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Abstract 
For the last years the number of tourists visiting Iceland has been growing fast. 

This increase in the number of tourists has brought to the fore sooner than 

expected difficulties in receiving them at various destinations. Most of the 

popular tourist destinations are not prepared to receive such a fast growing 

number of visitors and an urgent need for improving access to them whilst 

protecting them has arisen. The debate at the moment is about how to finance 

such improvements. Therefore, the idea of charging entrance fees to selected 

key destinations, to cover the costs of improvements, has become more 

common recently. The debate on fees has primarily been focused on its 

execution and implementation. There are disputes over who should operate and 

be responsible for charging entrance fees and the improvements these are to 

fund. 

Discussion on job creation parallel to charging entrance fees has not been as 

pronounced. These jobs would be in destinations set in rural areas and they 

would provide a welcome addition to the economy and job opportunities there. 

This project will examine whether levying entrance fees can create jobs and 

meet the costs of improvements concomitantly. 

 

Keywords: Tourist, job creation, Iceland, entrance fees. 
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Útdráttur 
Á síðustu árum hefur erlendum ferðamönnum sem koma til Íslands fjölgað 

mikið ár frá ári á öllum tímum ársins. Upphaf þessarar gríðarlegu aukningar má 

meðal annars rekja til veikingar íslensku krónunnar, markaðsátaka aðila innan 

ferðaþjónustunnar, betri samganga til landsins og umfjöllunar erlendra 

fjölmiðla um eldgosin í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum sem höfðu gríðarleg 

áhrif á flugumferð langt út fyrir landsteinana. Þessi fjölgun ferðamanna hefur 

flýtt fyrirsjáanlegum vandkvæðum við móttöku þeirra á ýmsum 

ferðamannastöðum og skapað ný vandamál á öðrum. Flestir vinsælustu 

áfangastaðir ferðafólks eru ekki tilbúnir til að taka á móti miklum fjölda gesta 

og er því mikil þörf fyrir framkvæmdir sem bæta aðgengi að þeim. Umræðan 

um þessar mundir snýst um hvernig fjármagna megi slíka uppbyggingu. Því 

hafa hugmyndir um gjaldtöku á ferðamannastöðum, til að standa straum af 

þessum kostnaði, orðið algengari undanfarið. Reyndar er gjaldtaka þegar hafin, 

á þremur ferðamannastöðum sem eru Kerið, Hveragarðurinn í Hveragerði og 

Bláa Lónið sem hóf gjaldtöku af þeim sem eingöngu koma að skoða lónið án 

þess að fara ofan í það. Áður hafði gjaldtaka verið á að minnsta kosti tveimur 

öðrum stöðum, Þríhnjúkagíg og Vatnshelli, en þar er aðkoma í hellana háð 

útbúnaði þeirra sem selja ferðirnar í hellana og gjaldtaka endurspeglar það. 

Gjaldtaka er vel þekkt víða um heim á ferðamannastöðum og því ekki neitt nýtt 

í augum erlendra ferðamanna, þó hún hafi ekki viðgengist hérlendis hingað til.  

Umræðan um gjaldtöku hefur fyrst og fremst snúist um framkvæmd hennar og 

útfærslu. Deilt er um hver á að sjá um gjaldtökuna, hvernig og hver fær 

tekjurnar ? Umræða um á hvaða hátt slík gjaldtaka á ferðamannastöðum getur  

verið atvinnuskapandi hefur ekki verið eins áberandi. Þau störf væru á 

landsbyggðinni og væru þau eflaust kærkomin viðbót í atvinnulíf og 

atvinnumöguleika þar. 

Þessi ritgerð mun skoða hvort gjaldtaka á ferðamannastöðum sé tækifæri til 

atvinnusköpunar. Til að leita svara við því verður skoðað hvort gjaldtaka sé 

fjárhagslega hagkvæm á vinsælum ferðamannastöðum og hvaða 

atvinnutækifæri gætu legið þar að baki.  

Þannig verður áherslan á að skoða Geysissvæðið, Reynisfjöru og Skógarfoss.  



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

vii 
 

Efnisyfirlit 

 

Yfirlýsingar: .............................................................................................................................................. iii 

Abstract ................................................................................................................................................... iv 

Þakkarorð ................................................................................................................................................. v 

Útdráttur ................................................................................................................................................. vi 

Efnisyfirlit ................................................................................................................................................ vii 

Myndir ..................................................................................................................................................... ix 

Töflur ....................................................................................................................................................... ix 

1. Inngangur ........................................................................................................................................ 1 

2. Stærð ferðaþjónustu í hagkerfi Íslands ............................................................................................... 4 

2.1. Störf tengd ferðaþjónustu ....................................................................................................... 6 

3. Staða gjaldtöku á Íslandi í dag ....................................................................................................... 10 

3.1. Gjaldtaka á Íslandi í dag ......................................................................................................... 10 

3.1.1. Bláa lónið ....................................................................................................................... 12 

3.1.2. Hveragarðurinn í Hveragerði ......................................................................................... 12 

3.1.3. Kerið............................................................................................................................... 12 

3.1.4. Vatnshellir ...................................................................................................................... 13 

3.1.5. Þríhnjúkagígur ............................................................................................................... 13 

3.2. Tillögur sem fram hafa komið................................................................................................ 13 

3.2.1. Brottfarar- og komugjald ............................................................................................... 14 

3.2.2. Staðbundin gjaldtaka ..................................................................................................... 14 

3.2.3. Gistináttagjald ............................................................................................................... 14 

3.2.4. Náttúrupassi .................................................................................................................. 14 

3.3. Umræða um gjaldtöku í samfélaginu í dag ............................................................................ 15 

3.3.1. Gjaldtaka við Geysi ........................................................................................................ 15 

3.3.2. Gjaldtaka í Mývatnssveit ............................................................................................... 16 

3.3.3. Staðbundin gjaldheimta ................................................................................................ 16 

3.3.4. Náttúrupassi .................................................................................................................. 18 

3.3.5. Brottfarargjald ............................................................................................................... 19 

3.3.6. Gjaldtaka almennt ......................................................................................................... 20 

3.4. Dæmi um gjaldtöku erlendis ................................................................................................. 20 



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

viii 
 

3.4.1. Dropasteinshellir í Borgio Verezzi á Ítalíu ...................................................................... 21 

3.4.2. Stonehenge á Englandi .................................................................................................. 21 

3.4.3. High Force fossinn Englandi........................................................................................... 22 

3.4.4. Peak Cavern hellar Englandi .......................................................................................... 23 

3.4.5. Dalsnibba í Noregi ......................................................................................................... 23 

4. Rekstraráætlanir ............................................................................................................................ 24 

4.1. Forsendur rekstraráætlana .................................................................................................... 24 

4.2. Geysissvæðið ......................................................................................................................... 31 

4.3. Reynisfjara ............................................................................................................................. 42 

4.4. Skógafoss ............................................................................................................................... 46 

5. Mat á rekstraráætlunum ............................................................................................................... 50 

6. Tillögur ........................................................................................................................................... 52 

6.1. Fleiri svæði sem gætu verið sjálfbær ..................................................................................... 52 

