlilegt, eins og hann 

bendir á, þar sem svæðið allt hefur hag af umsvifum VMÍ, en ekki bara þéttbýlið 

við eyrina. Annað eftirtektarvert atriði er andstaða við umferð vélsleða, en eitt af 

þeim atriðum sem eru í skýrslu skipulagsnefndar VMÍ er undirbúningur að 

aðstöðu fyrir vélsleðamenn við svæðið.50 Annað atriði er punkturinn um að þessi 

mannvirki ættu alveg eins heima undir samgönguráðuneytinu en þar með væri 

erfiðara um fjármögnun.  

Ef þetta viðtal er sett í samhengi við fræðilegu umfjöllunina fremst í skýrslunni 

sést hvernig skoðanir Hólmars falla að vissu leyti að skoðun Hall um að hið 

opinbera hafi hlutverki að gegna sem frumkvöðull. Ólíklegt verður að teljast að án 

afskipta sveitarfélagsins og ríkisins að svo glæsilega hefði verið framkvæmt 

síðustu fjögur árin. Það hefði aldrei orðið. Líka má benda á að Gunn vill meina að 

ein af grunnreglum ferðaþjónustu sé að undir skipulag eigi að heyra allir hlutar 

 
50 Skipulagsnefnd VMÍ 2001:23 
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framboðs á svæðinu, sem fellur að þeirri skoðun Hólmars að fleiri sveitarfélög en 

Akureyrarbær eigi að koma að VMÍ. 

4.4 Jóhann G. Sigurðsson  

Jóhann G. Sigurðsson, iðnfræðingur, er formaður stjórnar VMÍ. Hann var tekinn 

tali um ýmis þau mál, sem VMÍ varða. Eftirfarandi er útdráttur úr því sem hann 

hafði fram að færa. 

Eins og staðan er í dag þá eru í gangi viðræður milli Akureyrarbæjar og 

menntamálaráðuneytisins um endurnýjun samningsins um VMÍ. Samningurinn 

sem er í gildi núna rennur út í lok þessa árs, var til fjögurra ára og meiningin er að 

gera annan eins. Fjárþörf næstu verkefna reiknast vera 400 milljónir, en það skal 

tekið fram að nýja stólalyftan var inni í þeirri upphæð. Ekki liggur fyrir hvernig 

semst um það í endurnýjuðum samningi. Hugmyndin er að fá ríkið til þess að auka 

hlutdeild sína í framlögðu fjármagni. 

Eitt af verkefnum VMÍ hefur verið að stofna vetraríþróttabraut við VMA. Ætla má 

að með tilkomu hennar sé rökrétt framhald að Háskólinn á Akureyri hefji 

undirbúning að íþróttakennaranámi. Á Akureyri verður komin mjög góð aðstaða 

til þess, fjölnota íþróttahús er í smíðum, Hlíðarfjall er í uppbyggingu, Skautahöllin 

stendur fyrir sínu og Sundlaug Akureyrar hefur nýlega verið endurbætt og stækkuð 

svo um munar. Þetta er ekki óraunhæf hugmynd, þar sem kennaradeild er nú þegar 

til staðar við HA og hægt að bæta við hana íþróttakennarabraut. 

Stjórn Akureyrarbæjar er mjög ánægð með þróun mála í Hlíðarfjalli og hefur 

fullan hug á því að halda áfram uppbyggingu þar. Nú í sumar verður vegurinn upp 

í fjall lagður slitlagi, bílastæðavandinn verður lagaður og sitthvað fleira er á 

döfinni. Til lengri tíma litið er horft til þess að kaupa aðra stólalyftu sem yrði 

framhald af þeirri nýju. Auk þess er vilji fyrir því að rannsaka notkunarmöguleika 

á snjógerðarvélum, en það er eitthvað sem alveg örugglega mun koma á svæðið, 

ekki síst með tilkomu vetraríþróttabrautar við VMA. Það er nauðsynlegt að geta 

boðið nemum upp á að frá ákveðinni dagsetningu, hver sem hún er, sé hægt að 
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renna sér á í það minnsta hluta af svæðinu. Skíðasvæði erlendis hafa flest hver 

tekið slíkar vélar í sína þjónustu. 

