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Abstract  

This project is about developing a sustainable tourism at Húsabakki in Svarfaðardalur, by 

creating a company in close cooperation with local people and organisations currently 

working at Húsabakki . 

There are two main objectives: To make an optimal use of existing environment and 

development that has already taken place at Húsabakki and develop educational and nature 

based tourism that appeals to both adults and children. The other object is to build up a 

camping site and to offer accommodation that is consistent with the operations. 

This report aims to answer how to develop sustainable tourism that is both educational and 

nature based. Who are the target groups for such tourism and what issues there are that 

developers need to keep in mind. 

Keywords: 

Sustainable development, tourism, nature based tourism, education, PESTEL. 
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Útdráttur  

Þetta verkefni gengur út á að stofna fyrirtæki um uppbyggingu og rekstur sjálfbærrar 

ferðaþjónustu á Húsabakka í Svarfaðardal í nánu samstarfi við heimafólk, félög og stofnanir 

með starfsemi á Húsabakka. 

Grunnhugmyndin er tvíþætt: Annarsvegar nýta sem best umhverfið, og þá uppbyggingu sem 

átt hefur sér stað á svæðinu og bjóða upp á fjölbreytta, fræðandi og náttúrutengda 

ferðaþjónustu við hæfi bæði fullorðinna og barna. Hinsvegar að tryggja að til staðar sé 

fjölbreytt aðstaða til gistingar úti og inni sem er í samræmi við þá starfsemi sem er rekin á 

Húsabakka. 

Markmiðið með þessari greinargerð er að leita svara við því hvernig hægt er að byggja upp 

sjálfbæra ferðaþjónustu sem er bæði fræðslu- og náttúrutengd. Til hverra höfðar slík 

ferðaþjónusta og hvaða atriði það eru sem skipuleggjendur þurfa að hafa í huga.  

Lykilorð: 

Sjálfbær þróun, ferðaþjónusta, náttúrutengd ferðaþjónusta, fræðandi ferðaþjónusta, ytra 

umhverfi fyrirtækja. 
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Þakkir 

Ég vil þakka samráðs- og undirbúningshóp samstarfið og þeirra framlag við undirbúning að 

stofnun Húsabakka ehf og gerð viðskiptaáætlunar fyrir Húsabakka, sérstaklega þakka ég 

Trausta Þórissyni fyrir allan stuðninginn og veitta aðstoð.  

Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, Edward H. Huijbens, fyrir þolinmæði og góðar 

ábendingarnar og fyrir hversu fljótur hann var að svara öllum mínum fyrirspurnum. 

Guðný Sigríður Ólafsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur á bæði greinargerð og viðaukum.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega eiginmanni mínum Ara 

Baldurssyni; bestu þakkir fyrir óþrjótandi þolinmæði og stuðning, án þín hefði þetta ekki 

verið hægt.  
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Inngangur 

Síðasta áratug hefur mikið verið fjallað um byggðaþróun og sjálfbæra þróun á jaðarsvæðum 

víðsvegar um heiminn og fjallað um uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum í tengslum 

við þessi hugtök. Oft er fjallað um uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum út frá 

siðfræðilegum sjónarhornum þar sem gagnrýnt hefur verið hvernig stór fyrirtæki koma inn á 

viðkvæm svæði og nýta þau án þess að skilja eftir sig mikinn ávinning fyrir heimafólk, hvorki 

félagslegan né efnahagslega, en hafa þess í stað oft neikvæð áhrif á menningu heimamanna og 

náttúru þessara staða. Íslendingum er ekki tamt að líta á sig sem jaðarsvæði, eða með 

menningu sem er viðkvæm, en við erum engu að síður jaðarsvæði á norðurslóðum, við erum 

fámenn, erfitt að komast hingað, höfum okkar eigið tungumál, siði og matarvenjur. Hér hafa 

atvinnuhættir breyst mikið síðust áratugina og dregið úr fjölbreytni í atvinnulífi á dreifbýlum 

svæðum. Samtímis er ferðaþjónusta vaxandi atvinnugrein á Íslandi og fjölmörg tækifæri í því. 

Þróun ferðaþjónustu í dreifbýli á Íslandi ætti að vera sjálfbær og skila ávinningi til 

heimamanna um leið og auðlindir ferðaþjónustunnar eru verndaðar. 

Markmið og tildrög verkefnisins 
Markmiðið með þessari greinargerð er að leita svara við því hvernig hægt er að byggja upp 

sjálfbæra ferðaþjónustu sem er bæði fræðslu- og náttúrutengd. Til hverra höfðar slík 

ferðaþjónusta og hvaða atriði eru það sem skipuleggjendur þurfa að hafa í huga? 

Tildrög verkefnisins eru þau að á haustmánuðum ákvað Dalvíkurbyggð að bjóða út til leigu 

húsnæði á Húsabakka fyrir rekstur á gisti- og veitingaþjónustu, ásamt möguleika á að semja 

um umsjón með félagsheimili og var leitað til undirritaðar um aðstoð og ráðgjöf við að skoða 

hvort það væri raunhæfur möguleiki fyrir Náttúrusetur á Húsabakka, eða aðila tengdum 

Húsabakka að byggja þar upp ferðaþjónustu sem samræmdist rekstri Náttúruseturs og þeirri 

starfsemi sem til staðar var.  

Greinargerðinni er skipt í fimm megin kafla. Byrjað er á að fjalla um fræðilegan bakrunn 

verkefnisins þar sem gerð er grein fyrri sjálfbærri þróun ferðamennsku, fræðandi 

ferðaþjónustu og náttúrurtengdri ferðaþjónustu. Einnig er fjallað um hvað einkennir markhópa 

í náttúru- og fræðslutengdri ferðaþjónustu og ytra umhverfi fyrirtækja og hvaða atriði í ytra 

umhverfi eru líklegust til að hafa áhrif á uppbyggingu og rekstur Húsabakka ehf. 
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Þá er fjallað um aðferðir og verklag í verkefninu. Undir kaflanum um Rekstrar- og 

framkvæmdaáætlanir eru takmarkanir verkefnisins ræddar. Þá er fjallað um helstu niðurstöður 

verkefnisins og að lokum umræður og ályktanir og hagnýtt gildi verkefnisins.  
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Sjálfbær ferðaþjónusta 

Fræðilegur grunnur sem myndar forsendur til ákvörðunartöku og stefnumótunar er hverju 

fyrirtæki nauðsynlegur. Hér er lögð áhersla á að byggja upp í anda sjálfbærni og horft í 

upphafi sérstaklega til þess að heimamenn hafi áhrif á og njóti ávinnings af starfseminni. Því 

er byrjað á því að gera grein fyrir því sem talið er til sjálfbærrar þróunar í ferðamennsku, og 

fjallað síðan um fræðslutengda og náttúrutengda ferðaþjónustu. Því næst er fjallað um 

eftirspurn og helstu einkenni markhópa fyrir ferðaþjónustu sem byggir á sjálfbærni og er 

náttúru- og fræðslutengd. Að lokum er ytra umhverfi skoðað og því velt upp hvaða þættir eru 

líklegir að hafa áhrif á uppbyggingu Húsabakka ehf.  

Sjálfbær þróun ferðamennsku 
Þróun efnahags og búsetu í dreifbýli hefur verið á svipaðan veg á Íslandi og í hinum vestræna 

heimi síðustu áratugina þar sem smám saman hefur dregið úr vægi framleiðslugreina í 

dreifbýlinu með tilheyrandi fækkun starfa og fólksfækkun (George, Mair og Reid, 2009, bls. 

1). Í stefnumótun stjórnvalda með byggðaáætlun fyrir árin 2010 – 2013 er lögð áhersla á 

sjálfbæra þróun og eflingu atvinnulífs sem byggir á sérstöðu og styrkleikum hvers svæðis 

(Byggðastofnun, 2011).  

Sjálfbær þróun er hugtak sem kom fyrst fram í skýrslu kenndri við fyrrum forsætisráðherra 

Noregs; Gro Harlem Brundland árið 1997 ”Our Common Future” (Mebratu, 1998, bls. 494). Í 

ræðu Gro Harlem Bruntland (1987) á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun 

sem haldin var í Tokyo, þar sem skýrslan var lögð fram, var m.a. lögð áhersla á verndun 

umhverfis og náttúru, að bregðast við vaxandi fátækt í heiminum og auka jafnrétti. Þar er 

sjálfbær þróun skilgreind sem; “þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum“ (Brundtland, 1987, bls. 2). Þessi 

skilgreining er talin marka ákveðin tímamót ásamt ráðstefnu Sameinuðu Þjóðanna í Ríó í 

Brasilíu árið 1992. Í ítarlegri útfærslu skilgreiningarinnar í skýrslunni er lögð áhersla á að 

útrýma fátækt, bæta og vernda umhverfi sem og félagslegt jafnrétti í gegnum sjálfbæran 

efnahagslegan vöxt. Skilgreiningin um sjálfbæra þróun hefur verið túlkuð á ýmsa vegu út frá 

þessu en er almennt viðurkennd (Mebratu, 1998, bls. 494,502) 

Í Ríó var samþykkt framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun í heiminum sem í daglegu tali er 

kölluð staðardagskrá 21 (e. Agenda 21). Með staðardagskrá 21 var sjálfbær þróun skilgreind 

alveg niður í grasrótina þar sem menn þurftu að takast á við hvað það þýddi í hverju samfélagi 
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fyrir sig. Samkvæmt Mebratu (1998, bls. 502) hefur verið gagnrýnt hversu veik skilgreiningin 

er og gefur í raun hverjum sem er færi á að skilgreina sjálfbæra þróun út frá eigin 

sjónarmiðum. Undir það taka Georg o.fl. (2009 bls. 178) sem benda á mismunandi áherslur í 

umfjöllun um sjálfbæra þróun. Hinsvegar er það þessi veika skilgreining sem á líka sinn þátt í 

því að náðst hefur ákveðin pólitísk sátt um skilgreininguna. Kjarninn samkvæmt Mebratu 

(1998, bls. 518) í hinum ýmsu túlkunum og viðhorfum snýst um að við lifum í sátt við 

náttúruna og hvort annað.  

Við göngum útfrá þeim skilningi á sjálfbærri þróun að hún snúist um að ná jafnvægi og 

samhljóm á milli efnahagslegra, umhverfislegra og samfélagslegra þátta. Markmið um 

uppbyggingu á sjálfbærri ferðaþjónustu eru þau sömu.  

Hugtakið sjálfbær þróun á sér ekki langa sögu á Íslandi og hefur meðvitund almennings og 

umfjöllun um umhverfismál verið nokkuð á eftir nágrannaþjóðum okkar. Sjálfbær þróun hefur 

þó smá saman verið innleidd hér í opinbera stefnumörkun yfirvalda. Árið 2008 er hugtakið 

lögformlega skilgreint í reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð. Þar segir um 

sjálfbæra ferðaþjónustu og sjálfbæra landnýtingu: 

Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um 

leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að 

auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og 

fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, 

nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum 

lífsskilyrðum.  

Sjálfbær landnýting er landnýting sem nýtir tiltekna lífræna auðlind þannig að 

ekki sé gengið á höfuðstól hennar, þ.e. nýting innan þeirra marka að auðlindin nær 

að endurnýja sig. 