6.2. Gjaldtökusvæði gætu komið að uppbyggingu á öðrum svæðum ......................................... 55 

7. Umræða ......................................................................................................................................... 56 

7.1. Í upphafi skal endinn skoða ................................................................................................... 56 

7.2. Atvinnustig ............................................................................................................................. 57 

7.3. Samanburður á fjölda starfa .................................................................................................. 57 

8. Niðurstöður ................................................................................................................................... 59 

9. Heimildaskrá .................................................................................................................................. 61 

9.1. Ritaðar heimildir .................................................................................................................... 61 

9.2. Rafrænar heimildir ................................................................................................................ 62 

9.3. Munnlegar heimildir .............................................................................................................. 70 

 

 

 

 

  



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

ix 
 

Myndir  
Mynd 1: Fjöldi ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar ...................................................... 4 
Mynd 2: Rekstrartekjur Geyrissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri .................................... 33 
Mynd 3: Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri ............................ 33 
Mynd 4: Rekstrartekjur Geyrissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri .................................... 36 
Mynd 5: Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri ............................ 36 
Mynd 6: Rekstrartekjur Geyrissvæðis miðað við 990 kr. aðgangseyri .................................... 39 
Mynd 7: Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 990 kr.aðgangseyri ............................. 39 
Mynd 8: Rekstrartekjur Reynisfjöru ........................................................................................ 43 
Mynd 9: Núllpunktsgreining Reynisfjöru ................................................................................ 43 
Mynd 10: Rekstrartekjur Skógafoss ......................................................................................... 47 
Mynd 11: Núllpunktsgreining Skógafoss ................................................................................. 47 

 

Töflur 
Tafla 1: Meðalfjöldi atvinnulausta á mánuði 2013 .................................................................... 8 
Tafla 2: Atvinnuleysi á suðurlandi í mars 2014 ......................................................................... 8 
Tafla 3: Hlutfall erlendra ferðamanna sem kom að Geysi, Skógafossi og Reynisfjöru 2012 .. 25 
Tafla 4: Rekstur Geysissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri ............................................... 35 
Tafla 5: Rekstur Geysissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri. .............................................. 38 
Tafla 6: Rekstur Geysissvæðis miðað við 990 kr. aðgangseyri ............................................... 41 
Tafla 7: Rekstur Reynisfjöru .................................................................................................... 45 
Tafla 8: Rekstur Skógafoss ...................................................................................................... 49 
Tafla 9: Virðisaukaskattur til ríkissjóðs af gjaldtöku ............................................................... 51 

 

 

 



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

1 
 

 

1. Inngangur 
Með auknum gestafjölda, sérstaklega eftir gosin í Eyjafjallajökli vorið 2010, 

hefur umræðan um gjaldtöku að ferðamannastöðum á Íslandi verið áberandi og 

vaxið ásmeginn. Gjaldtaka hófst við Kerið vorið 2013 og vorið 2014 eru aðrir 

farnir að huga að gjaldtöku og hafa forsvarsmenn nokkurra ferðamannastaða 

boðað upphaf gjaldtöku það sumar. Umræðan um gjaldtöku endurspeglar 

gríðarlega fjölgun ferðamanna til landsins og vaxandi álagi á fjölförnustu 

ferðamannastaði landsins. Til að forða vinsælustu svæðunum frá skemmdum af 

völdum þessa vaxandi fjölda ferðamanna, er ljóst að fara þarf í framkvæmdir til 

að fyrirbyggja óafturkræft tjón á náttúru landsins og aðdráttarafli staðanna. 

Þessar framkvæmdir kosta peninga og ljóst er að í mörgum tilfellum er um háar 

upphæðir að ræða á næstu árum. Rót gjaldtöku umræðunar liggur í ríkjandi 

sjónarmiði meðal fyrirtækja í ferðaþjónustu að þeir sem njóti eigi að greiða 

fyrir uppbygginguna. Hins vegar eru á sama tíma, margar ólíkar hugmyndir 

uppi um hvernig eigi að standa að framkvæmd gjaldtöku og þar er fólk alls 

ekki sammála.  

Umræðan um gjaldtöku hverfist mest um áhrif á eftirspurn. Við búum í dag í 

sannkölluðu neytendasamfélagi þar sem fólk eru umfram allt neytendur sem 

eru vanir að greiða fyrir þá vöru og þjónustu sem þeir fá. Margir telja því 

ástæðulaust að óttast fælingarmátt gjaldtöku þar sem ferðamenn eru vanir að 

greiða aðgangseyri að ferðamannastöðum í öðrum löndum. En með gjaldtöku 

aukast væntingar viðskiptavina til þeirrar þjónustu sem þeir fá og þeir gera 

meiri kröfur til áfangastaða. Salernisaðstaða, merkingar, göngustígar og 

öryggisviðvaranir eru dæmi um hluti sem þarf að vinna að á vinsælustu 

ferðamannastöðum landsins. Væntingar nútíma ferðamanna eru til þess að fá 

góða þjónustu og góða aðstöðu. Á tímum snjallsíma, stafrænna myndavéla og 

spjaldtölva er ljóst að salernisaðstaða á bak við runna er ekki samboðin kröfum 

viðskiptavina. Gæði veittrar þjónustu eru mikilvæg og ef misbrestur verður á 

veittri þjónustu miðað við vænta þjónustu, er ljóst að orðspor landsins getur 

verið í hættu.  
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Hin hlið þessarar áherslu í umræðunni á möguleg áhrif á eftirspurn er 

framboðið. Ef farin er leið gjaldtöku á hverjum áfangastað þarf að gera kröfur 

til þeirra sem eru með umsjón ferðamannastaða um að þeir verði að byggja 

svæðið upp og viðhalda því, en ekki bara stinga ágóðanum í vasann. Frekari 

uppbygging getur orðið til þess að við getum tekið við enn frekari fjölda 

ferðamanna til landsins. Ferðaþjónustan er nú þegar orðin ein af helstu 

atvinnugreinum landsins og fer þáttur hennar í öflun gjaldeyristekna fyrir 

landið ört vaxandi samhliða auknum fjölda ferðamanna til landsins. Til þess að 

ferðaþjónusta geti staðið undir nafni sem helsta atvinnugrein þjóðarinnar þarf 

hún að skapa vinnu. 

Í umræðu um gjaldtöku hefur lítið farið fyrir þeirri mögulegu atvinnusköpun 

sem gjaldtaka gefur tækifæri til og mun þessi ritgerð skoða þau tækifæri 

samhliða gjaldtöku að ferðamannastöðum með áherslu á gjaldtöku á 

Geysissvæðinu, í Reynisfjöru og við Skógafoss og möguleg áhrif gjaldtöku á 

atvinnuleysi á svæðunum. 