Hvað staðsetningu VMÍ varðar þá er Akureyri mjög rökréttur staður fyrir slíka 

miðstöð. Til dæmis má segja að sá fjöldi sem kom hingað um síðustu páska hefði 

að öllum líkindum ekki farið til Ísafjarðar, svo dæmi sé tekið. Þessi staðsetning 

býður þannig fleirum upp á að komast á skíði, hvað snjóalög og þjónustu varðar. 

Viðtalið við Jóhann snérist fyrst og fremst um VMÍ, enda er hann, eins og áður 

hefur komið fram, formaður stjórnar VMÍ. Ekkert var farið inn á almennar 

umræður um hlutverk hins opinbera, en viðtalið skilaði engu að síður framlagi til 

umfjöllunar í hermidæminu. 

4.5 Steingrímur Birgisson  

Steingrímur Birgisson, framkvæmdastjóri Höldurs á Akureyri, var í fyrstu stjórn 

VMÍ og tók þannig þátt í að móta fyrstu verkefni og stefnu VMÍ. Hér á eftir fylgja 

aðalatriði úr viðtali sem tekið var í aprílmánuði.  

Hlutverk hins opinbera sem og sveitarfélaga er að veita grunnþjónustu, sem að 

nýtist heimamönnum og ferðamönnum, búa til lífvænlega bæi. Fyrirtækin geta svo 

búið til eitt eða annað í kringum þessa grunngerð, líkt og hefur verið gert á 

Akureyri með keppnum í Skautahöllinni; hvort sem það hefur verið íshokkí, 

hestamót eða krulla. Sama má segja um lyftuna eða fjölnota íþróttahús, það er 

uppbygging sem að hið opinbera og sveitarfélög eiga að koma að vegna þess að 

það gerir búsetuskilyrði vænlegri fyrir bæði fyrirtæki og fólk. 

Með tilkomu nýrrar lyftu í Hlíðarfjalli er Akureyri aftur komin á kortið og er að 

segja má á sama stað og hún var á þegar gamla lyftan kom á sínum tíma, 1964. 

Það er gríðarlega mikilvægt að halda þessari uppbyggingu áfram. Skautahöllin er í 

raun tilbúin, en margt er ógert í Hlíðarfjalli. Fjárfesting þar skilar sér alveg 

örugglega, sem dæmi er alveg raunhæft að gera ráð fyrir að á góðri helgi komi 

hingað norður 200 jeppar, sem færa ríkinu 70% af hverjum seldum bensínlítra. En 
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það er ekki nóg að hafa aðstöðu í fjallinu, heldur verður að vera til framboð af 

vöru og þjónustu í bænum líka.  

VMÍ hefur í raun, með samningi milli hins opinbera og Akureyrarbæjar, fengið 

viðurkenningu sem þjóðarleikvangur skíðaíþróttarinnar. Það er mikilvægt að 

endurnýja hann og halda áfram, ekki bara fyrir svæðið heldur ríkið í heild sinni. 

Það er þjóðhagslega hagkvæmt að geta tekið við Íslendingum á skíði hér heima 

frekar en að þeir fljúgi til útlanda. Hér er ekki verið að bera saman skíðasvæði 

erlendis og Hlíðarfjall, en það er staðreynd að það getur kostað undir 100.000 

krónum fyrir fjögurra manna fjölskyldu að koma norður, en sennilegast milli 

300.00 og 400.000 krónur að fara til útlanda. Með því að bjóða góða aðstöðu 

gefum við fleiri fjölskyldum færi á því að fara í svona ferð. 

Það sem liggur næst fyrir að framkvæma í Hlíðarfjalli er að gera veginn 

viðunandi, sem verður gert í sumar, en einnig þarf að fjárfesta í nýjum troðara, þar 

sem nýja lyftan hefur virkjað nýjar skíðaleiðir sem aftur hefur leitt til þess að 

troðararnir sem fyrir eru anna ekki svæðinu. Það þarf að fara að horfa til annarrar 

stólalyftu frá Strýtu og langleiðina upp á brún. Það þarf að slétta brautir í fjallinu, 

til þess að ekki þurfi eins þykka snjóþekju til að geta opnað. Til lengri tíma litið 

þarf að hefja rannsóknir og undirbúning þess að koma fyrir og nýta 

snjógerðarvélar. Það þarf að rannsaka hvort að slíkt gengi upp hér. Þetta lengir 

tímabilið og gefur möguleika á að þekja veika staði, til dæmis við neðri enda nýju 

lyftunnar. Slíkar rannsóknir myndu síðan nýtast fleiri skíðasvæðum. Þetta eru 

verkefni sem VMÍ á að koma að. 