Hér er nokkuð ákveðin áhersla á náttúruna sem er eðlilegt þar sem verið er að fjalla um 

þjóðgarð og landnýtingu, en einnig komið inn á efnahag og félagslegar þarfir. 

Alþjóðlegu ferðamálasamtökin UNWTO ganga einnig út frá þessari sömu þrískiptingu um 

efnahag, umhverfi og samfélag sem og Umhverfisstofnun Sameinuðu Þjóðanna (UNEP og 

UNWTO, 2005, bls. 9) en samkvæmt þeim snýst sjálfbærni um að ná jafnvægi á milli þessara 

þriggja stoða.  
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Samkvæmt skilgreiningu UNWTO (án árs) á sjálfbærri ferðaþjónustu þá ætti sjálfbær 

ferðaþjónusta að:  

1) Nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem 

bestan og hagkvæmastan hátt, viðhalda jafnframt nauðsynlegum vistfræðilegum 

ferlum og stuðla að verndun náttúrulegrar arfleifðar og líffræðilegrar fjölbreytni. 

2) Virða félags- og menningarlegan upprunaleika heimamanna, varðveita arfleifð 

þeirra bæði byggt umhverfi, lifandi menningararf og hefðbundið gildismat. Stuðla 

að skilningi og umburðarlyndi á milli ólíkra menningahópa.  

3) Tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfsemi sem skilar félagslegum og 

efnahagslegum ávinningi til allra hagsmunaaðila með réttlátri dreifingu. Þar með 

talið stöðugleika í atvinnu og tekjuöflun, samfélagslegri þjónustu og stuðla að því 

að draga úr fátækt.  

UNWTO (án árs) leggur jafnframt áherslu á að þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu feli í sér 

upplýsta þátttöku allra hagsmunaaðila og sameiginlega sýn þeirra. Sjálfbær ferðaþjónusta á 

einnig að hámarka ánægju gesta með því að tryggja merkingarbæra upplifun fyrir gestina. 

Umhverfisstofnun Sameinuðu Þjóðanna, UNEP, og UNWTO (2005, bls. 18-19) settu fram 12 

markmið um Sjálfbæra ferðaþjónustu sem skilgreina vel hvað sjálfbær ferðaþjónusta á að 

snúast um og byggja á þessari þrískiptu nálgun þar sem leitast er við á hámarka jákvæð áhrif 

ferðaþjónustu og lágmarka neikvæð áhrif. Þessi markmið eru: 

Efnahagsleg markmið 

1) Hagkvæmni. Að tryggja hagkvæmni og samkeppnishæfni áfangastaða og 

fyrirtækja, svo þau geti haldið áfram að dafna og skila ávinningi til lengri tíma. 

2) Staðbundinn ávinningur. Að hámarka efnahagslegan ávinning heimamanna, þar 

með talið að eyðsla gesta sitji eftir á svæðinu.  

3) Starfsgæði. Fjölga störfum sem ferðaþjónustan skapar og auka gæði þeirra, þar 

með talið auka laun, bæta starfsskilyrði og jafnrétti til starfa. 

4) Félagslegt jafnrétti. Tryggja réttláta dreifingu á efnahagslegum og félagslegum 

ávinningi af ferðaþjónustunni þar með talið að auka möguleika fátækra til tekju- 

öflunar og að njóta þjónustu. 
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Samfélagsleg markmið 

5) Ánægja gesta. Tryggja örugga og ánægjulega upplifun gesta sem er öllum 

aðgengileg án mismununar.  

6) Stjórn í höndum heimafólks. Virkja og efla heimafólk í áætlunargerð og við 

ákvörðunartöku um stjórnun og framtíðar uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu 

og í samráði við aðra hagsmunaaðila. 

7) Lífsgæði. Að viðhalda og efla lífsgæði samfélagsins þar með talið félagslega 

innviði, aðgang að auðlindum, aðstöðu og þjónustu. Forðast arðrán og spillingu. 

8) Menningargróska. Að varðveita og efla menningararf, upprunalega menningu, 

hefðir og sérstöðu samfélagsins. 

Umhverfisleg markmið 

9) Vernd. Að viðhalda og bæta gæði landslags, bæði í sveit og borg og forðast 

sjónmengun og mengun umhverfis. 

10) Líffræðileg fjölbreytni. Að styðja við verndun náttúrulegra svæða, búsvæða 

og dýralífs og lágmarka áhrif á þau.  

11) Nýting auðlinda. Lágmarka notkun sjaldgæfra og óendurnýjanlegra auðlinda í 

uppbyggingu og daglegri starfsemi ferðaþjónustunnar.  

12) Hreint umhverfi. Draga úr mengun lofts, vatns og lands sem og að draga úr 

framleiðslu úrgangs frá ferðamönnum og fyrirtækjum í ferðaþjónustu. 

Sjálfbær ferðaþjónusta er þannig ekki tiltekið form ferðaþjónustu heldur aðferðafræði og 

hugsun sem stýrir því hvernig fyrirtæki og opinberir aðilar nálgast verkefni og vinna úr þeim 

við uppbyggingu ferðaþjónustu. UNEP og UNWTO (2005, bls. 12) setja fram einfalda 

skilgreiningu á sjálfbærri ferðaþjónustu sem endurómar upprunalega skilgreiningu Brundtland 

og má sjá í þeirri skilgreiningu sem á við Vatnajökulsþjóðgarð. Þeir segja að sjálfbær 

ferðaþjónusta sé: „Ferðaþjónusta sem tekur full tillit til núverandi og framtíðar áhrifa sem hún 

hefur á efnahag, umhverfi og samfélag um leið og komið er til móts við þarfir gesta, 

atvinnugreinarinnar, umhverfis og samfélags heimamanna“.  
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Uppbygging sem byggir á sjálfbærri þróun þarf að eiga sér stað með þátttöku allra 

hagsmunaaðila allt frá hugmyndastigi (Georg o.fl., 2009, bls. 178). Hagsmunaaðilar eru 

samkvæmt Georg o.fl. (2009) ekki bara þeir sem eiga fjármagnið, ferðaþjónustuaðilar og 

stjórn sveitarfélagsins heldur allir íbúar samfélagsins. Þátttaka heimamanna er lykilatriði við 

uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu sem og tengingin á milli ferðamannsins, 

ákvörðunarstaðarins og samfélags heimamanna (Sharpley og Sharpley, 1997, bls. 123; 

Dowling, 2009, bls. 17-16). Georg o.fl. (2009, bls. 161 – 173) benda einnig á að 

samfélagsþróun sem byggir á þátttöku íbúa í stefnumótun strax frá upphafi geti aukið bæði 

þekkingu og félagsauð samfélagsins og sé í raun grundvöllur þess að byggja upp samfélag 

hvurs sjálfbærni hvílir á samspili mannauðs, félagsauðs, menningarauðs, náttúru og fjármagni.  

Í uppbyggingu ferðaþjónustu á Húsabakka er gengið út frá skilgreiningu UNWTO (án árs) á 

sjálfbærri ferðaþjónustu hér að ofan. Þar er lögð áhersla á að heimafólk hafi áhrif á 

uppbyggingu ferðaþjónustunnar og þær hliðar sjálfbærni sem snúa að samfélagslegum 

ávinningi eins og að halda í menningu og hefðir samfélagsins og að uppbyggingin muni í 

framtíðinni skila efnahagslegum ávinningi inn í samfélagið. Að tryggja ánægjulega upplifun 

gesta með merkingarbærri upplifun er einnig mikilvægt markmið. En þetta síðasta atriði kallar 

á að menn skoði nánar hvernig upplifun getur orðið merkingarbær.  

Fræðandi ferðaþjónusta 
Upplifun ferðamannsins er það sem skiptir öllu máli í ferðamennsku í dag og má sjá á 

mörgum sviðum ferðamennsku að lögð er aukin áhersla á að upplifun ferðamannsins feli í sér 

lærdóm, dýpri skilning og skilaboð sem hann tekur með sér heim úr ferð sinni (Smith, 2009; 

Ballantyne, Packer og Sutherland, 2010, bls. 1; sjá einnig Ritchie Carr og Cooper, 2003, bls. 

25-26). Þessi aukna áhersla tengist samkvæmt Ballantyne o.fl. (2010, bls. 1) umfjöllun um og 

aukinni áherslu á sjálfbæra ferðaþjónustu með væntingum um að ferðaþjónusta auki 

meðvitund ferðamanna um sjálfbærni og umhverfismál. En þetta er einnig þróun sem hefur átt 

sér stað samhliða samfélagsþróun úr iðnaðarsamfélagi í þekkingarsamfélag þar sem lærdómur 

út lífið er orðinn mikilvægur þáttur í eflingu samfélaga og einstaklinga (Ritchie, o.fl., 2003, 

bls. 5-6).  

Fræðandi ferðaþjónusta er ekki nýtt hugtak, hún hefur verið til staðar allt frá því sem kallað 

hefur verið „The Grand Tours“. Þær ferðir áttu sér stað á sautjándu og átjándu öld og má sjá 

merki um allt til okkar tíma. Í upphafi voru þetta aðallega ungir breskir aðalsmenn sem 

ferðuðust um Evrópu til að mennta sig og fræðast, oft í fylgd fræðimanna (Ritchie o.fl., 2003, 
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bls. 10). Þessi ferðalög þróuðust og breyttust samhliða þjóðfélagsbreytingum og vaxandi 

millistétt. Elítan fór að færa sig yfir á ný svæði í Evrópu, til að forðast fjöldann með náms- og 

rannsóknarferðum til Alpanna þar sem nýjar uppgötvanir á sviði landmótunar og jarðfræði 

voru gerðar. Löng hefð er fyrir því að fólk stundi nám í öðrum löndum eins og t.d. 

háskólanám eða tungumálanám. Á síðustu árum hefur framboð í ferðaþjónustu sem felur í sér 

formlega eða óformlega menntun og eða lærdóm aukist, sérstaklega innan bæði menningar- 

og náttúrutengdrar ferðaþjónustu (Ritchie o.fl., 2003, bls. 9-11).  

Ritchie o.fl. (2003, bls. 12) skilgreina fræðandi ferðaþjónustu á kvarða sem stýrist af 

undirliggjandi hvata til ferðar þar sem ferðalagið sem slíkt er aðal hvati ferðar á öðrum enda 

skalans en menntunin sem slík á hinum endanum. Þar sem ferðalagið er aðalhvatinn er 

menntun eða lærdómur engu að síður mikilvægur liður í upplifun ferðamannsins og oft einn af 

hvataþáttunum. Þeir sem hafa menntun sem aðalhvata líta ekki endilega á sig sem ferðamenn 

þegar þeir fara að heiman til að sækja sér menntun, en hafa engu að síður áhrif á 

ferðaþjónustuna í gegnum ferðalag sitt og þörfina fyrir bæði gistingu og veitingar á 

áfangastað. Ritchie o.fl. (2003, bls. 18) skilgreina fræðslutengda ferðaþjónustu sem: 

Þátttöku í ferðaþjónustu tengdum athöfnum þeirra sem fara í ferð, hvort sem hún 

er dagsferð eða yfir nótt, þar sem menntun og lærdómur er aðalhvati eða 

aukahvati ferðar. Þetta getur verið almenn fræðslutengd ferðaþjónusta, 

fræðsluferðir fyrir fullorðna, innlendir eða erlendir skólanemar eða 

háskólanemar í tungumálanámi, skólaferð, eða í skiptinámi. Fræðslutengd 

ferðaþjónusta getur verið hvort heldur sem er með formlegu eða óformlegu 

skipulagi og átt sér stað í náttúrulegu eða manngerðu umhverfi. 