Í öðrum kafla er farið yfir stærð ferðaþjónustu í hagkerfi Íslands, fjölgun 

ferðamanna til landsins, farið yfir nokkur af áhrifum vaxandi ferðaþjónustu á 

hagkerfið og fjölda starfa við ferðaþjónustu. Þriðji kafli fjallar um stöðu 

gjaldtöku á Íslandi í dag. Farið er yfir umræðuna í þjóðfélaginu, þær tillögur 

sem komið hafa fram í tengslum við gjaldtöku og tekin nokkur dæmi um 

gjaldtöku erlendis. Fjórði kafli eru gerðar rekstraráætlanir fyrir Geysissvæðið, 

Reynisfjöru og Skógafoss og farið yfir helstu forsendur þeirra. Í fimmta kafla 

er lagt mat á niðurstöðu rekstraráætlana. Sjötti kafli fjallar um tillögur að fleiri 

svæðum sem gætu verið sjálfbær með gjaldtöku og hvort ferðamannastaðir sem 

eru sjálfbærir með staðbundinni gjaldtöku geti komið að uppbyggingu á öðrum 

svæðum. Sjöundi kafli er umræðukafli þar sem farið er yfir atriði sem þarf að 

huga að áður en farið er í gjaldtöku að ferðamannastöðum, áhrif gjaldtöku á 

atvinnustig í nærsveitum þessara þriggja ferðamannastaða eru skoðuð. Einnig 

er gerður samanburður á fjölda starfa við hugsanlega gjaldtöku annarsvegar og 

áætlaðan fjölda starfa við nokkur ný atvinnuverkefni sem eru í vinnslu á 

landsbyggðinni. Áttundi kafli fjallar um niðurstöður verkefnisins og þar kemur 

fram að gjaldtaka á þessum þremur svæðum getur staðið undir framkvæmdum 

við þá og daglegum rekstri svæðana. Einnig leiða þessar rekstraráætlanir í ljós  
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að hugsanleg gjaldtaka við helstu ferðamannastaði landsins gæti skapað um 60-

100 heilsársstörf og annað eins af sumarstörfum að auki. Níundi kafli er 

heimildaskrá. 
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2. Stærð ferðaþjónustu í hagkerfi Íslands 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur vaxið mikið á síðustu árum og hefur hlutdeild 

hennar í hagkerfi Íslands stækkað hratt. Í dag skilar ferðaþjónustan þjóðarbúinu 

miklum fjármunum og skapar fjölda starfa allt árið um kring. Einnig hefur 

ferðaþjónustan verið mikilvæg í öflun gjaldeyris fyrir þjóðarbúið síðustu ár og 

er nú svo komið að tekjur af erlendum ferðamönnum árið 2013 eru taldar hafa 

verið rúmir 223 milljarðar, sem gera 28,7% af heildar verðmæti útflutnings á 

vöru og þjónustu fyrir árið 2013. Þetta er gríðarleg aukning ef horft er á 

sambærilegar tölur frá árinu 2009, þá eru heildar tekjur af erlendum 

ferðamönnum taldar hafa verið 155 og hálfur milljarður og hlutfallið af heildar 

verðmæti útflutnings var þá 19,6% (Hagstofan, 2014a, e.d.). Þetta hefur orðið 

til þess að nú er talað um ferðaþjónustu sem eina af okkar þremur helstu 

útflutningsgreinum ásamt fiskveiðum og álframleiðslu. 

Þessi vaxandi hlutdeild í hagkerfinu byggir á fjölgun erlendra ferðamanna til 

landsins. Árið 2013 fóru 781.016. ferðamenn frá landinu í gegnum Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar, samkvæmt talningu brottfara, samanborið við árið 2003 en 

þá komu 308.768. ferðamenn þá leið til landsins (Ferðamálastofa, 2014a, e.d.).  

 

 

Mynd 1: Fjöldi ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
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Flestir ferðamenn koma til landsins í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar, en þó 

er einnig töluverður fjöldi ferðamanna sem kemur til landsins eftir öðrum 

leiðum ár hvert og því er heildartala ferðamanna til Íslands enn hærri. Árið 

2012 var talið að hlutfall ferðamanna til Íslands í gegnum Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar hafi verið um 84% af heildar fjöldanum (Árni Geirsson og Kristín 

Rós Jóhannesdóttir, 2013a, bls 2). 

Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur haldið áfram það sem af er árinu 2014 og með 

sama áframhaldi stefnir í enn eitt metár í fjölda ferðamanna til Íslands. Í 

samanburði mánaða milli ára falla metin árvist og janúar 2014 var enn einn met 

mánuðurinn í samanburði milli ára. Þá var kortavelta erlendra ferðamanna þá í 

fyrsta sinn meiri en kortavelta Íslendinga erlendis í sama mánuði (Morgunkorn, 

2014, 14.febrúar). Þannig hefur mikil aukning verið í fjölda ferðamanna í 

öllum mánuðum og var til dæmis 35% aukning á milli árana 2013 og 2014 

þegar horft er til fjölda ferðamanna á fyrsta ársfjórðungi (Morgunkorn, 2014, 

8.apríl). Árið 2013 var kortavelta erlendra ferðamanna á Íslandi 91,3 milljarðar 

samanborið við 74,4 milljarða árið áður sem gerir um 23%  aukningu á milli 

ára (Morgunkorn, 2014, 14.janúar). Aukningin hefur verið hlutfallslega mest 

utan háannatímans og er ferðaþjónusta í dag orðin atvinnugrein þar sem nóg er 

um að vera allt árið, allavega á SV horni landsins. Hópferðafyrirtækið 

Reykjavik Excusions sá tæplega 30% fjölgun farþega í janúar 2014 samanborið 

við árið áður og telur aukninguna vera enn meiri í febrúar (Kristján Daníelsson, 

2014). Herbergjanýting hjá hótelum innan Icelandair Group var 78,5% í mars á 

þessu ári miðað við 72,8% á sama tíma árið 2012 og farþegafjöldi þeirra í 

millilandaflugi jókst á sama tíma um 10% á milli ára (Mbl, 2014, 7.apríl). Með 

þessum vaxandi fjölda gesta flæðir gjaldeyrir inn í landið allt árið um kring og 

er áhrifaþáttur í  styrkingu á gengi íslensku krónunnar en þrónun gengisvísitölu 

krónunar í lok janúar hefur verið þannig að í lok janúar 2014 stóð hún í 208,93 

samanborið við 229,38 á samatíma árið 2012 og 221,28 árið 2011 (Landsbanki, 

e.d.). Þjónustujöfnuður fyrir árið 2013 var hagstæður um 62,4 ma.kr. miðað við 

26,3 ma.kr fyrir árið 2012 (Morgunkorn, 28.febrúar). Á síðasta ári var 

þjónustujöfnuður mestur á 3. ársfjórðungi en hann var þá 46 ma.kr. samanborið 
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við 35 ma.kr. á samatímabili 2012 og 29 ma.kr árið 2011 (Hagsjá, 2014, 

8.janúar). Þessi mikli afgangur af þjónustuviðskiptum er í beinu framhaldi af 

miklum uppgangi í ferðaþjónustu hérlendis. 