Skíðavalsbraut við VMA er í burðarliðnum og er það vel, hún á vonandi eftir að 

laða að keppnisfólk sem annars hefði farið út. Þannig er dæmið þjóðhagslega 

hagkvæmt. 

Galli við samninginn um VMÍ var í raun bara það að mikinn tíma tók að koma 

honum á. Þegar það á endanum tókst reyndist samningurinn afskaplega vel, báðir 

aðilar hans hagnast. 

Um þátttöku ríkis almennt í ferðaþjónustu þá er ekki eðlilegt að þeir peningar sem 

ríkið leggur til markaðssetningar fari í gegnum Flugleiðir. Það er vegna þess að 
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Flugleiðir sinna svo mörgu öðru en flugrekstri, má þar nefna hótel, ferðaskrifstofu 

og bílaleigubíla. Með því er samkeppnisumhverfi hinna smærri aðila gert erfiðara. 

Annað sem ríkið þarf að sinna er að ferðaþjónusta á Íslandi sé samkeppnisfær við 

ferðaþjónustu í öðrum löndum hvað rekstrarumhverfi varðar. Það er ekkert annað 

en grunngerðin, umgjörðin sem ríkið skapar og það er síðan fyrirtækjanna að spila 

úr því, byggja ofan á það. 

Steingrímur leggur ekki hvað síst áherslu á mikilvægi hins opinbera í að gera 

grunngerðina sem besta, en að það sé síðan einkaframtaksins að búa til ásættanlegt 

framboð á þeim grunni. Ríkið fái fjárfestingu eins og nýju stólalyftuna alveg 

örugglega til baka í formi afgjalda, þó að beinn hagnaður sé ekki endilega augljós 

eða reiknanlegur. Auk þess verði ekki litið framhjá því að Hlíðarfjall sé í 

samkeppni við skíðasvæði erlendis, sem Íslendingar ferðast til á hverju ári í stað 

þess að notfæra sér aðstöðu innanlands.  

Ef litið er til fræðilega kaflans framar í skýrslunni er samsvörun milli kenninga 

Hall og skoðana Steingríms, þar sem Hall vill meina að hið opinbera eigi að sjá 

um löggjöf og skipulagningu og taka þátt í markaðsstarfi. Einnig má segja að 

síðasti þáttur kenninga Morrison og Mill séu í sama anda og skoðun Steingríms á 

þátttöku hins opinbera; þar sem hagsmunirnir eru miklir hvað varðar 

tekjumöguleika og afkomugrundvöll er í raun ekki annað hægt en að ríkið taki 

þátt. 

4.6 Svanhildur Konráðsdóttir  

Svanhildur Konráðsdóttir var kynningarstjóri verkefnisins Reykjavík-

menningarborg Evrópu, árið 2000 og er verðandi forstöðumaður 

Höfuðborgarstofu, sem Reykjavíkurborg er að fara að setja á laggirnar. Hún veitti 

viðtal þann 18. apríl og eftirfarandi texti er samantekt úr því viðtali. 

Höfuðborgarstofa er verkefni sem Reykjavíkurborg er að fara af stað með og það 

er til þriggja ára. Stofnun hennar markar ákveðin vatnaskil að því leyti að með 

henni eru ferðamál og markaðs- og kynningarmál komin all rækilega á dagskrá 
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yfir verkefni borgarinnar. Þessir flokkar komast að öllum líkindum framar í 

forgangsröðina. Hlutverk verkefnisins er að vera nokkurs konar tengslamiðstöð, 

markaðstæki til þess að vinna heildstæða ímyndarvinnu og draga saman þá þætti 

borgarinnar sem eru styrkleikar á þessu sviði. Lykilatriði er að Reykjavík vill 

rækta hlutverk sitt sem höfuðborg, gagnvart landinu öllu en ekki síður út á við. 