Framboðshlið fræðslutengdar ferðaþjónustu getur því verið mjög fjölbreytt og náð yfir breytt 

svið.  

Ritchie o.fl. (2003, bls. 26) byggja á bæði Poon(1993) og Krippendorf (1987) þegar þau segja 

það sem einkenni ferðamenn í dag sé að þeir séu betur menntaðir, meðvitaðri bæði um 

náttúrulegt umhverfi og menningu, forvitnari en áður og meira greinandi, séu oft í leit að bæði 

þekkingu um heiminn og sjálfsþekkingu og séu mun virkari á ferðalögum sínum. Ritchie o.fl. 

(2003, bls. 25, 26-29) benda á að það sé aukin eftirspurn hjá ferðafólki eftir ferðalögum með 

virkari þátttöku ferðafólksins og upplifun sem er bæði gefandi og lærdómsrík. Þau benda á að 
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menningartengd ferðaþjónusta og náttúrutengd ferðaþjónusta séu stærstu geirar 

ferðaþjónustunnar þar sem fræðsla og lærdómur eru mikilvægir liðir í upplifun ferðamanna. 

Algeng aðferð við fræðslu sem beitt er bæði í náttúrutengdri og menningartengdri 

ferðaþjónustu er túlkun eða umhverfistúlkun eins og það er einnig kallað. Samkvæmt Ham 

(1992, bls. 3) snýst túlkun um að yfirfæra tæknimál fræða og vísinda yfir í hugtök og 

hugmyndir sem venjulegt fólk á auðvelt með að skilja og gera það á áhugaverðan og 

skemmtilegan hátt. Túlkun eða leiðsögn með túlkun er þannig áhrifarík aðferð við að skýra 

náttúruleg eða menningarleg fyrirbæri og koma á framfæri lærdómsríkum skilaboðum til 

ferðafólks og vekja það til umhugsunar.  

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (2066, bls 10) og Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert 

(2006, bls. 8) nýta sér kenningar Freeman Tielden þegar þau útskýra túlkun sem ákveðið form 

fræðslu þar sem leitast er við að varpa ljósi á merkingu, skyldleika og tengsl hlutanna með 

upplifun fremur en beinni miðlun staðreynda.  

Samkvæmt þeim setti Tielden fram sex meginreglur umhverfistúlkunar og er hér stytt útgáfa 

frá Sigþrúði Stellu: 

1. Umhverfistúlkun verður geld og marklaus tengi hún ekki á einhvern hátt umræðuefnið 

persónulegri reynslu eða þekkingu þátttakenda. 

2. Upplýsingamiðlun sem slík er ekki túlkun. Túlkun byggir á upplýsingum en leitast við 

að skýra dýpri þýðingu og samhengi hlutanna.  

3. Umhverfistúlkun er list sem tengir saman margar listgreinar; hvort sem umræðuefnið 

er náttúrufar, saga eða byggingarlist. Allar listgreinar má kenna að ákveðnu marki. 

4. Meginmarkmið umhverfistúlkunar er ekki ítroðsla heldur að vekja til umhugsunar og 

skilnings. 

5. Með umhverfistúlkun ætti að leitast við að kynna heildarmyndina fremur en hluta 

hennar. Umhverfistúlkun þarf einnig að höfða til allra hluta okkar sjálfra. 

6. Umhverfistúlkun fyrir börn á ekki að vera útþynning á því sem er fyrir fullorðna, 

heldur verður hún í grundvallaratriðum að byggjast á ólíkum aðferðum og vera 

viðeigandi.  

(Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006, bls. 10 -11). 

Fyrsta lögmál Tieldens er samkvæmt Sigþrúði Stellu mikilvægast en þar segir að við túlkun sé 

mikilvægt að hreyfa við gestinum með því að tengja við eitthvað sem viðkomandi kannast við 
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í daglegu lífi (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2066, bls. 11, 20). Miðlar fyrir túlkun geta verið 

mismunandi. Leiðsögn er algengt form, en einnig má nota aðra miðla eins og t.d. fræðsluskilti 

eða nota tölvutækni. Góð fræðsluskilti geta verið hagkvæmt lausn í þeim tilfellum sem 

fjárhagur setur verkefnum þröngar skorður.  

Náttúrutengd ferðaþjónusta 
Ferðaþjónusta á Íslandi er að miklu leyti náttúrutengd. Stór hluti þeirra ferðamanna sem 

hingað koma gera það til að upplifa náttúruna á einn eða annan hátt ásamt því að kynnast sögu 

okkar og menningu. Náttúrutengda ferðaþjónustu má í víðum skilningi skilgreina sem 

ferðaþjónustu þar sem megin áhersla er lögð á náttúruna. Newsome, Moore og Dowling 

(2002, bls. 12 - 13) fjalla um náttúrusvæða-ferðaþjónustu (e. Natural area tourism) sem 

tengist náttúrunni í víðu samhengi. Samkvæmt þeim getur verið um að ræða ferðamennsku í 

náttúrunni, sem fjallar um náttúruna eða er fyrir náttúruna. Með náttúrusvæði eiga Newsome 

o.fl. (2002, bls. 3) við landssvæði þar sem gætir lítilla áhrifa frá umsvifum mannsins. 

Starfshópur á vegum Umhverfisráðuneytisins (1998) skilgreinir hugtakið ósnortið víðerni sem 

landsvæði: 

- þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án 

álags vegna mannlegra umsvifa, 

- sem er í a.m.k. 5 km. fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum 

ummerkjum, s.s. raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum (sbr. 

vegalög), 

- sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og 

náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á 

jörðu. 

Rannveig Ólafsdóttir (2008 ) skoðar mismunandi aðferðir á bak við skilgreiningar á íslensku 

víðerni í verkefni þar sem leitast er við að þróa aðferðir til að kortleggja íslensk víðerni. 

Samkvæmt aðferðum Rannveigar flokkast stór svæði á Tröllaskaga sem ósnortið víðerni, þar 

með talið stór hluti fjalllendisins umhverfis Svarfaðardal og Skíðadal. Rannveig Ólafsdóttir 

(2008) bendir á að landslag leikur stór hlutverk í víðernisupplifun fólks og getur haft meiri 

áhrif en tilteknar fjarlægðir frá manngerðu umhverfi. Þannig er ekki ólíklegt að fjalllendið á 

Tröllaskaga sem er innan fjarlægðarmarka ströngustu forsenda gefi ferðafólki engu að síður 

tilfinningu fyrir víðerni og ósnortinni náttúru.  
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Bæði Newsome o.fl. (2002) og Ritchie o.fl. (2003) gera greinarmun á náttúrutengdri 

ferðaþjónustu eftir því hversu langt er gengið í verndun náttúrunnar og viðhorfum til 

verndunar, en sú stigskipting skiptir máli þegar aftur er horft til væntanlegra markhópa og 

samhengis við framboðshlið ferðaþjónustunnar. Viðhorf til verndunar má einnig setja í 

samhengi við hvernig fólk upplifir náttúruna, þ.e.a.s. hvort náttúran sé bara umgjörð um þá 

afþreyingu sem er verið að stunda og afþreyingin sem slík þá aðalatriðið, eða hvort áherslan 

sé á upplifunina í náttúrunni og áherslan á náttúruna sem slíka Newsome o.fl. (2002, bls. 9-

10). Newsome o.fl. (2002, bls. 13 - 18) flokka náttúrutengda ferðaþjónustu í ævintýratengda 

ferðaþjónustu sem á sér stað í náttúrunni. Þar er það náttúran sem myndar umgjörðina og lítil 

áhersla á verndun og sjálfbærni. Næstu þrír flokkar hjá Newsome o.fl. (2009, bls.10-13) eru 

fyrst náttúru- og dýralífs ferðaþjónusta og síðan vistferðaþjónusta þar sem í sömu röð er 

stigvaxandi áhersla á sjálfbærni og verndun. 

Ef skilgreining Newsome o.fl. (2002, bls. 13 - 18) á náttúrutengdri ferðaþjónustu er skoðuð þá 

segja þau að hún eigi sér stað í náttúrulegu umhverfi með áherslu á að rækta skilning og 

verndun á náttúrulegu umhverfi. Náttúruskoðun í víðu samhengi, bæði á hinu lífræna og 

ólífræna, er höfuðviðfangsefnið. Þau segja einnig að sjálfbærni og ábyrg ferðamennska sé 

höfð að leiðarljósi. Vist-ferðþjónusta (e. Ecotourism) gengur lengst í verndunar sjónarmiðum 

og leggur áherslu á tengingu við náttúruna, vistfræðilega sjálfbærni, umhverfisfræðslu, 

jákvæð staðbundin áhrif og ánægju ferðamanna. Þetta hvoru tveggja kalla Ritchie o.fl. (2003) 

vist-ferðaþjónustu en setja hana á skala sem er frá því að vera óvirk til þess að vera virk. Í 

samhengi við náttúrutengda ferðaþjónustu sem á sér stað í eða er um náttúruna þá er óvirk 

vist-ferðaþjónusta um náttúruna, en hin virka er fyrir náttúruna.  

Ferðamenn í dag ferðast sjaldnast með bara eitt markmið í huga. Ferðamenn sem koma til að 

skoða náttúruna eða fræðast um náttúruleg fyrirbæri vilja einnig kynnast menningu og sögu 

heimamanna, fara á söfn og sýningar og verða þannig einnig hluti af menningartengdri 

ferðaþjónustu. Rannsókn Mehmetoglu (2007, bls. 654-655,659 ) á ferðamönnum í norður 

Noregi og Lapplandi styður þetta en þar kom skýrt fram að ferðamenn í náttúrutengdri 

ferðamennsku höfðu einnig umtalsverðan áhuga á sögu og menningu.  

Eftirspurn og einkenni markhópa  
Fyrir erlenda ferðamenn sem ferðast til Íslands er það náttúran sem hefur mesta aðdráttaraflið 

en 82% erlendra ferðamanna koma hingað vegna náttúrunnar og er náttúruskoðun 

langvinsælasta afþreyingin (Ferðamálastofa, 2011). Þegar verið er að skoða markhópa þá þarf 
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að hafa í huga að sjaldnast er hægt að flokka ferðamenn í einn flokk, t.d. fólk sem kemur bara 

til að skoða náttúru eða fólk sem kemur bara til að skoða menningu. Fjölbreytni skiptir máli 

og menning er einnig hluti af náttúrutengdri ferðaþjónustu í dag. 

Af þeim ferðamönnum sem hingað koma erlendis frá þá eru Vesturlandabúar fjölmennastir. 