2.1. Störf tengd ferðaþjónustu 
Stærsta fyrirtæki í íslenskri ferðaþjónustu er Icelandair Group með veltu upp á 

rúma 112milljarða árið 2012. Þeir eru annað stærsta fyrirtæki landsins árið 

2012, ef miðað er við veltu, á eftir Marel. Það ár voru 2.532 meðal ársverk hjá 

Icelandair Group. Af öðrum ferðaþjónustu fyrirtækjum á listanum yfir stærstu 

fyrirtæki landsins má nefna Bláa Lónið hf, Höldur ehf, WOW Air ehf, Iceland 

Excursion Allrahanda, Radison SAS Hótel Saga ehf, Kynnisferðir ehf, 

Guðmundur Jónasson ehf og KEA Hótel (Hildigunnur Anna Hall og Jörundur 

Jörundsson, 2013, bls 58-68). Þó er stærð fyrirtækja í ferðaþjónustu mjög 

mismunandi og einnig eru þar fjölmörg afar lítil og nýleg fyrirtæki. Nýjustu 

tölur um fjölda starfa í ferðaþjónustu er frá 2009 og þá störfuðu tæplega 8500 

manns við ferðaþjónustu, sem þá var 5,2% af heildarvinnuafli (Rósbjörg 

Jónsdóttir, 2013, bls.23). Þó má gera ráð fyrir að þau séu eitthvað fleiri í dag. 

Til dæmis er talið að hver erlendur ráðstefnugestur sem til landsins kemur eyði 

um 8.000 kr. á dag í veitingaþjónustu, en þeir koma einmitt oftar utan háannar 

(Meet in Reykjavík, 2013, bls 20). Þannig er líklegt að sá mikli fjöldi kaffihúsa 

og veitingastaða sem hafa opnað undanfarin ár sé að hluta til tilkomin vegna 

aukins fjölda ferðamanna sem skapa rekstrargrundvöll fyrir þessa staði.. Þannig 

njóta landsmenn góðs af fjölbreyttara framboði af margs konar afþreyingu og 

þjónustu sem fylgir þessum aukna fjölda ferðamanna til landsins. 

Með áframhaldandi vexti ferðaþjónustu koma ný tækifæri og þau eru á 

mörgum sviðum. Hvort heldur sem er í rekstri hótela, gistiheimila, 

veitingasölu, skipulagðra ferða, afþreyingar eða gjaldtöku af 

ferðamannastöðum þá eru þetta allt dæmi um atvinnutækifæri sem skapast í 

tengslum við vöxt ferðaþjónustu. Þar að auki eru mörg afleidd störf sem 

skapast og eru að hluta til knúin áfram af ferðamennsku í bland við aðra 

starfssemi sem nú þegar er til staðar á svæðunum. Þessi atvinnusköpun væri 

mest í nærumhverfi við ferðamannastaðina og það er að miklu leiti á 

landsbyggðinni. Þannig skapast tækifæri til fjölbreyttara atvinnulífs á 

landsbyggðinni. 
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Víða er mikil uppbygging í ferðaþjónustu á Íslandi í dag og hafa verið opnuð 

mörg ný hótel og gistiheimili á síðustu árum. Fjöldi herbergja á hótelum í júlí 

2007 var 2.637 á höfuðborgarsvæðinu og 4.494 á landinu öllu samanborið við 

árið 2013 þar sem fjöldi herbergja á höfuðborgarsvæðinu var 3.277 og á 

landinu öllu 5.725 (Hagstofa, 2014b, e.d.).Víða er verið að huga að 

framkvæmdum við ný hótel eða stækkanir á eldri hótelum. Þannig er hægt að 

nefna ný hótel eins og hótel Íslandshótela við Höfðatorg, við Hörpu er áætlað 

fimmstjörnu hótel, Icelandair byggja Cultura hótel á Hljómalindarreitnum og 

viðbyggingar við eldri hótel eins og Icelandair Marina og Hótel Borg og er 

áætlað að samtals fjölgi um 1.104 ný hótel herbergi í Reykjavík á næstu þremur 

árum (Óli Örn Eiríksson, 2014, 6.febrúar). Á Hellu er 124 herbergja hótel í 

byggingu á vegum Stracta Hotels (Mbl, 2014, 13.apríl), á vegum Stracta Hotels 

eru einnig væntanlegar framkvæmdir við hótel af sömu stærð á Húsavík og við 

Orustuhól (Mbl, 2014, 31.mars), áform eru um nýtt hótel og gistiheimili við 

Skóga (DV, 2013, 18.desember) og í Vík í Mýrdal er Hótel Vík að fjölga 

herbergjum um 45 (Sunnlenska, 2014, 28.apríl). Þessi uppbygging hefur 

skapað mikið af afleiddum störfum hjá þeim aðilum sem koma að þessari 

uppbyggingu og má þar nefna iðnaðarmenn, hönnuði, arkitekta og starfsfólk 

þeirra fyrirtækja sem eru í innflutningi á aðföngum við þessar framkvæmdir. 

Sala nýrra bifreiða á Íslandi hefur verið lítil í þeim efnahagsþrengingum sem 

hafa verið síðustu ár. Bílaleigur hafa að stórum hluta borið uppi endurnýjun 

bílaflotans eins og sést á tölum ársins 2013, en þar eru seldar 7.896 nýjar 

bifreiðar og þar af eru 2.984 bílaleigubílar (Viðskiptablaðið, 2014, 3.Janúar).  

Atvinnuleysi á landinu var að jafnaði á mánuði 4,4% árið 2013 samanborið við 

5,8% árið 2012 og 7,4% árið 2011. Þetta samsvarar því að 7.303 hafi verið 

atvinnulausir á mánuði að meðaltali yfir árið 2013 saman borið við 9.505 árið 

2012 og 12.167 fyrir árið 2011 (Vinnumálastofnun, 2014, a). Eins og sést á 

þessum tölum hefur verið að draga úr atvinnuleysi á landinu síðustu ár eftir 

erfið ár í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008.  
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Tafla 1: Meðalfjöldi atvinnulausta á mánuði 2013 

  Fjöldi 2013 Hlutfall 2013 
Höfuðborgarsvæðið 5.176 4,9% 
Landsbyggðin 2.128 3,6% 
 Suðurnes  742 6,8% 
 Vesturland 199 2,5% 
 Vestfirðir  83 2,4% 
 Norðurl. vestra 51 1,4% 
 Norðurl. eystra 507 3,6% 
 Austurland 148 2,2% 
 Suðurland 397 3,3% 

 Vinnumálastofnun, 2014 

 

Eins og sést á þessum tölum þá er atvinnuleysi á Suðurlandi árið 2013 að 

meðaltali 397 manns á mánuði, en þar eru margir af vinsælustu 

ferðamannastöðum landsins. 

Í þessu verkefni eru rekstraráætlanir fyrir þrjá ferðamannastaði á Suðurlandi 

reiknaðir og því er áhugavert að skoða atvinnuleysi á Suðurlandi eftir 

sveitafélögum eins og það var í mars 2014 og þá kemur eftirfarandi skipting í 

ljós. 