Höfuðborgarstofa mun taka við upplýsingamiðstöð ferðamála í Reykjavík. Þetta 

eru beinir snertifletir við ferðaþjónustuna. Óbeinir fletir eru fjölmargir, borgin 

starfar á svo gríðarlega mörgum sviðum sem nýtast ferðaþjónustunni. Til dæmis 

rekur Íþrótta- og tómstundaráð 7 sundlaugar, Orkuveitan hefur verið að 

markaðssetja sína starfsemi þannig að hún sé aðlaðandi fyrir ferðamenn, borgin 

kemur að rekstri skíðasvæðanna, Nesjavallavirkjun er vinsæll ferðamannastaður 

og svo mætti áfram telja. 

Rekstrargrundvöllur Höfuðborgarstofu verður með þeim hætti að hún hefur tekjur 

sínar að mestu leyti beint frá Reykjavíkurborg. Ætlunin er að gera 

þjónustusamning við ríkið hvað varðar upplýsingamiðstöðina, svipað og 

landshlutamiðstöðvarnar hafa gert, enda er þetta miðstöð sem sinnir landinu öllu 

en ekki bara höfuðborgarsvæðinu. Ferðaþjónustan hefur ekki sýnt að hún sé 

aflögufær, þannig að ekki er talið raunhæft að leita til aðila í greininni eftir 

fjármagni eins og staðan er í dag. Það er samt tilhögun sem ætti að vera hægt að 

koma á og eðlilegt að koma á í framtíðinni.  

Merkja má greinilega samsvörun milli kenningar Lickorish um þrjú stig þátttöku 

hins opinbera. Í tilfelli Reykjavíkurborgar er hún á stigi tvö, þar sem hún setur 

vissan kraft í ferðaþjónustuna til þess að nýta betur þá grunngerð sem þegar er til 

staðar og nýta ferðaþjónustuna sem stoð undir atvinnulífið.  

4.7 Niðurstöður athugunar 

Þessi viðtalskönnun fór fram með það fyrir augum að geta betur gert sér grein fyrir 

mikilvægi hins opinbera í skipulagningu ferðamannastaða og greina hlutverk þess 

með hliðsjón af VMÍ.  
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Það sem stendur upp úr, eftir að hafa skoðað gaumgæfilega þessi viðtöl, er 

einfaldlega að seint verður vanmetinn þáttur hins opinbera í að styðja við skipulag 

og uppbyggingu ferðamannastaða. Viðmælendur voru sammála um að hlutverk 

hins opinbera væri afgerandi fyrir uppbyggingu ferðamannastaða. Hið opinbera er 

það mikill hagsmunaaðili að það verður að taka þátt í velflestum þáttum 

ferðaþjónustunnar. Með því er átt við að stuðningur skuli vera af óbeinum toga, 

þar sem ekki er eðlilegt að hið opinbera sé rekstraraðili sem keppi á markaði um 

ferðamenn. 

Það er til marks um praktíska framtíðarhugsun fyrir VMÍ að þeir sem á annað borð 

minnast á miðstöðina tala um að brýnt sé að hefja tilraunir með snjógerðargræjur.  

Eitt atriði vekur eftirtekt. Það er sú staðreynd að enginn viðmælenda leggur 

skoðanir sínar upp með markaðsfræðilegum forsendum, í anda kenninga Kotlers. 

Sá viðmælenda sem helst nálgast slíkt er Hólmar Svansson, þegar hann talar um 

að rekstur skíðasvæðisins beri sig ekki meðal annars vegna þess að 

innanlandsmarkaðurinn sé ekki nægilega stór. Það helgast kannski af stöðu 

viðmælenda, en gæti einnig stafað að því hvert umræðuefnið var. Hvað sem öðru 

líður er rétt að taka þetta fram hér. 

Viðmælendur minnast sumir hverjir á að Hlíðarfjall geti ekki eitt og sér verið 

aðdráttarafl. Þrátt fyrir það leggur enginn þeirra til nokkurs konar útvíkkun á 

aðdráttaraflinu til framtíðar. Í Eyjafirði er heitt vatn, þar eru sundlaugar, þar eru 

tiltölulega stuttar akstursleiðir upp á hálendið, þar er lifandi menningarstarfsemi 

allt árið um kring og margt fleira hefur svæðið upp á að bjóða. Það ætti því að 

vera tiltölulega rökrétt að setja saman heildstæðan ferðaþjónustupakka með VMÍ 

sem þungamiðju. Slíkt verkefni gæti verið samstarfsverkefni sveitarfélaga og aðila 

í ferðaþjónustu.  
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5 Umræða 

Þetta verkefni hefur snúist um að meta hlutverk hins opinbera í uppbyggingu 

ferðamannastaða. Má benda á það að ekki hefur verið gert nein könnun innan 

þjónustugeirans á Akureyri, en það telst viðameira verkefni en þessi skýrsla hefði 

rúmað. Engu að síður væri áhugavert að koma böndum á stærðir eins og fjölda 

ferðamanna, veltu, margfeldisáhrif  í samfélaginu og fleira. 