Stærstu einstöku hóparnir eru Bandaríkjamenn, Bretar og Þjóðverjar, þá Norðurlöndin og 

Frakkar (Ferðamálastofa, 2011) 

Þegar skoðuð eru lýðfræðileg einkenni hópa í náttúrutengdri ferðaþjónustu og fræðslutengdri 

ferðaþjónustu ber flestum fræðimönnum saman um að um sé að ræða velmenntað fólk, með 

tekjur yfir meðallagi (Hull,1998, bls. 149-150; Ritchie o.fl., 2003, bls 20; Gibson, 1998; 

European Travel Commission, 2006). Kynjaskiptingin er örlítið mismunandi. Þannig benda 

bæði Gibson(1998) og Ritchie o.fl.(2003, bls. 20-42) á að áhugi kvenna á að fræðast á 

ákvörðunarstað er heldur meiri en karla og að áhugi á fræðslu eykst með aldri. Gera þarf 

greinarmun á markhópum í fræðslutengdri ferðaþjónustu eftir því hvort við erum að horfa á 

þá sem hafa ferðalagið sem aðalhvata eða þá sem hafa menntun eða fræðslu sem aðalhvata. 

Samkvæmt könnun Edward H. Huijbens og Jón Gests Helgasonar (2011) er meirihluti 

ferðamanna sem hafa nýtt sér beint millilanda flug til Akureyrar síðustu árin eldri en 41 árs. 

Þar hefur hlutfall þeirra sem eru eldri en 51 árs farið vaxandi síðustu þrjú ár. Rétt tæplega 

helmingur farþega í millilandafluginu til Akureyrar er með háskólapróf og meirihluti með 

tekjur í meðallagi eða yfir meðallagi. Flestir þessara farþega koma frá Danmörku sem er ekki 

óeðlilegt þar sem flogið er eingöngu á Kaupmannahöfn. Vert er að veita því athygli að fjöldi 

þeirra sem ferðast í hóp og eru í ferð sem skipulögð er af ferðaskrifstofu eða ferðaheildsala 

hefur aukist. Fylgjast þarf vel með hvort og þá hvernig samsetning ferðamanna sem koma um 

Akureyrarflugvöll breytist sumarið 2012 þar sem Icelandair hefur bætt Akureyri inn sem 

ákvörðunarstað í flugbókunarkerfi sínu með millilendingu í Keflavík 4 sinnum í viku 

(Icelandair, 2011).  

Rannsókn Mehmetolglu (2007) sem gerð var í Noregi og Lapplandi á náttúrutengdri 

ferðaþjónustu þar sem var verið að greina náttúrutengda ferðamenn í markhópa, sýndi að það 

er ekki nægilegt að horfa bara á lýðfræðilegar breytur og hvataþætti heldur þarf einnig að 

horfa á lífshætti og afþreyingarþáttinn (Mehmetolglu, 2007, bls. 658-659). Mehmetolgu 

greinir náttúruferðamenn í þrjá markhópa, sem sjá má í töflu 1, þar sem hann leggur til 
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grundvallar mismunandi hvataþætti annarsvegar og síðan áherslu ferðamannanna á 

mismunandi afþreyingu hinsvegar.  

Afþreyingunni var skipt í 4 flokka: Menningartengd afþreying, krefjandi afþreying, 

afslappandi afþreying og lystisemda afþreying.  

Undir menningartengda afþreyingu voru atriði eins og ferðir á söfn og sýningar, skoða 

sögulega eða menningartengda staði og byggingarlist. Undir krefjandi afþreyingu féll 

afþreying eins og köfun, útreiðar, klifur og hvalaskoðun. Undir afslappandi afþreyingu féll 

afþreying eins og gönguferðir, hjólaferðir, veiðar og sundferðir.  

Hér þarf að hafa í huga að landslag og aðstæður eru mismunandi á milli landa og það sem er 

afslappandi gönguferð í Lapplandi, getur verið krefjandi afþreying í fjalllendi á Tröllaskaga.  

Í töflu 1 má sjá hvað einkennir hvern markhóp og hvernig afþreying hentar þeim.  

Tafla 1 Einkenni náttúru ferðamanna (Mehmetoglu, 2007) 

 

Þær ályktanir sem má draga af þessari markhópagreiningu, samkvæmt Mehmetoglu (2007, 

bls. 659) er að það má flokka náttúrutengda ferðamenn á skala sem stýrist af því hversu virkir 

I. Menningar og lystisemda 
miðaðir

II. Hallir undir náttúrutengda 
afþreyingu

III. Hallir undir óvirka afþreyingu Allir hópar

36% 22% 42% 100%

Áhuga á menningar- og 
lystisemda tengdri afþreyingu 

Áhuga á bæði afslappandi 
afþreyingu og krefjandi 

náttúrurtengdri afþreyingu
Minnstan áhuga á afþreyingunni

Náttúra og mannvirðing voru 
jafn miklir hvatar til ferðalags 

hjá öllum hópum

Hvati til ferðalags líklegri til að 
vera tengdur líkamlegri áreynslu 

heldur en hjá hóp III 

Hvati til ferðalags líklegri til að 
vera tengdur líkamlegri áreynslu 

heldur en hjá hópi I og III 

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera undir 62.500€ á ári 

Kynjahlutfall, aldur, lengd ferðar 
og eyðsla í ferð skiptist eins á 

milli hópanna 

Hvati til ferðalags líklegri til að 
tengjast áhuga á að læra eða 

fræðast um nýja hluti heldur en 
hjá hóp III

Hvati til ferðalags líklegri til að 
tengjast áhuga á að læra eða 

fræðast um nýja hluti heldur en 
hjá hóp III

Líklegri til að ferðast á eigin 
vegum

Hvati til ferðalags líklegri að 
vera til þess að komast frá 

hverdagsleikanum heldur en hjá 
hóp III

Hvati til ferðalags líklegri að 
vera til þess að komast frá 

hverdagsleikanum heldur en hjá 
hóp III

Samskipti og tengsl líklegri að 
vera hvati til ferðar heldur en 

hjá hóp III  

Samskipti og tengsl líklegri að 
vera hvati til ferðar heldur en 

hjá hóp III  

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera yfir 62.500€ á ári 

Tekjur heimilisins líklegri til að 
vera yfir 62.500€ á ári 

Líklegri til að ferðast í hópferð
Líklegri til að ferðast á eigin 

vegum

Lýsing á hinum þrem athafna/afþreyinga tengdu markhópum
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þeir eru. Það sem þessi mynd sýnir er að næstum helmingur náttúrutengdra ferðamanna, eða 

42% myndu flokkast sem óvirkir. Það sem helst greinir hina óvirku og virku 

náttúruferðamenn að er að hvataþættir þeirra sem eru virkari eru þátttaka í líkamlegum 

athöfnum, vilji til að fræðast og læra um nýja hluti, komast frá hversdagsleikanum og 

félagsleg samskipti.  

Mehmetoglu (2007, bls. 659) bendir á að samkvæmt niðurstöðum greiningar hans ættu þeir 

sem bjóða upp á náttúrutengda ferðaþjónustu að gæta þess að hafa menningu sem hluta af 

vörunni, sem er í samræmi við það sem áður hefur verið sagt. Við markaðssetningu ætti 

einnig að leggja áherslu á andstæðuna við hversdagsleikann. Út frá þessari mynd ætti einnig 

að horfa til þess í markaðssetningu að ná beint til þeirra sem ferðast á eigin vegum. 

Ytra umhverfi fyrirtækja  
Eitt af því sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir í stefnumótun fyrirtækja er hvaða þættir 

það eru í ytra umhverfi (e. Macro-environment) sem geta haft áhrif á starfsemina. Ytri þættir 

eru alltaf háðir ákveðinni óvissu og eru einnig þess eðlis að einstök fyrirtæki geta ekki haft 

bein áhrif á þá. Vandi stjórnenda felst í því að bera kennsl á hvaða þættir það eru í umhverfi 

fyrirtækja sem skipta máli, hraði breytinga og flækjustig (Johnson og Scholes, 2002, bls. 97-

98). Til að einfalda það og nálgast verkefnið er gott að styðjast við einhvern ramma eins og t.d 

PESTEL sem, samkvæmt Johnson og Scholes (2002, bls. 98-102) skiptir ytra umhverfinu upp 

í sex þætti sem þarf að skoða 

• P – Pólitískir þættir 
• E – Efnahagslegir þættir  
• S – Félags- og menningarlegir þættir (e. Sociocultural) 
• T – Tæknilegir þættir 
• E – Umhverfislegir þættir 
• L – Lagalegir þættir 

Johnson og Scholes (2002, bls. 103) benda á að stjórnendur þurfi að gera sér grein fyrir dýpri 

þýðingu áhrifaþátta og samspili á milli þeirra sem hafi áhrif á þróun og tækifæri fyrir 

viðkomandi atvinnugrein. Greining á ytra umhverfi gefur upplýsingar sem nýtast í 

stefnumótun fyrirtækisins. 

Pólitísk áhrif 

Eftir hrun fjármálakerfisins haustið 2008 hefur verið skipt um stjórn á Íslandi í vinstristjórn 

sem hefur setið undir harðri gagnrýni fyrri valdablokka. Stjórnvöld hafa ekki náð því að vera 
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fullkomlega samstíga um stefnu í atvinnumálum sem ásamt vinnu við endurreisn hefur skapað 

óvissu fyrir atvinnulífið, sem hefur haft neikvæð áhrif á fjárfestingu innanlands, ferðaþjónustu 

þar með talið.  

Stefna stjórnvalda í ríkisfjármálum hefur verið að draga úr kostnaði en jafnframt að auka 

tekjur með skattheimtu (Ríkisstjórn Íslands, án árs). Tekjuleið ríkisins hefur verið að hækka 

skatta sem m.a. hafa áhrif á ferðaþjónustuna í gegnum bæði aukinn rekstarkostnað, hækkandi 

bensínverð og nú um áramótin innleiðingu gistináttagjalds. Óstöðugt ástand í stórum 

olíuríkjum erlendis hefur einnig haft áhrif til hækkunar á olíu og bensíni og er líklegt að það 

haldi áfram. Skattar á ferðaþjónustuna ásamt háu bensínverði geta haft áhrif á 

rekstargrundvöll ferðaþjónustu og hátt bensínverð sérstaklega fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á 

landsbyggðinni sem eru fjarri helstu inngönguleiðum ferðamanna í landið og stórum 

markaðssvæðum á suðvesturhorni landsins.  

Opinberir aðilar á Norðurlandi, þar með talið sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í samstarfi við 

ferðaþjónustuna hafa lagt áherslu á að auka aðgengi inn á svæðið, þ.e. Norðurland, með beinu 

flugi erlendis frá til Akureyrar. Edward H. Huijbens og Jón Gests Helgasonar (2011) benda á 

að kannanir sýni að þeir erlendu ferðamenn sem koma beint inn á svæðið með millilandaflugi 

dvelja lengur á Norðurlandi en þeir sem koma í gegnum Keflavík. Þeir benda einnig á að 

samgöngur inn á svæði séu lykilatriði í velgengni áfangastaða og undirstaða 

viðskiptaumhverfis og innviða ferðamennsku og þar með frekari þróunar ferðaþjónustu á 

Norðurlandi. Áframhaldandi stuðningur Dalvíkurbyggðar við þetta verkefni skiptir því miklu 

máli. Ekki bara til að stuðla að því að reglulegt beint flug verði að veruleika, heldur einnig til 

að opna á frekari markaðssetningu ferðaþjónustu í Dalvíkurbyggð.  

Þrátt fyrir ókyrrð á Alþingi og í ríkistjórnarflokkunum er ekki hægt að tala um að það sé 

ótryggt ástand á Íslandi. Á Íslandi er rekin velferðarstefna og verður það áfram með góðu 

stoðkerfi, en það er styrkur að hingað sé öruggt að ferðast og gott stoðkerfi til staðar. 