Tafla 2: Atvinnuleysi á suðurlandi í mars 2014 

  Fjöldi 

Ásahreppur  3 
Bláskógabyggð  9 
Flóahreppur 11 
Grímsnes og Grafningshreppur  7 
Hrunamannahreppur  19 
Hveragerðisbær 49 
Mýrdalshreppur  6 
Rangárþing eystra  21 
Rangárþing ytra  21 
Skaftárhreppur  3 
Skeiða-og Gnúpverjahreppur  6 
Sveitarfélagið Árborg  197 
Sveitarfélagið Ölfus 52 

Vestmannaeyjar  59 

Samtals 463 
Vinnumálastofnun, 2014 
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Þess má geta að Geysissvæðið er í Bláskógabyggð, Reynisfjara er í 

Mýrdalshrepp og Skógafoss er í Rangárþingi ytra. Af öðrum þekktum 

ferðamannastöðum í þessum sveitafélögum má nefna að Gullfoss er í 

Bláskógabyggð, í Mýrdalshreppi er Dyrhólaey og í Rangárþingi ytra eru 

Seljalandsfoss og Þórsmörk. 
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3. Staða gjaldtöku á Íslandi í dag 
Vorið 2014 er gjaldtaka hafin á fimm stöðum á landinu en þó með ólíku sniði 

og enn fleiri staðir vilja hefja gjaldtöku, eins og dæmi eru um við Leirhnúk, 

Dettifoss og Námaskarð í Mývatnssveit. Geysissvæðið hefur þar mest verið í 

umfjöllun. Jafnframt hefur gjaldtaka verið í umræðu við Reynisfjöru, 

Skógarfoss, Seljalandsfoss, Gullfoss og fleiri staði. Gera má ráð fyrir því að 

fleiri landeigendur séu að bíða og sjá hvernig þessi mál þróist, en hugsi sér að 

hefja gjaldtöku þegar framvinda málsins skýrist. En á meðan framvinda þessa 

máls er enn óljós, þá er þegar hafin gjaldtaka að nokkrum stöðum. 

3.1. Gjaldtaka á Íslandi í dag 
Gjaldtaka hefur almennt ekki verið stunduð að ferðamannastöðum á Íslandi, 

nema þar sem seldar eru skipulagðar ferðir inn á viðkomandi svæði og/eða 

þjónusta. Dæmi um það eru siglingar um eyjarnar við Vestmannaeyjar, 

skipulagðar gönguferðir, hestaferðir, hellaferðir, vélsleðaferðir um jökla, 

siglingar undir Látrabjarg, Dyrhólaey, Papeyjarferðir og gjald fyrir afnot af 

klósettum á gestastofu við Hakið á Þingvöllum. Í rannsókn sem var gerð meðal 

ferðamanna við Gullfoss og Skaftafell kom í ljós að lang flestir ferðamenn voru 

tilbúnir að greiða aðgang að svæðunum og var hlutfallið 93% við Gullfoss og 

94%  í Skaftafelli (María Reynisdóttir, Song, H., Agrusa, J., 2008). Samtök 

sveitafélaga á Suðurlandi létu gera könnun fyrir sig um viðhorf til gjaldtöku að 

ferðamannastöðum. Þar kom fram að 82,4% er hlyntir gjaldtöku og um 40% 

þáttakenda vildu annað hvort gjaldtöku að einstaka stöðum eða blöndu af henni 

og náttúrupassa (SASS, 2014). .) Einnig hefur sveitastjórn Rangárþings eystra 

verið að leita leiða til að hefja gjaldtöku í sveitafélaginu (Ruv, 2014, 13.mars).  

Ransóknir benda til þess að greiðsluvilji sé hærri hjá ferðamönnum sem eru 

langskólagengnir (Bowker, Cordell, og Johnson, 1999) eða ferðast langt að 

(Schroeder og Louviere, 1999). Segja má að breyting hafi orðið á stöðu 

gjaldtöku hérlendis sumarið 2013 þegar gjaldtaka hófst við Kerið í Grímsnesi, 

Hveragarðinn í Hveragerði og Bláa Lónið. Nánar verður fjallað um gjaldtöku 

þessara staða hér á eftir en allir eiga það sammerkt að hafa tekið upp almenna 
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gjaldtöku af þeim sem koma að skoða svæðin og er sú gjaldtaka einhliða 

ákvörðun þeirra sem svæðin eiga á hverjum stað, hvort heldur sem það er 

Kerfélagið, Hveragerðisbær eða Bláa Lónið. Þessi gjaldtaka er af öllum sem á 

svæðið koma óháð þjóðerni. Aðgangseyrir á hverjum af þessum stöðum er 

mjög mismunandi og er ákvarðaður af eigendum hvers svæðis fyrir sig. 

Stjórnvöld hafa ekki haft afskipti af þessari gjaldtöku, né haft neina tilburði til 

þess að hafa áhrif á verðlagningu aðgangseyris á hverjum stað. Annað form 

gjaldtöku er einnig í framkvæmd af ferðamönnum í Vatnshelli á Snæfellsnesi 

og í Þríhnjúkagíg á Bláfjallasvæðinu. Á þessum tveimur stöðum hefur farið 

fram talsverð uppbygging sem gerir ferðafólki mögulegt að skoða þessa staði, 

en þeir voru áður eingöngu á færi örfárra að sjá vegna erfiðra aðstæðna á 

staðnum. Í þessa tvo hella er eingöngu hægt að fara með leiðsögn starfsmanna 

svæðanna. Innifalið í gjaldi er leiðsögn um hellana og afnot af búnaði.  

Á öllum þessum stöðum, nema Bláa Lóninu, hefur gjaldtakan orðið til þess að 

skapa ný störf við gjaldtökuna og þjónustu við ferðamennina, þar sem ekki 

voru áður störf. Við Bláa Lónið var fyrir gjaldtaka í Lónið sjálft og því er þessi 

nýja gjaldtaka sem þar fer fram í dag viðbót við það sem áður var. Gjaldtaka 

hefur verið í umræðunni á fleiri stöðum að undanförnu og hafa að minnsta 

kosti tveir ferðamannastaðir til viðbótar boðað væntanlega gjaldtöku fyrir 

næsta sumar. Landeigendafélag Geysis hefur hafið gjaldtöku inn á 

Geysissvæðið, en þar er mikil þörf á framkvæmdum til að vernda svæðið. 

Gjaldtöku að Geysissvæðinu hefur nú aftur verið hætt í kjölfar lögbanns og nú 

er unnið er að framtíðarlausn málsins í samvinnu við stjórnvöld. Gjaldtaka 

þessi hefur verið afar umdeild og ekki er ljóst hvort hægt er að hefja gjaldtöku 

við Geysi án lagabreytinga þar sem íslenska ríkið á hlut í landinu og hefur 

ríkissjóður lýst sig andsnúin fyrirhugaðri gjaldtöku á svæðinu 

(Fjármálaráðuneyti,2014,14.mars). Umhverfisstofnun hefur sett Geysissvæðið 

á svokallaðan rauðan lista, sem er listi yfir svæði sem eru í verulegri hættu að 

tapa verndargildi sínu (Umhverfisstofnun, 2013). Einnig hafa landeigendur í 

Reykjahlíð í Mývatnssveit boðað gjaldtöku næsta sumar á þeim 

ferðamannastöðum sem eru innan þeirra landsvæðis (vb,2013,13.maí). Hvort af 

þessari gjaldtöku verður, kemur í ljós með vorinu, en að minnsta kosti er ljóst 
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að þessi umræða er komin af stað og boðun gjaldtöku á þessum stöðum hefur 

komið róti á þessa umræðu. 