Ein spurning gerðist áleitnari eftir því sem verkefninu vatt fram, en það var hvort 

ekki væri eðlilegt að gera forathugun á því hvort vetrarparadísin Eyjafjörður gæti 

markaðssett sig sem heilsuferðamannastað. Sé horft til þess hvernig hið venjulega 

ferli vetrarferðamannsins er væri eðlilegt að horfa til þess að markaðssetja svæðið 

á þessari forsendu. Ferðamaðurinn kemur á svæðið, hann skíðar fram eftir degi, að 

því loknu fer hann niður í bæ eða út í sveit, eftir því hvar hann gistir, tekur 

sundfötin sín og fer af stað aftur til að láta þreytuna líða úr sér. Hann getur valið 

um tvær laugar á Akureyri, Þelamerkurlaug, Hrafnagilslaug eða jafnvel skellt sér í 

nudd, ljós og heitan pott. Það er æfingaaðstaða á Bjargi, í WorldClass á eyrinni og 

í Íþróttahöllinni. Svo er hægt að fara út að borða á sælkerastöðum bæjarins að 

kvöldi. Pakkinn gæti innifalið þetta allt, með VMÍ sem þungamiðju 

aðdráttaraflsins. Viðmælendur töldu sumir hverjir að Hlíðarfjall eitt og sér gæti 

ekki verið nægilega sterkt aðdráttarafl, en með þessum viðbætum verður 

kynningarefnið viðameira og ætti að höfða til breiðari hóps, auk þess sem líkur eru 

til að með þessu væri líklegra að myndi borga sig að skima eftir erlendum 

ferðamönnum.  

Eining eins og VMÍ, sem hefur milljónir til ráðstöfunar en engan eiginlegan 

rekstur, ætti í raun réttri að verja hluta af peningunum í markaðsstarf. Það væri 

eðlilegt að gera það til þess að nýta betur mannvirki. Þá kemur upp áleitin 

spurning um hvort að íþróttamannvirki, sem eru sett upp til þess að sem flestir hafi 

möguleika á hollri hreyfingu, eigi að auglýsa sig og vera þar með komin í keppni 

við einkaaðila. En þar sem þessi mannvirki væru að mestu leyti að sækja tekjur 

sínar til ferðamanna þá er lítil hætta á því að markhópar þeirra myndu skarast 

nema að litlu leyti. 
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6 Tillögur 

Fyrsta tilllaga hljóðar upp á að þessi mannvirki verði áfram undir hatti 

menntamálaráðuneytis, en verði þrátt fyrir það hluti af nýrri stefnumótun í 

ferðaþjónustu, sem vinna mun hefjast við í haust. Það myndi opna VMÍ leið að 

kynningu erlendis og allar líkur eru á því að vetrarparadísin Akureyri virkaði sem 

aðdráttarafl fyrir útlendinga, hvort sem þeir eru staddir hér á landi í fríinu sínu eða 

heima hjá sér.  

Önnur tillaga snýr að Akureyri sem heild. Það þarf að markaðssetja heildina, líkt 

og Akureyrarbær gerði nú í vetur með því að sýna auglýsingar til að laða fólk til 

búsetu. Sama gæti VMÍ, í samvinnu við aðila ferðaþjónustunnar á svæðinu, gert til 

þess að teygja skíðatímabilið í báðar áttir frá páskum. 

Þriðja tillaga er að VMÍ verði hluti af komandi stefnumótunarvinnu 

Samgönguráðuneytisins, þrátt fyrir að falla undir Menntamálaráðuneytið. Þar sem 

mannvirkin þjóna ferðaþjónustunni á svæðinu gríðarlega mikið þá ætti þetta að 

vera hluti af stefnumótuninni. Þá er ekki síður þörf á því að stefnumótun heima í 

héraði innihaldi VMÍ. 