Efnahagsleg áhrif 

Af ytri áhrifum á þennan markað er það efnahagsástand heimsins sem skiptir máli. Stærstu 

markaðir Íslands koma frá Evrópu og Norður Ameríku. Atvinnuleysi og slæmt 

efnahagsástand þar getur haft áhrif á getu almennings til að ferðast. Rannsóknir UNWTO 

(2011) sýna samt að þótt það hafi komið bakslag í alþjóðleg ferðalög við bankahrunið sem 

varð í heiminum, þá er aftur kominn vöxtur í alþjóðleg ferðalög. Gengi íslensku krónunnar er 
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jákvætt fyrir útflutningsgreinar og eykur þar með samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu 

en spár seðlabankans gera ráð fyrir að gengi evru verði stöðugt í kringum 160 kr. 

Greiningardeild Íslandsbanka (2012) telur hinsvegar að gengi krónunnar muni lækka á árinu. 

Samkvæmt Seðlabanka Íslands, (2012, bls. 5) fara horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum 

versnandi en telja að samdráttur á evrusvæðinu verði skammvinnur. Seðlabankinn bendir á að 

vísbendingar séu um aukinn vöxt í Bandaríkjunum og Bretlandi. Seðlabanki Íslands (2012, 

bls. 3) telur að efnahagsbati haldi áfram á Íslandi og að það dragi hægt úr verðbólgu sem enn 

er yfir verðbólgumarkmiðum Seðlabankans. Gert er ráð fyrir að verðbólgan verði 4,6% á 

ársgrundvelli 2012. Vaxtastig á Íslandi er hátt sem hefur áhrif á fjárfestingu, en einnig hefur 

verið erfitt að fá fjármagn til framkvæmda.  

Efnahagsástand á Íslandi hefur haft þau áhrif að ferðalög innanlands hafa aukist, en hinsvegar 

er hátt bensínverð áhrifavaldur sem dregur úr vilja landsmanna til að fara í löng ferðalög 

innanlands. Engu að síður er það aukin einkaneysla sem hefur drifið hagvöxt áfram 

undanfarið (Seðlabanki Íslands, 2012, bls.8- 9). 

Þrátt fyrir að einkaneysla sé að aukast á Íslandi má gera ráð fyrir að bæði meðal íslenskra og 

erlendra ferðamanna auki erfitt efnahagsástand eftirspurn eftir hagkvæmum gistimöguleikum 

og þjónustu og því tækifæri til að nýta sér það.  

Félags- og menningarleg áhrif  

Ferðamenn í dag eru bæði að verða eldri og yngri. Lengra líf og bætt heilsa eldra fólks gerir 

það að verkum að fleiri eldriborgarar ferðast. Þrátt fyrir að talað sé um að hækka eftirlauna- 

aldur þá eru stórir hópar sem velja að fara á eftirlaun áður en þeir ná aldri. T.d. í 

Bandaríkjunum þá er það normið frekar en hitt. Yngri ferðamenn, 16 – 35 ára, eru einnig 

mikilvægur markhópur en 20% af vexti ferðaþjónustu í heiminum er vöxtur innan þessa hóps. 

Nýir markaðshópar sem ferðast til Evrópu, eins og Kína, Indland og Rússland eru líklegri til 

að tilheyra eldri hópunum til að byrja með en til lengri tíma mun yngri hópurinn vaxa. 

Frítími fólks eykst á heimsvísu fyrir ákveðna hópa og bilið á milli þeirra sem hafa nægan tíma 

og þeirra sem hafa peninga eykst. Það er að segja þeir sem hafa peninga hafa ekki tíma í löng 

ferðalög eða undirbúning og því tilbúnir að greiða fyrir allt sem sparar þeim tíma. Tilhneiging 

fyrir fleiri og styttri ferðir halda áfram en einnig munu fleiri spara tíma upp í að taka lengra frí 

frá vinnu og leita eftir fræðandi og skapandi ferðaþjónustu, oft með andlegu ívafi (European 

Travel Commission, 2006). ETC bendir einnig á að eldri hópurinn muni hafa áhuga á 
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menningarferðaþjónustu og afþreyingu sérstaklega fyrir þá. Yngri hópurinn er hinsvegar 

meira gefinn fyrir ýmis form ævintýraferðamennsku. Það er talið að frí á eigin vegum muni 

aukast og enn draga úr hefðbundnum pakkaferðum. Eftirspurn eftir lúxus áfangastöðum er 

líka líkleg til að aukast. Einnig er vert að hafa í huga að ferðamenn eru meðvitaðri um 

umhverfismál og sækja frekar í umhverfisvæna og sjálfbæra ferðaþjónustu. Þeir leita eftir 

upplifun sem er sönn en ekki sviðsett.  

Íslendingar ferðast einnig í auknum mæli innanlands og ætluðu langflestir Íslendingar í 

ferðalag á árinu 2011. Árið 2010 og 2011 fóru um 90% þjóðarinnar í ferðalag innanlands. 

(Markaðs og miðlarannsóknir ehf, 2012). Kannanir Ferðamálastofu sýna ekki almennt með 

hverjum Íslendingar ferðast að öðru leyti en því að ferð með vinahóp og klúbbfélögum er sett 

upp sem ein tegund ferða. Það þarf hinsvegar ekki miklar rannsóknir til að vita að Íslendingar 

ferðast mikið með fjölskyldunni innanlands.  

Tæknileg áhrif 

Notkun internetsins og samskiptamiðla eins og t.d. facebook, twitter, youtube og snjallsíma 

verður stöðugt meiri. Fjölmiðlar eru aðgengilegir með fréttasíður og lifandi myndefni á 

netinu. Ákvarðanir neytenda á nánast öllum stærri mörkuðum eru byggðar á upplýsingum af 

netinu og gefur markaðssetning á netinu víðtæka möguleika á að ná til neytenda (UNWTO og 

ETC, 2008, bls.1,3). Stór hluti fjölskyldna í hinum vestræna heimi nota internetið og 

samskiptamiðla mikið. Sem dæmi þá nota yfir 90% Íslendinga internetið daglega (Hagstofa 

Íslands, 2011). Ef horft er til Evrópu allrar þá nota 65% netið reglulega. Í Noregi, Hollandi, 

Luxemborg, Svíþjóð og Danmörku er þessi tala 90% samkvæmt Hagstofu Íslands (2011). 

Mikilvægt er að nýta sér netmiðla markvisst í kynningu og markaðssetningu og fylgjast með 

umræðu á samskiptamiðlum og ná til væntanlegra ferðamanna í gegnum internetið. Í því 

samhengi þarf að huga sérstaklega að því að hönnun á vefsíðu sé góð sem og bæklingum þótt 

dregið hafi úr vægi bæklinga í markaðssetningu.  

Umhverfisleg áhrif  

Umhverfismál hafa verið mjög áberandi í umræðunni undanfarin ár og jafnvel áratugi. 

Samhliða því hefur meðvitund almennings aukist um umhverfismál. Stjórnvöld víða í 

heiminum sem og á Íslandi setja sér markmið um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

og auka sjálfbærni. Þetta hefur leitt af sér auknar kröfur til ferðaþjónustunnar um ábyrgð í 

umhverfismálum eins og sjá má m.a. hjá stofnunum eins og t.d. UNEP og UNWTO (2005) og 
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UNWTO ( án árs). Ferðamálastofa (2012) er að innleiða umhverfiskerfi sem þau kalla 

Vakann fyrir ferðaþjónustuaðila. Það mun því áfram vera áhersla á að fyrirtæki í 

ferðaþjónustu sýni ábyrgð í umhverfismálum og starfi í anda sjálfbærni.  

Hnattrænar breytingar á veðurfari með hlýnandi loftslagi geta einnig haft áhrif á þróun 

vetrarferðamennsku á Tröllaskaga. 

Lagaleg áhrif 

Helstu lög og reglugerðir sem fyrirtæki í ferðaþjónustu þurfa að taka mið af eru eftirfarandi: 

• Lög um skipan ferðamála nr. 73/2005 

• Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 

• Reglugerð um veitingastaði,gististaði og skemmtanahald nr. 585/2007 

• Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

• Skipulags reglugerð nr. 400/1998 

• Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 

Fyrir uppbyggingu á Húsabakka þarf einnig að huga sérstaklega að reglum og skilyrðum í 

tengslum við leyfisveitingar í afþreyingu sem ferðaþjónustan ætlar sjálf að bjóða upp á. Dæmi 

um auknar kröfur sem þarf að skoða eru leyfi fyrir ferðum á kanó sem kalla á samþykki 

siglingastofnunar (Ferðamálastofa, án árs). 

Rekstarleyfi miðast við að verið sé að halda áfram með rekstur í gömlu húsnæði og kröfur 

miðaðar við það, ef hinsvegar verða gerðar breytingar á húsnæðinu í tengslum við reksturinn 

þarf að taka tillit til krafna í t.d. byggingarreglugerð og reglugerð um hollustuhætti þar sem 

gerðar eru meiri kröfur en áður. 

 

 

  



 
25 

 

Aðferðir og verklag 

Við öflun gagna og við vinnslu verkefnisins voru haldnir samráðsfundir með helstu 

hagsmunaaðilum sem koma að núverandi starfsemi á Húsabakka, ásamt kynningarfundum 

fyrir almenning og félög. Þar að auki voru haldnir fundir með undirbúningshóp og einn 

formlegur fundur með stjórn Náttúruseturs á Húsabakka. Einnig voru tekin óformleg viðtöl 

við einstaklinga þegar tækifæri gáfust. Niðurstöður þessara funda og viðtala höfðu síðan áhrif 

á mótun viðskiptahugmyndarinnar og gerð viðskiptaáætlunar. 

Stærri samráðsfundirnir voru tveir. Fyrri fundurinn var haldinn 22. nóvember 2011, á 

Húsabakka. Það var opinn umræðufundur með stjórnum félaga með starfsemi á staðnum, 

íbúum á Húsabakka og húsverði. Strax í upphafi var ákveðið að hafa alla umræðu opna og 

hreinskilna og gæta þess að tala hreint út, einnig um viðkvæm málefni, eins og að íbúar gætu 

verið að missa húsnæðið og húsvörðurinn vinnuna. Umræðan á fundinum var stýrð að hluta. 

Þ.e.a.s. verkefnistjóri Náttúruseturs upplýsti um fyrirætlan bæjarins um að bjóða húsnæðið út 

til leigu fyrir rekstur gisti- og veitingaþjónustu, en gert ráð fyrir að Náttúrusetur, Jógamiðstöð 

og Menningar og Listasmiðja myndu áfram hafa aðstöðu á Húsabakka. Fundarmenn voru 

síðan beðnir um að ræða hvaða hugmyndir þeir sæju fyrir sér um uppbyggingu á Húsabakka.  

Tilgangur umræðunnar var að fá fram svör við eftirfarandi atriðum:  

• Hvernig starfsemi vill fólk sjá á Húsabakka? 
• Hvaða sjónarmið og viðhorf eru ríkjandi gagnvart uppbyggingu á ferðaþjónustu? 
• Hvaða viðhorf hafa menn til samstarfs? 
• Er áhugi fyrir hendi á að Náttúrusetur, þessi hópur eða einhverjir úr hópnum myndu 

bjóða í leigu á húsnæðinu með uppbyggingu ferðaþjónustu í huga? 