 

3.1.1. Bláa lónið 
Bláa lónið á Reykjanesi hefur hafið gjaldtöku af þeim gestum sem koma í 

heimsókn, nefnist það heimsóknargjald, og er það fyrir þá sem koma að Bláa 

lóninu til þess að skoða það án þess að fara ofan í lónið sjálft. Bláa Lónið er 

einn vinsælasti viðkomustaður erlendra ferðamanna á Íslandi en þangað komu 

um 600 þúsund gestir árið 2012, og þar af komu um 112 þúsund manns til þess 

eins að skoða, án þess að fara ofaní Bláa Lónið. Gjaldtaka þessi hófst þann 1. 

júní 2013 og er gjaldið 10 evrur og er því umbreytt í íslenskar krónur miðað 

við gengi dagsins hverju sinni. Bláa lónið hefur ákveðið að 10% af gjaldinu 

muni renna til uppbyggingar á innviðum ferðaþjónustunnar á Reykjanesi (Bláa 

lónið, e.d.). 

3.1.2. Hveragarðurinn í Hveragerði 
Hveragarðurinn í Hveragerði er í miðjum bænum í Hveragerði og hefur þar 

verið mikil uppbygging á síðustu árum. Í dag er búið að leggja göngustíga um 

svæðið, girða hættulega hveri af og merkja svæðið. Talið er að um 23.000 

gestir komi í Hveragarðinn á hverju ári. Vorið 2013 ákvað bæjarstjórn 

Hveragerðisbæjar að hefja gjaldtöku að Hveragarðinum og er gjaldið 200 kr. 

fyrir eldri en 12 ára, en 12 ára og yngri fá frítt inn í Hveragarðinn 

(dfs,2013,12.mars). Gjaldtaka mun þó hafa verið að svæðinu í einhverju formi 

áður og var því verið að hefja hana að nýju. 

3.1.3. Kerið 
Kerið í Grímsnesi hóf gjaldtöku af ferðamönnum þann 25. júní 2013, og er 

aðgangseyrir þar 350 kr., 2 Evrur eða 3 Dollarar. Börn 12 ára og yngri þurfa 

ekki að greiða gjaldið (mbl, 2013,25.júní).  Við greiðslu á aðgangseyri fær 

gestur afhent blað sem segir lauslega frá Kerinu og umhverfi þess á íslensku og 

ensku. Það er þó ljóst að við Kerið er ekki hægt að taka á móti miklum fjölda 

ferðamanna með góðu móti þar sem bílastæðið þar er lítið og rúmar aðeins 

nokkra fólksbíla og þar er mjög erfitt að komast að á rútu og vonlaust að 

komast þar að með þann rútufjölda sem er á öðrum ferðamannastöðum í 

nágrenni Kersins, eins og til dæmis Geysi og Gullfossi.  
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3.1.4. Vatnshellir 
Vatnshellir er hraunhellir í Purkhólahrauni á Snæfellsnesi. Hann hefur verið 

gerður aðgengilegur almenningi með hringstiga og er aðgangur aðeins leyfður 

um hellinn með leiðsögn. Aðgangseyrir er 2.000 kr. fyrir fullorðna en 50% 

afsláttur er veittur fyrir börn á aldrinum 12-16 ára (Vatnshellir, e.d.). Innifalið í 

gjaldi er leiðsögn um hellinn og afnot af búnaði. 

3.1.5. Þríhnjúkagígur 
Þríhnjúkagígur er rétt fyrir utan bæjarmörk Reykjavíkur, á Bláfjallasvæðinu, og 

er gígurinn gosrás á um 4.000 ára gamalli eldstöð. Ferðir í Þríhnjúkagíg eru 

eingöngu hægt að fara með leiðsögn, enda þurfa ferðamenn að síga um 120 m 

ofan í gíginn (inside the volcano,a, e.d.). Nú er verið að athuga með möguleika 

á því að gera gíginn aðgengilegan fyrir almenning með því að gera göng inn í 

hann, en sú könnun er á frumstigi, en ljóst er að ef af verður þá er þarna 

möguleiki á því að byggja upp vinsælan ferðamannastað í framtíðinni. Það er 

jafnframt ljóst að í þá framkvæmd verður varla farið nema með almennri 

gjaldtöku til að greiða fyrir þær framkvæmdir sem fara þarf í til að gera þennan 

gíg aðgengilegan almenningi. Það er lágmarksaldur 12 ára í Þríhnjúkagíg í dag 

og er verðið það sama fyrir alla, 12 ára og eldri, 37.000 kr. (inside the 

volcano,b, e.d.). Innifalið í gjaldi er leiðsögn um hellinn og afnot af búnaði. 

 

3.2. Tillögur sem fram hafa komið 
Þar sem gjaldtaka að ferðamannastöðum hefur verið talsvert í umræðunni 

undanfarið hérlendis, þá hafa líka komið fram nokkrar tillögur um framkvæmd 

hennar. Talsvert hefur verið kallað eftir því að íslenska ríkið komi að 

stefnumótun um þessi mál, en þar hefur ekkert verið ákveðið í dag. Það er ekki 

til nein leiðbeinandi stefna frá ríkinu um hvað skuli vera innifalið í gjaldtöku, 

hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að hefja hana og hvernig hún skuli 

framkvæmd. Það er til dæmis ekki gerð nein krafa um að viðhalda því svæði 

sem rukka skal inná og uppbyggingu á þeim. Þarna væri æskilegt að ríkið kæmi 

að málum með heildar stefnumótum um gjaldtöku að ferðamannastöðum. Þær 

aðferðir sem helst hafa verið nefndar eru. 
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3.2.1. Brottfarar- og komugjald 

Þar leggst gjald á hvern þann sem til landsins kemur óháð því hvort 

viðkomandi ætlar að ferðast um landið og skoða náttúruna eða er eingöngu 

komin til landsins til að sitja fund með viðskiptavin og fer því ekkert annað en 

á fundarstað og á hótelið. Einnig leggst þetta gjald á Íslendinga sem ferðast til 

og frá landinu. Gjaldtaka þessi væri líklega framkvæmd með gjaldi sem kæmi 

til með að leggjast á verð flugmiða til/frá landinu og hefur sú útfærsla vakið 

litla hrifningu hjá flugfélögum þar sem hærra farmiðaverð gerir Ísland að 

dýrari áfangastað fyrir ferðamenn þar sem flugfargjaldið eitt og sér getur oft 

verið áhrifavaldur í ákvarðanatöku ferðamanna um áfangastaði.  

3.2.2. Staðbundin gjaldtaka 

Þetta er sú aðferð sem er notuð á þeim stöðum þar sem gjaldtaka er nú þegar 

hafin. Hér er sá sem á svæðið kemur látin greiða aðgangseyri inn á svæðið. 