Fjórða tillaga er að VMÍ, í samvinnu við aðila ferðaþjónustunnar í Eyjafirði, leggi 

vinnu í það að búa til stefnumótun fyrir svæðið allt, með áherslu á eiginleika 

framboðsins. Getur það jafnvel átt við norðausturlandið allt, en ekki bara 

Eyjafjörð. En í Eyjafirði er, eins og kom fram í umræðum hér á undan, margt í 

framboðinu sem bendir til þess að horfa ætti í áttina til heilsuferðamennsku sem 

ímyndar svæðisins. Þann þátt þarf að rannsaka betur.  
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7 Niðurstaða 

Í þessu verkefni hefur verið kannað hver sé staða hins opinbera í hringiðu 

ferðaþjónustunnar, og hvert hlutverk hins opinbera og sveitarfélaga í 

skipulagningu og uppbyggingu ferðamannastaða ætti að vera. Niðurstaðan er sú að 

hið opinbera ætti að veita staðnum óbeinan styrk, án þátttöku hins opinbera eru 

litlar líkur til þess að uppbygging nái að eiga sér stað. Óbeinn styrkur telst til 

dæmis að veita grunngerð, svo sem veitukerfi, samgöngur og hagsmuna- og 

löggæslu fyrir almenning. Bein þátttaka ætti aðeins að miðast við markaðsstarf og 

þá þannig að engum sé mismunað. Sama gildir um sveitarfélög. 

Hvað VMÍ varðar, þá er þar þörf mun öflugra markaðsstarfs, eins og bent er á í 

tillögum. Áfram skal haldið hvað uppbyggingu mannvirkja svæðisins varðar, en til 

þess að þær framkvæmdir nýtist að fullu þarf að koma þeim rækilega á framfæri, 

ekki aðeins meðal Íslendinga heldur meðal þeirra ferðamanna, sem hvað mest 

sækja landið heim utan háannar. Áður en það starf fer fram þarf að setja saman 

heildstæðari pakka.  

Takmarkanir á þessu verkefni eru að viðtöl voru ekki mörg. Það þýðir þó ekki að 

athugunin hafi ekki verið umfangsmikil, því að viðtöl voru þannig að kafað var 

djúpt ofan í efnið, sem var tilraun til þess að fá fram ekki aðeins skoðanir heldur 

rök. Það er á vissan hátt takmarkandi þáttur, en er á hinn bóginn viðurkennd 

aðferðafræði sem hefur alltaf haft þennan takmarkandi þátt. Engu að síður er talið 

rétt að taka það hér fram. 
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9 Viðaukar 

9.1 Umræðugrundvöllur 

Hvað finnst þér að ætti að vera hlutverk hins opinbera í skipulagningu 

ferðamannastaða? 

Hvað finnst þér að mætti betur fara og hvað finnst þér að sé vel gert í þátttöku hins 

opinbera í ferðaþjónustu á Íslandi? 

Ættu íslensk stjórnvöld að skipta sér meira eða minna af þróun ferðaþjónustunnar 

á Íslandi? 

Hvernig finnst þér að til hafi tekist með hugtakið VMÍ hingað til? 

Hvað finnst þér að mætti betur fara og  hvað finnst þér að sé vel gert í starfsemi 

og/skipulagi VMÍ? 

Hvers vegna ert þú þátttakandi í VMÍ? 

Hver er væntur ávinningur af VMÍ? 

9.2 Dagbók verkefnisins 

• 1-20. mars: Vinna við fræðilegan hluta skýrslunnar. Söfnun heimilda, 

textagerð og þekkingarsöfnun. 

• 20-30. mars: Forvinna fyrir athugun. Frumgerð umræðugrundvallar, 

könnun efnis um VMÍ, leit að viðmælendum og áætlun viðtalstíma. 

• apríl – 20. apríl: Framkvæmd athugunar. Úrvinnsla athugunar. Textagerð 

og nýting þekkingarsöfnunar. 

• 21-25. apríl: Frágangur og uppsetning skýrslu.  

Vinnufundir með leiðbeinanda voru á mánudögum og föstudögum allan þennan 

tíma, en fundum fjölgaði eftir því sem nær dró skilum og voru í lokin einn á dag.  
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Heildarfjöldi vinnustunda er áætlaður um 190. 

9.3 Reglugerð um Vetraríþróttamiðstöð Íslands 

 