Úr hópi hagsmunaaðila voru valdir fulltrúar í samstarfs- og undirbúningshóp. Fyrir hönd 

Náttúruseturs á Húsabakka ses. komu Trausti Þórisson, formaður stjórnar og Hjörleifur 

Hjartarson verkefnastjóri Náttúruseturs.  

Fyrir hönd Hollvinafélags Húsabakka var valinn Karl Ingi Atlason sem situr í stjórn 

Hollvinafélagsins. Trausti Þórisson er formaður Hollvinafélagsins en var í hópnum fyrst og 

fremst fulltrúi Náttúruseturs. 

Fyrir hönd Menningar- og listasmiðju á Húsabakka kom Ingibjörg R. Kristinsdóttir formaður 

félagsins. Ingibjörg er einnig leigjandi að íbúðinni sem fylgir í útboðinu.  
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Fyrir hönd Jógaseturs: Anna Dóra Hermannsdóttir, eigandi. Anna Dóra er leiðsögumaður og 

rekur ferðaþjónustu á Klængshól í Skíðadal. Faglegt viðhorf og þekking Önnur Dóru skipti 

einnig máli inn í þennan hóp.  

Kolbrún Reynisdóttir var fengin til að stýra vinnunni og vinna viðskiptaáætlun fyrir hópinn. 

Nokkrir fundir voru haldnir með samstarfshópnum við gerð viðskiptaáætlunar til að greina 

nánar sjónarmið um hvernig ferðaþjónustu menn vildu sjá og áhersluatriði við uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar. Einnig fóru fram óformleg viðtöl við aðila á milli funda. SVÓT greining 

var unnin með þessum hóp. 

Viðskiptaáætlun var kynnt á sér fundi fyrir stjórn Náttúruseturs. Á þeim fundi voru einnig 

ræddir kostir og gallar þess að sjálfseignarstofnun ræki ferðaþjónustu sem væri í 

samkeppnisrekstri. Niðurstaða stjórnar var að heppilegast væri að stofna sér rekstrarfélag um 

rekstur tjaldstæðis, gisti- og veitingaþjónustu. 

Síðari stóri samráðsfundurinn var haldinn í desember, eftir ákvörðun stjórnar 

Náttúrusetursins, með sömu aðilum og fyrri fundurinn. Á þeim fundi voru drög að 

viðskiptaáætlun kynnt sem og niðurstaða stjórnar Náttúruseturs. Tilgangur þessa fundar var 

að:  

• Kynna fyrstu drög að viðskiptahugmyndinni og viðskiptaáætlun  
• Fá ákvörðun um hvort aðilar vildu halda áfram með verkefnið 
• Fá fram athugasemdir og sjónarmið gagnvart viðskiptahugmynd og rekstraráætlunum  

Sérstök kynning var haldin fyrir sveitarstjórn og fulltrúa Dalvíkurbyggðar sem komu að 

úrvinnslu tilboða. 

Aðrir fundir og frekari öflun gagna 

Eftir að Dalvíkurbyggð tók ákvörðun um að ganga til samninga við Húsabakkahópinn voru 

haldnir frekari kynningarfundir með það að markmiði að upplýsa fleiri aðila og safna hlutafé.  

Forsendur sem lágu til grundvallar fyrstu viðskipaáætlun breyttust í samningaferlinu við 

Dalvíkurbyggð og kölluðu á að rekstrar- og fjárhagsáætlanir yrðu endurunnar. Leitað var til 

Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar eftir aðstoð og ráðleggingum varðandi fjármögnun og 

söfnun hlutafjár.  
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Skilgreiningin á því hverjir væru beinir hagsmunaaðilar var einnig útvíkkuð vegna þess að á 

þessum tímapunkti var orðið ljóst að umsjón með Félagsheimilinu Rimum myndi verða hluti 

af starfseminni.  

Opinn fundur fyrir almenning var haldinn þar sem fulltrúar ungmennafélagsins mættu og frá 

veiðifélaginu, en bæði félög eiga hagsmuna að gæta á Rimum.  

Tveir kynningarfundir voru haldnir fyrir kvenfélagið Tilraun, sem á hluta í Rimum. Tilgangur 

þeirrar kynninga var að  

• Upplýsa hagsmunaaðila um fyrirhugaða starfsemi  
• Kalla eftir sjónarmiðum og athugasemdum við þær hugmyndir  
• Kynna og fá umræðu um hugmyndir um samstarf við kvenfélagið  
• Fá fram viðhorf gagnvart nýtingu á gróðurreit sem kvenfélagið hefur hugsað um 
• Leita eftir stuðningi við verkefnið frá kvenfélaginu  

Auk þess var haft beint samband við einstaklinga í Svarfaðardal eða með tengsl við 

Svarfaðardal og Húsabakka.  

Söfnun hlutafjár hélst í hendur við samningaferlið við Dalvíkurbyggð og þegar ljóst var að 

lágmarks hlutafé, sem var 5 milljónir myndu nást sem og samningar við Dalvíkurbyggð, var 

farið inn í þriðja fasa verkefnisins sem var að endurvinna viðskiptaáætlun, undirbúa og stofna 

fyrirtæki sem fékk nafnið Húsabakki ehf. 

Helstu takmarkanir á gagnaöflun eru að viðhorf til umhverfismála og náttúruverndar var ekki 

kannað sérstaklega á fundum með hagsmunaaðilum né í þeim óformlegu viðtölum sem voru 

tekin. Á opna kynningarfundinn mættu ekki mjög margir, sem ekki tengdust verkefninu beint 

eða í gegnum félögin. Það er því ekki víst að viðhorf þeirra sem eiga beinna hagsmuna að 

gæta á Rimum og Húsabakka endurspegli endilega viðhorf alls almennings í Svarfaðardal. 

Hinsvegar gefa óformlegu viðtölin vísbendingar í þá átt sem og viðhorf þeirra sem tóku þátt á 

kvenfélagsfundunum. 

Verkefnisstjórnun 
Þetta verkefni hefur þrjá meginfasa, þar sem niðurstöður hvers fasa skiptu máli fyrir 

ákvarðanir um frekari framvindu. Þessir fasar hafa örlitla skörun á tímaás. 

1. Viðskiptaáætlun útgáfa 1 
2. Söfnun hlutafjár og kynning á verkefni  
3. Viðskiptaáætlun útgáfa 2 
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Við þetta bættust verkþættir sem snúa að BA verkefninu, skrifum á greinargerð og skilum á 

BA verkefni. Á næstu myndum má sjá verkáætlun fyrir þetta BA verkefni sem nær yfir þessa 

3 meginfasa og það sem lítur að BA verkefninu. 

 

Mynd 1 Verkáætlun - Fasi 1 

 

Mynd 2 Verkáætlun - Fasi 2 

 

Mynd 3 Verkáætlun - Fasi 3 



 
29 

 

 

Verkþættir voru brotnir niður í passlega undirverkþætti. Rauð X þýða að einhverju sé lokið en 

svört X að verk sé hafið. Vörður voru merktar í rauðum lit og sést á mynd fjögur ein 

mikilvægasta varðan,1. apríl, þar sem tekið verður formlega við húsnæði og rekstri. 

Helstu áhættuþættir í þessu verkefni voru þrír: 

1. Að Dalvíkurbyggð tæki ekki tilboði hópsins  
2. Að ekki tækist að semja við Dalvíkurbyggð eftir að tilboði var tekið 
3. Að ekki tækist að safna nægu hlutafé til að standa undir því sem talið var nauðsynlegar 

endurbætur á húsnæði 

Afleiðing fyrir samstarfshóp og þá sem standa á bakvið verkefnið eru óverulegar fyrir alla 

þrjá liði og ekki þörf á neinum viðbrögðum. 

Fyrir undirritaða hefðu áhrif á fyrsta þætti ekki verið nein, en ef atriði 2 eða 3 hefðu komið 

upp hefði það haft áhrif á framgöngu BA verkefnis. Áætluð viðbrögð við því hefðu verið að 

sækja um breytingu á verkefni og fresta skilum. 

Hluti af viðskiptaáætlun fyrir Húsabakka ehf. er gerð rekstrar- og framkvæmdaáætlana. Þar er 

tekið á þáttum sem lúta beint að undirbúningi starfseminnar, eins og gerð heimasíðu, 

markaðssetningu, öflun og móttöku á sjálfboðaliðum og fleiru. Það hefði mátt setja þessar 

tvær áætlanir saman, en gagnvart hluthöfum gaf það skýrari mynd að halda því aðskildu en 

fyrir vikið eru stöku verkþættir endurteknir þar. Þessa framkvæmdaáætlun má sjá í 

meðfylgjandi viðskipaáætlun.  

Varðandi hönnun á heimasíðu Húsabakka var leitað til nemenda á lokaári í grafískri hönnun 

við Myndlistarskólann á Akureyri. Útlitshönnun heimasíðu var lokaverkefni tveggja nema í 

áfanga um viðmótshönnun. Annar þessara nema hannaði síðan merki (e.Logo) og 

kynningarbækling. 
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Rekstrar- og framkvæmdaáætlun 

Samkvæmt verkefnislýsingu BA verkefnis ber að gera grein fyrir rekstrar- og 

framkvæmdaáætlun viðkomandi verkefnis. Í meðfylgjandi viðskiptaáætlun má sjá rekstrar- og 

framkvæmda áætlanir er viðkoma rekstri Húsabakka ehf. 

Takmarkanir verkefnisins 
Þetta verkefni hefur fyrst og fremst snúist um að byggja ákveðinn fræðilegan grunn sem nýtt 

fyrirtæki getur byggt sína stefnumótun á og síðan öll þau praktísku atriði sem felast í því að 

gera tilboð, ganga til samninga, safna hlutafé, stofna fyrirtæki, sækja um rekstrarleyfi, og 

undirbúa starfsemina. Allt atriði sem ekki er hægt að fresta eða gera seinna. Afþreyingarþáttur 

starfseminnar og samstarfið við Náttúrusetur á Húsabakka, og hina aðilana þar hefur því með 

vilja verið skilinn eftir. Mögulegt er að það birtist að einhverju leyti í því að við séum ekki að 

sinna umhverfisþættinum í sjálfbærri þróun en svo er hinsvegar ekki. Vöruþróun í samstarfi 

við þessa aðila þar sem lögð er áhersla á umhverfisfræðslu, náttúruvernd og sjálfbærni er 

einfaldlega eitt af þeim verkefnum sem bíða úrlausna eftir 1. apríl.  

Ráðstefnuhluti ferðaþjónustunnar hefur einnig fengið minni athygli, en undir þennan hluta 

fellur markaðssetning og samstarf við aðra aðila um aðstöðu fyrir námskeið og ráðstefnuhald, 

sem og almenn umsjón og útleiga á félagsheimilinu. Þetta er því einnig eitt af þeim 

verkefnum sem bíða frekari vinnslu eftir 1. apríl. 
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Niðurstöður 

Þetta verkefni lýsir hugmyndavinnu og hvötum að hagnýtu verkefni í ferðaþjónustu þar sem 

framkvæmdin er komin á fullt skrið. Greinargerð með verkefninu er ætlað að leggja 

fræðilegan grunn að þeirri hugmyndafræði sem starfsemin byggir á. Eins og farið var yfir í 

umræðu um hugtök og skilgreiningar hér að ofan hverfist hugmyndafræðin um sjálfbæra 

þróun og er hér fjallað um hvernig sú hugmyndafræði er innleidd í starfsemina og áætlanir. 