Þetta getur verið mögulegt þar sem svæðið er afmarkað og ekki stórt, en getur 

verið erfitt í framkvæmd ef til dæmis er átt við stórt landssvæði eins og 

Vatnajökulsþjóðgarð þar sem ótal leiðir eru inn og út af svæðinu og auk þess 

nær þjóðgarðurinn yfir gríðarlega stórt landssvæði. Lögmæti þessarar leiðar er 

ekki víst þar sem ríkið er eigandi, en er ekki vandamál þar sem landið er í eigu 

einkaaðila. Hins vegar vandast málið þegar ríkið er hluti landeigenda á svæði 

líkt og nú er fyrir dómi vegna Geysisvæðisins. Einnig er það ljóst að ekki geta 

öll ferðamannasvæði á Íslandi staðið undir gjaldtöku sjálf, til dæmis minna 

þekkt svæði sem hugur heimafólks stendur til að byggja upp.  

3.2.3. Gistináttagjald 

Þetta er leið sem gerir ráð fyrir gjaldi á hverja gistinótt. Þetta er leið sem er 

komin til framkvæmda og er af erlendri fyrirmynd. Gistináttagjald er vel þekkt 

víða erlendis og eru ýmsar útgáfur til að því. Árið 2013 skilaði gjaldið um 200 

milljónum í ríkissjóð (Viðskiptablaðið, 2014a, 21.febrúar). Í lögum um 

gistináttagjald nr. 87/2011 er kveðið á um að 3/5 hlutar tekna fari til 

Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, en 2/5 hlutar fari til þjóðgarða og annara 

friðlýstra svæða (Alþingi, 2011). 

3.2.4. Náttúrupassi 
Hugmyndir um náttúrupassa ganga út á að um sé að ræða aðgangspassa sem 

gildi inn á öll náttúrusvæði á landinu og muni gjaldið standa undir þeim 
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kostnaði sem fellur til við rekstur og uppbyggingu svæðanna. Þessi hugmynd er 

enn óljós að mörgu leiti og talsvert umdeild. Til dæmis er óljóst hvernig eftirliti 

með passanum verður háttað. Verður það i höndum lögreglu eða verða ráðnir 

starfsmenn í eftirlitsstörf um land allt. En það er þó áhugavert að hugsa til þess 

að hér er verið að ræða leið sem ekki hefur verið farin áður í öðrum löndum. 

Það eru því ekki nein þekkt fordæmi um hvernig þetta fyrirkomulag gefst eða 

hvort það sé almennt framkvæmanlegt. 

 

3.3. Umræða um gjaldtöku í samfélaginu í dag 
Samhliða gjaldtöku hugmyndum í Mývatnssveit og á Geysissvæðinu hefur 

umræða í samfélaginu um gjaldtöku á ferðamannastöðum risið hátt. Ekki eru 

allir sammála því hvernig eigi að framkvæma gjaldtöku að ferðamannastöðum 

á Íslandi og réttmæti hennar yfir höfuð. Þó er vert að velta fyrir sér hvort 

gjaldtaka sé raunhæfur kostur fyrir sumarið 2014 þar sem hún hefur ekki en 

verið kynnt almennilega til viðeigandi aðila. Þegar ríkisstjórn Íslands ætlaði að 

hækka virðisaukaskatt á gistingu úr 7% í almennan flokk 25,5% var mikið 

talað um það af fólki í ferðaþjónustunni að hún væri búin að auglýsa og selja 

fyrir næsta ár og þau verð sem verði í gildi þá. Þess vegna er spurning hvort 

gjaldtaka sem hefst með nokkurra vikna fyrirvara, geti ekki verið skaðleg fyrir 

ferðaþjónustuna í heild.  

3.3.1. Gjaldtaka við Geysi 
Þann 10. febrúar 2014 sendi Félag landeigenda við Geysi frá sér 

fréttatilkynningu um  að gjaldtaka hefjist 10.mars 2014 inn á hverasvæðið við 

hótel Geysi. Þar kemur einnig fram hver aðgagnseyrir á að vera að svæðinu, 

eða 600 kr. fyrir 17 ára og eldri (Mbl. 2014a, 10.Febrúar). Gera má ráð fyrir 

því að sá tími sem þarna gefst, 1 mánuður, sé allt of stuttur til að gera ráð fyrir 

þessu í verðskrám og kynningarefni aðila innan ferðaþjónustunar. Þann 8.mars, 

tveimur dögum fyrir upphaf boðaðrar gjaldtöku við Geysi sendir 

Landeigendafélag Geysis frá sér fréttatilkynningu þar sem fallið er tímabundið 

frá fyrirhugaðri gjaldtöku þar sem Bjarni Benediktsson, fjármála- og 

efnahagsráðherra hafi daginn áður sent sýslumanninum á Selfossi 

lögbannskröfu á gjaldtökuna vegna þeirrar óvissu sem um framkvæmdina ríkir 
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(Mbl, 2014, 8.mars). Þetta mál heldur áfram og fór mikið fyrir því í fjölmiðlum 

í kjölfarið. En er ekki ljóst hvernig þetta mál endar en gjaldtöku hefur verið 

hætt að sinni á meðan unnið er að úrlausn málsins 

3.3.2. Gjaldtaka í Mývatnssveit 
Landeigendur í Mývatnssveit boðuðu formlega gjaldtöku sumarið 2014 í 

febrúar. Mun hún gilda á þremur svæðum, Dettifoss, hverasvæðið í 

Námaskarði og Leirhnjúkssvæðið, frá og með 1. júni 2014 til að standa straum 

af kostnaði við uppbyggingu þjónustu á svæðinu (Guðni Einarsson, 2014). 

Landeigendur hafa nú þegar sett upp vefsíðuna natturugjald.is til að kynna 

gjaldtökuna og selja aðgangspassa inn á svæðin þrjú saman með afslætti 

(Náttúrugjald, 2014). Þetta er þó mjög umdeilt, sérstaklega við Dettifoss þar 

sem fossinn er ekki innan landsvæðis landeigenda í Reykjahlíð, heldur þarf að 

fara um landsvæði sem er innan landsvæðis Reykjahlíðar til að skoða Dettifoss 

sem er rétt við landamörk Reykjahlíðar en í landi Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Hjörleifur Finnsson, þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði segir að ókeypis 

aðgengi að fossinum verði tryggt þar sem hann sé innan þjóðgarðsins og 

vandséð hvernig landeigendur telji sig geta selt aðgang að ríkislandi (Vísir, 

2014,26.febrúar). Hér virðist hugsanlega vera um vanhugsaða framkvæmd að 

ræða, þegar kemur að tímasetningu og þeir aðilar sem í hlut eiga hefðu ef til 

vill mátt kynna sér betur hvaða tímaramma hægt er að vinna eftir þar sem 

verðlagning ferðaþjónustu er gerð langt fram í tíman og erfitt að koma með 

viðbótargjöld á síðustu stundu. 

3.3.3. Staðbundin gjaldheimta 
Þeir sem tala mest fyrir staðbundinni gjaldtöku eru þeir sem hafa mestra 

hagsmuna að gæta á hverjum stað. Þar eru landeigendur og talsmenn þeirra 

fremstir í flokki. Umræðan hefur verið mest við Geysissvæðið og svæðin í 

landi Reykjahlíðar í Mývatnssveit og var Garðar Eiríksson, talsmaður 

Landeigendafélgas við Geysi, nær daglegur gestur í fjölmiðlum meðan umræða 

um gjaldtöku þar fór sem hæðst. Búast má við að nokkrir aðrir landeigendur 

séu að fylgjast með framvindu þessara mála og líklegt er að þeir sjái einnig 

tækifæri í gjaldtöku hjá sér. 