Húsabakki og tengsl við sjálfbæra þróun 
Eitt af mikilvægum áhersluatriðum við stofnun Húsabakka ehf er áherslan á uppbyggingu 

sjálfbærrar ferðaþjónustu. Við stofnun félagsins og mótun framtíðarsýnar er mikil áhersla 

lögð á að uppbygging ferðaþjónustu á Húsabakka skili beinum efnahagslegum og félagslegum 

ávinningi til heimamanna um leið og markmiðið er að hámarka ánægju gesta með dvöl á 

Húsabakka og þátttöku þeirra í þeirri afþreyingu sem er í boði.  

Samráð við hagsmunaaðila er talið eitt af lykilatriðum við uppbyggingu á sjálfbærri 

ferðaþjónustu (Georg o.fl., 2009, bls. 178; Sharpley og Sharpley, 1997, bls. 123; Dowling, 

2009, bls. 17-16). Þátttaka og áhrif heimamanna skipta máli og hafa áhrif á viðhorf 

heimamanna og stuðning við verkefni. Eitt af markmiðum Sameinuðu Þjóðanna um sjálfbæra 

ferðaþjónustu UNEP, og UNWTO (2005, bls. 19) er að virkja og efla heimafólk í 

áætlunargerð og við ákvörðunartöku um stjórnun og framtíðaruppbyggingu ferðaþjónustu. 

Þetta samráð við hagsmunaaðila var talið mikilvægt að hafa strax frá upphafi ferilsins, ekki 

endilega vegna þess að það væri hluti af „sjálfbærri þróun“ heldur vegna þess að það var talin 

ein af forsendum þess að hægt væri að byggja upp starfsemi á Húsabakka að það væri gert í 

sátt við samfélagið og fyrir samfélagið.  

Því voru hagsmunaaðilar skilgreindir strax í upphafi og ákveðið að hafa samráð og kanna 

skoðanir og sjónarmið þeirra sem hefðu beinna hagsmuna að gæta. Beinir hagsmunaaðilar 

voru skilgreindir sem allir þeir sem yrðu fyrir beinum áhrifum af því að húsnæði á Húsabakka 

yrði boðið út til leigu. Það eru þau félög og stofnanir sem eru með starfsemi á Húsabakka: 

Náttúrusetur á Húsabakka ses. Jógamiðstöð, Menningar og listasmiðja og Hollvinafélag 

Húsabakka. Þar að auki leigjendur íbúðar og núverandi húsvörður sem hefur séð um að leigja 

húsin út til hópa og á einnig mínigolf á staðnum. Húsvörðurinn er starfsmaður 

Dalvíkurbyggðar. Þess ber að geta að bæði Hollvinafélag Húsabakka og Menningar og 

listasmiðjan eru frjáls félagasamtök með víða tengingu inn í samfélagið. 
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Á fyrsta samráðsfundi kom strax fram að menn vildu sjá ferðaþjónustu í eigu heimamanna 

byggjast upp á Húsabakka og fá daglega starfsemi í húsin og líf. Samstarf við félögin og á 

milli aðila var mönnum einnig mikilvægt. Sumum fundarmönnum fannst framhjá Náttúrusetri 

gengið vegna þess að rekstur á ferða- og ráðstefnumiðstöð var ein af upphaflegum 

hugmyndum um starfsemi Náttúrusetursins. Það kom fram á fundinum að mönnum fannst 

lítið samráð haft við hagsmunaaðila að hálfu Dalvíkurbyggðar. Rætt var um hverjir gætu 

mögulega rekið ferðaþjónustu á staðnum og voru ræddir ýmsar hliðar á því, ásamt því að ræða 

hvaða fyrirkomulag mönnum finnist praktískt varðandi ferðaþjónustu á Húsabakka og síðan 

útleigu á Rimum og sundskála. Fundarmenn voru sammála um að ferðaþjónustan ætti að 

tengjast starfi Náttúruseturs og að hagræði væri í því að sami aðili ræki félagsheimilið og 

ferðaþjónustuna. 

Niðurstaða fundarins var að láta gera viðskiptaáætlun m.a. til að leiða í ljós hvort rekstur 

ferðaþjónustu væri raunhæfur kostur, og að vinna það í nafni Náttúruseturs til að byrja með.  

Síðari stóri samráðsfundurinn var haldinn eftir ákvörðun stjórnar Náttúrusetursins með sömu 

aðilum og fyrri fundurinn. Á þeim fundi var viðskiptaáætlun kynnt sem og niðurstaða stjórnar 

Náttúruseturs um að stofna sér rekstrarfélag. Á fundinum var farið vel yfir óvissuþætti í 

rekstri nýrra ferðaþjónustuaðila og þess gætt að fundarmenn væru vel upplýstir um 

áhættuþætti í áætlunum, eins og t.d. forsendur fyrir tekjum og kostnaði. Niðurstaða þess 

fundar var samt sem áður að bjóða í leigu á húsnæði undir uppbyggingu og rekstur á 

ferðaþjónustu. Tilboðið skyldi gert í nafni Náttúruseturs, Hollvinafélags og Menningar og 

listasmiðju.  

Viðhorf og sjónarmið sem komu fram á fundum voru almennt jákvæð. Samráðshópur hittist 

nokkrum sinnum við gerð viðskiptaáætlunar. Menn voru sammála um að starfsemin ætti að 

vera umhverfisvæn frá upphafi og að betra væri að byggja upp starfsemina hægt, þar sem 

fyrirtækið gæti staðið undir eigin vexti og vaxið jafnt og þétt. Þannig er gert ráð fyrir að fjölga 

störfum smám saman. Í samráðshópnum kom fram áhugi á að nýta Friðland Svarfdæla betur 

til fræðslu og útivistar en horfa jafnframt til náttúru og landslags á Tröllaskaga. Með þessu má 

segja að markmiðum sjálfbærrar þróunar um upplýsta þátttöku allra hagsmunaaðila og 

sameiginlegrar sýnar þeirra sé náð. 

Þegar ákvörðun um að stofna sérstakt rekstrarfélag um reksturinn var tekin, var ákveðið að 

gefa öllum heimamönnum kost á að eiga hlut í félaginu. Hluthafar eru 66 einstaklingar og 
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félög sem ýmist búa og eru með starfsemi í Svarfaðardal, eða hafa sterka tengingu við svæðið. 

Heimamenn eiga þannig beina aðild að rekstrinum og geta haft bein áhrif á uppbyggingu á 

Húsabakka og njóta ávinnings af rekstrinum. Lögð er áhersla á að byggja upp jafnt og þétt án 

lántöku og að reksturinn standi undir uppbyggingunni. Þessi stefna samræmist mjög vel þeirri 

hugmyndafræði sem fram kemur í umfjöllun um sjálfbæra þróun að mikilvægt sé að 

heimamenn geti haft bein áhrif á þróun og uppbyggingu sem og að uppbygging skili 

efnahagslegum ávinningi til heimamanna. 

Hluti af sjálfbærri þróun er einnig að virða félags- og menningararf samfélaga og gildismat 

þeirra, eins og kemur fram í skilgreiningu UNWTO (án árs). Félagasamtök eins og 

ungmennafélagið og kvenfélagið hafa getað nýtt sér ákveðin tækifæri til fjáröflunar á 

Húsabakka og er hefð fyrir því allt frá því að félagsheimilið var byggt. Með ákvörðun 

sveitarfélagsins um að leigja starfsemina og koma rekstri félagsheimilis á aðrar hendur voru 

skilaboð sveitarfélagsins til nýrra aðila að þessum notum væri sjálfhætt. Stefna Húsabakka ehf 

er hinsvegar að vinna með þessum félögum og halda áfram að gefa þeim tækifæri til 

fjáröflunar. Það er gert með því að ungmennafélagið getur selt gos og sælgæti á opinberum 

samkomum í félagsheimilinu, eins og verið hefur og kvenfélaginu stendur til boða að sjá um 

kaffi og kökur á samkomum í félagsheimilinu þar sem slíkar veitingar eru pantaðar. Félögin 

hafa forgöngu um þetta við hverja samkomu og eingöngu ef félögin vísa því frá sér mun 

Húsabakki sjá um þessar veitingar. Ferðaþjónustan mun einnig gefa fólki í Lista- og 

handverksmiðstöð tækifæri til að bjóða vörur sínar til sölu. Því til viðbótar má nefna að míni 

golf sem er á staðnum er í eigu heimamanns og var gert samkomulag við viðkomandi um þá 

starfsemi. Ferðaþjónustan mun enn fremur halda áfram hefðum sem hafa verið að myndast 

eins og að íbúar borði skötu saman á Þorláksmessu og standa fyrir fjölskyldudegi á vorin og 

tiltektardegi. Ávinningur til samfélagsins er þannig enn frekar styrktur umfram beina 

eignaraðild heimamanna og félagið sýnir samfélagslega ábyrgð í verki. Á þennan hátt er 

leitast við að efla efnahag og félagsauð á svæðinu. Eða eins og segir í skilgreiningu UNWTO 

(án árs) á sjálfbærri ferðaþjónustu, þá á sjálfbær ferðaþjónusta að virða félags- og 

menningarlegan upprunaleika heimamanna og varðveita menningararf þeirra.  

Húsabakki og tengsl við náttúru- og fræðslutengda ferðaþjónustu 
Á samráðsfundum sem voru haldnir komu fram þær skoðanir að eðlilegt væri að byggja upp 

náttúrutengda ferðaþjónustu. Helstu ástæður þess eru þessi sterku tengsl við Náttúrusetrið á 

Húsabakka þar sem umfjöllunarefnið er náttúran og fuglarnir. Einnig horfðu menn á 
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staðsetningu Húsabakka nánast mitt í fjalllendi Tröllaskagans þar sem má finna ótal 

gönguleiðir og tækifæri til að njóta útivistar og náttúru allt árið um kring. Leiðsögumenn í 

nágrenninu hafa gist á Húsabakka með gönguhópa og kominn ákveðinn vísir af því að bjóða 

upp á gönguferðir þar sem menn tengja saman náttúru, jarðfræði og menningu. Önnur 

afþreying sem er í boði í næsta nágrenni er einnig náttúrutengd, eins og t.d. hvalaskoðun og 

hestaferðir. Nálægð við Friðlandið er einnig þáttur sem horft var til og kom sterkt fram í 

umræðum. Sjálfbær ferðaþjónusta á að hámarka ánægju gesta með því að tryggja 

merkingarbæra upplifun fyrir gestina (UNWTO án árs). Merkingarbærri upplifun má ná t.d. 

með því að beita umhverfistúlkun og markvissri fræðslu. Hluti af starfsemi Náttúrusetursins er 

fræðslutengdur. Náttúrusetur á Húsabakka hefur staðið fyrir skólabúðum yfir vetrartímann, og 

tekið á móti skólahópum. Einnig má nefna sýninguna Friðland Fuglanna þar sem gestir 

fræðast um fugla á óvenjulegan hátt. Náttúrusetur hefur einnig staðið fyrir málþingum. Frá 

hagsmunaaðilum komu einnig fram óskir um samstarf við bæði Jógasetur og Menningar- og 

listasmiðju um námskeið. Þegar verið er að byggja upp sjálfbæra ferðaþjónustu er eðlilegt að 

uppbyggingin sé fræðslutengd, þar sem horft er til þess að vekja gesti til umhugsunar um 

umhverfismál og náttúruvernd. Á Húsabakka verður síðan tengingin við fræðslu enn sterkari í 

gegnum samstarfið við Náttúrusetur, Jógamiðstöð og Menningar og listasmiðju.  

Umræður og ályktanir 

Sjálfbærni snýst um að ná jafnvægi á milli þriggja þátta; efnahags- félagslegra- og 

umhverfisþátta. Ekki verður annað séð en að við stofnun og mótun viðskiptaáætlunar fyrir 

Húsabakka ehf hafi tekist vel að undirbúa fyrri tvo þættina. Það er að segja leggja grunn að og 

setja sér markmið um efnahagslegan ávinning sem skili sér bæði til eigenda og samfélags. Það 

reynir hinsvegar ekki á þetta fyrr en fyrirtækið er búið að starfa í einhvern tíma. Áhrif 

heimamanna virðast tryggð í gegnum víðtækt eignarhald og lagður er grunnur að því að 

starfsemin skili einnig félagslegum ávinningi til heimamanna.   

Þriðja stoðin undir sjálfbærri ferðaþjónustu er samkvæmt UNWTO (án árs) að nýta 

umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem bestan og 

hagkvæmastan hátt, viðhalda jafnframt nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum og stuðla að 

verndun náttúrulegrar arfleifðar og líffræðilegrar fjölbreytni. Sömu atriði koma fram í 

reglugerð um Vatnajökul þar sem fjallað er um sjálfbæra nýtingu á lífrænni auðlind. Friðland 

Svarfdæla sem er rétt við Húsabakka og Náttúrusetur á Húsabakka nýtir í sinni starfsemi þarf 
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að skoða sérstaklega með þetta í huga og stuðla að skynsamlegri nýtingu og verndun 

votlendisins og fuglalífsins. Á síðu Alþjóðlegu fuglaverndarsamtakanna (BirdLife 

International, 2012) um mikilvæg svæði fyrir fugla, sem Fuglavernd á Íslandi er aðili að, er 

Friðland Svarfdæla á lista. Þar er helsta ógnun við svæðið talin ferðamennska og minkur. 

Aðgengi og stýring ferðamanna í friðlandinu eru því atriði sem Húsabakki og/eða 

Náttúrusetur á Húsabakka ættu að láta sig einhverju skipta, sem og að fylgjast með 

meindýrum eins og mink. Búið er að taka fyrstu skref til undirbúnings þess að reka vistvænt 

fyrirtæki en það þarf að móta umhverfisstefnu fyrir Húsabakka ehf.  

Náttúrutengd ferðaþjónusta sem er fyrir náttúruna, eða hrein vist-ferðaþjónusta, krefst 

sérfræðiþekkingar sem ekki er til staðar í dag á Húsabakka og því eðlilegt að horfa meira til 

náttúrutengdrar ferðaþjónustu sem er um náttúruna eða á sér stað í náttúrunni og þekking til 

staðar hjá þeim sem standa á bak við starfsemi á Húsabakka. Það er líka skynsamlegur 

upphafspunktur sem síðan má þróa sig útfrá ef sú stefna verður tekin á seinni stigum. 

Það sem skiptir máli fyrir Húsabakka og Náttúrusetur á Húsabakka er að áhugi ferðamanna 

fyrir fræðslu og upplifun sem skilur eitthvað eftir sig er vaxandi. Þetta styðja Ritchie o.fl. 

(2003, bls. 26-27) og Ballantyne o.fl (2010, bls. 2) sem benda á að fræðsluhluti 

náttúrutengdrar ferðaþjónustu er mikilvægur þáttur fyrir ánægjulega upplifun ferðamannsins.  

Reynt hefur verið að greina hvað einkennir þá markhópa sem hafa áhuga á og leita eftir 

náttúrutengdri ferðaþjónustu. Á því eru hinsvegar nokkrar takmarkanir eins og t.d. að greina 

hvort fyrirhuguð gistiaðstaða henti þeim markhópum sem verið er að horfa til. Húsabakki ehf 

þarf að fylgjast vel með því hvort verið sé að draga réttar ályktanir varðandi markhópana og 

bregðast þá við á viðeigandi hátt. Einnig þarf að huga að því að þróa vöruframboð í 

afþreyingu sem fellur vel að markhópnum, en það má gera bæði sjálfstætt eða í samstarfi við 

þá aðila og fyrirtæki sem eru á svæðinu. 

Frumkvöðlafyrirtæki 
Stefnumótun og stefnumiðuð stjórnun er öllum fyrirtækjum mikilvæg því ef þú veist ekki 

hvert þú ert að fara, þá skiptir engu máli hvaða leið þú ferð þangað eins og kötturinn sagði við 

Lísu í Undralandi. Greiningar eru grunnur að stefnumótun og stefnumótun er gerð með 

langtímamarkmið í huga (Johnson og Scholes, 2002, bls 4). Greining á ytra umhverfi, 

samkeppni og markhópum gefur mikilvægt innlegg í stefnumótunina. Greining á ytra 

umhverfi var m.a. nýtt á fundum með samstarfshóp sem innlegg í svót greiningu hópsins í 
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upphafi, til að átta sig á því hvaða lög og reglur það eru sem setja starfseminni ramma og til 

að skoða hvaða leyfi þarf að sækja um og hvar. Svót greininguna má sjá í viðskiptaáætluninni 

í viðauka A. 

Í frumkvöðlafyrirtækjum er það fyrst og fremst drifkraftur frumkvöðulsins sem drífur 

uppbygginguna áfram. Hætta er á að hin víðtæka eignaraðild að fyrirtækinu dragi úr þessum 

frumkvöðlakrafti af því að hver og einn álítur að hlutur og hlutverk hans eða hennar sé svo 

lítið að framlagið skipti ekki máli innan fjöldans. Stærstu einstöku hluthafarnir eiga í kringum 

10% af hlutafé sem skiptist á 3 aðila. Ef eignarhlutur fjölskyldna er dreginn saman þá eru það 

4 fjölskyldur og Náttúrusetur á Húsabakka sem eiga saman um helming hlutafár. Allir aðrir 

hluthafar eiga minni hlut. Af þeim eru einhverjir aðilar sem hafa lagt fram hlutafé til að 

styrkja uppbygginguna fyrst og fremst og líta á sig sem óvirka hluthafa. Framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins verður því að taka á sig hlutverk frumkvöðulsins í upphafi. Á hinn bóginn getur 

hin dreifða eignaraðild einnig komið í veg fyrir að fyrirtækið staðni með frumkvöðlinum með 

því að veita honum aðhald og ráða inn nýjan framkvæmdarstjóra þegar fyrirtækið vex og aðrir 

eiginleikar en drifkraftur fara að skipta máli ef frumkvöðullinn vex ekki með fyrirtækinu í 

sínu starfi. 

Hagnýtt gildi 
Þetta verkefni á að vera hagnýtt verkefni í ferðamálafræði sem gengur út á það að undirbúa og 

stofna fyrirtæki með það að markmiði að byggja upp sjálfbæra ferðaþjónustu sem skilar 

efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum ávinningi fyrir samfélag í dreifbýli. Þessi 

markmið verða ekki innleyst á þeirri stundu sem fyrirtækið tekur til starfa, heldur þarf tíminn 

að leiða í ljós hversu vel tekst til. Hagnýtt gildi verkefnisins felst fyrst og fremst í gerð 

viðskiptaáætlunar fyrir hið nýja fyrirtæki ásamt þeim fræðilega bakgrunni sem fjallað er um í 

þessari ritgerð. Afurðir viðskiptaáætlunar eins og verkáætlun, rekstrar- og fjárhagsáætlun eru 

einnig góð stjórntæki fyrir stjórn og framkvæmdastjóra og mynda þær forsendur sem 

reksturinn byggir á. 
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Lokaorð 

Mikilvægt er að fara ekki fram úr sjálfum sér við uppbyggingu og þróun sem byggir á 

sjálfbærni. Sú mynd sem við viljum að aðrir hafi af Húsabakka um að staðurinn sé 

umhverfisvænn, fræðslu- og náttúrutengdur þarf að vera sönn og raunveruleg. Ég tel að 

heimamenn hafi haft bæði tækifæri til að hafa áhrif og hafi raunverulega haft áhrif á að móta 

viðskiptahugmyndina og að engin ástæða sé til annars en að trúa því að fyrirhuguð starfsemi 

skili einnig félagslegum ávinningi til samfélagsins. Hvað varðar efnahagslegan ávinning þá á 

eftir að reyna á það í starfsemi fyrirtækisins. Til þess að Húsabakki geti raunverulega sagt að 

uppbyggingin sé sjálfbær þarf einnig að huga að umhverfismálum og náttúruvernd. Til að vel 

takist til með það þarf að tryggja að bæði starfsmenn, hluthafar, heimamenn og aðrir 

samstarfsaðilar fylgi með í þróuninni. Með því á ég við að það er líka nauðsynlegt að auka 

þekkingu þeirra og skilning á undirliggjandi hugmyndafræði samtímis með því að það þarf að 

hlusta á og taka tillit til ólíkra sjónarmiða. Reiknað er með að hafa vinnufundi með 

hagsmunaaðilum um að þróa afþreyingarvörur sem hægt er að bjóða markvisst upp á. Einnig 

eru vinnuhópar í kringum breytingar á húsnæði og að koma aðstöðu í lag þar sem það eru 

aðilar úr hluthafahópnum sem stýra hverjum hóp, en hóparnir ráða miklu um hvernig þeir 

leysa úr verkefnum sínum. Vinna hópanna er síðan samræmd á samráðsfundum. 

Fræðsla og þjálfun starfsmanna þarf að eiga sér stað og menn þurfa að forðast skyndilausnir 

og yfirborðs klór. Starfsmenn þurfa að vita og tileinka sér þau gildi sem reksturinn á að 

byggja á þannig að gestir séu að fá samræmd skilaboð, hvort sem þau eru bein eða óbein. Til 

þess þarf að setja upp formlega stefnu og gildi fyrirtækisins þannig að þau séu aðgengileg 

öllum. Starfsmenn sem eiga að sinna leiðsögn þurfa einnig að fá þjálfun í umhverfistúlkun. 

Hugmynd sem verið er að vinna í er að útbúa fræðslufundaröð fyrir starfsmenn og heimamenn 

sem hafa áhuga á leiðsögn eða afþreyingu fyrir ferðamenn. Helst þarf að byggja þetta upp 

þannig að menn séu viðurkenndir staðarleiðsögumenn ef þeir hafi setið alla fræðslufundina. 

Efniviðurinn er umhverfistúlkun, fræðsla um náttúru, jarðfræði og landmótun á Tröllaskaga 

sem og sögu og menningararfleifð svæðisins.  

Það er óraunhæft að ætlast til þess að frá og með 1. apríl spretti fram fullbúið fyrirtæki með 

fullþróaðar vörur og þjónustu sem sé umhverfisvænt og sjálfbært frá fyrstu stundu. Þetta er 

lærdóms- og uppbyggingarferli sem er hafið og heldur áfram á meðan fyrirtækið starfar.   
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