Garðar Eiríksson talsmaður landeigenda við Geysi segir að þeir geti ekki 

lengur beðið með að hefja gjaldtöku að svæðinu. Ekki sé heldur nóg að byggja 
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upp á svæðinu, heldur þurfi einnig að reka svæðið til framtíðar (Kastljós,2014a, 

11.febrúar). Hann talar um talsverðan kostnað sem landeigendur beri vegna 

svæðisins í dag og skemmdir á því. Á svæðið komi allt að 6.000 manns á 

góðum sumardegi. Hann segir landeigendafélagið hafa metnað til að sinna 

svæðinu vel, byggja það upp og veita betri þjónustu fyrir ferðamenn. Hann 

telur að ríkið eigi ekki að koma beint að gjaldtöku á svæðið þar sem 

heimamenn og sveitafélög séu betur til þess fallin og hafi betri næmni fyrir því 

sem þarf að gera á hverju svæði. Garðar talar um möguleikan á því að þeir 

ferðamannastaðir sem eru sjálfbærir og geti staðið undir gjaldtöku sjálfir leggi 

til annarra svæða í sjóð sem fjármagnaði framkvæmdir á óarðbærari stöðum. 

Garðar telur að þar séu um 15-20 staðir sem gætu verið sjálfbærir hvað 

gjaldtöku varðar (Kastljós, 2014a, 12.febrúar). 

Einnig hefur núverandi gjaldtaka við Kerið í Grímsnesi verið umdeild þar sem 

ekki eru allir sáttir við gjaldtökuna og telja að með henni sé vegið að 

almannarétti og að náttúra landsins sé sameign allra landsmanna. Við Kerið 

leikur ekki vafi á eignarhaldi á svæðinu eða hvort allir landeigendur séu 

sammála gjaldtöku, þar sem Kerið er í eigu Kerfélagsins sem sér um rekstur 

þess (Kerið, e.d.). Óskar Magnússon talsmaður Kerfélagsins segir að gjaldtaka 

síðasta sumars hafi þegar skilað því að þeir hafi getað nú í haust hafið 

endurbætur á merkingum og göngustígum við Kerið (Rúv,2014a,20.febrúar).  

Ekki er sátt í samfélaginu um staðbundna gjaldtöku og hefur Ögmundur 

Jónasson þingmaður og fyrrverandi ráðherra hefur haldið uppi öflugum 

mótmælum við gjaldtöku á Geysissvæðinu og Kerinu ásamt fleirum. Einnig 

hefur hann verið mjög mótfallin tillögum um gjaldtöku af öðrum svæðum með 

sama formi. Hann stendur fastur á því að náttúra Íslands sé almannaeign og 

telur að auðmenn vilji fjárnýta náttúru landsins sér í hag (Ögmundur, 2014, 

16.apríl). Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri telur óskynsamlegt að hefja 

galdtöku strax, hver í sínu horni. Hún telur greinina búa við ákveðna vaxtaverki 

vegna gríðarlegrar fjölgunar ferðamanna síðustu ár og slæmt sé að geta ekki 

haldið í við aukninguna með aukinni uppbyggingu þar sem ágangur á 

vinsælum ferðamannastöðum hafi aukist mikið (Kastljós, 2014b, 12.febrúar). 

Edward Hákon Huijbens forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála telur 
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það vera mjög slæmt ef allir geti hafið gjaldtöku, hver með sínum hætti 

(Kastljós, 2014c,12.febrúar). 

 

3.3.4. Náttúrupassi 
Aðilar innan ferðaþjónustunar létu Boston Consulting Group vinna fyrir sig 

greiningu á möguleikum á gjaldtöku að ferðamannstöðum. Þeirra niðurstaða er 

að mæla með leið náttúrupassans og telja hann vera vænlegasta kostinn í 

stöðunni fyrir Ísland (Boston Consulting Group, 2013, bls. 7). Ekki hafa en 

komi fram fullmótaðar tillögur um útfærslu á náttúrupassanum og er því en 

mörgum spurningum ósvarað um útfærslu á honum og framkvæmd.  

Stefna stjórnvalda virðist vera að fara þá leið að notast við náttúrupassan við 

gjaldtöku að ferðamannastöðum hérlendis. Ragnheiður Elín Árnadóttir 

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra sagði í samtali við fréttastofu Rúv í ágúst 2013 

að hún vildi hefja gjaldtöku strax næsta sumar með náttúrupassa (Rúv, 

2013,7.ágúst). Hins vegar nokkrum mánuðum síðar, nánar tiltekið þann 

20.febrúar 2014, segir hún að áform um náttúrupassa verði ekki að veruleika 

strax, en verði hugsanlega sumarið 2015. Einnig útilokar hún ekki aðra 

möguleika á gjaldtöku fram að þeim tíma sem tímabundna lausn, en vænta 

meiri frumvarps um náttúrupassa nú á vorþingi (Rúv,2014b,20.febrúar). Nú 

virðist sem það mál nái ekki í gegn þar sem aðeins eru eftir nokkrir starfsdagar 

á vorþingi og málið ekki en komið fram. Ferðamálastofa hvetur landeigendur 

og aðra hagsmunaaðila til að vera rólegir og sýna þolinmæði. Þeir hafa trú á að 

sú lausn sem boðuð verði með Náttúrupassanum komi til með að vera farsælust 

fyrir landið í heild og réttast sé fyrir aðila í ferðaþjónustu að bíða á meðan 

vinna við Náttúrupassa sé fullkláruð (Mbl, 2014, 14.mars). 

Enn er ýmislegt óljóst við framkvæmd hugmynda um náttúrupassa og hafa 

ýmsir bent á marga óvissuþætti í framkvæmd náttúrupassans. Ólöf Ýrr 

Atladóttir ferðamálastjóri bendir á að sú gríðarlega fjölgun ferðamanna sem 

verið hefur undanfarið hafi komið öllum á óvart. Hún telur að náttúrupassi sé 

einföld og góð lausn í upphafi, en við nánari skoðun sé þessi lausn óundirbúin 

og margt óútfært í framkvæmd á honum (Kastljós, 2014b, 11.febrúar). Edward 

Hákon Huijbens forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála bendir á að 
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við getum ekki tekið við endalausri aukningu ferðamanna og telur að nú þurfi 

að fara í stefnumótun þar sem ákveðið sé til hvaða hópa ferðamanna við ætlum 

að höfða. Hann telur tillögur um náttúrupassa vera góða í grunnin en vanta 

ákvörðun um hvað eigi að gera við þá peninga sem inn koma með gjaldtökunni 

(Kastljós, 2014c,11.febrúar). Hann telur að nú þurfi að ákveða hvar eigi að 

byggja upp og hvert þeir fjármunir sem inn koma eigi að renna(Kastljós, 

2014d,12.febrúar). Gunnar Þór Jóhannesson, lektor í ferðamálafræði við 

Háskóla Íslands, telur margt gott við hugmyndina um náttúrupassann en einnig 

að margt þurfi að útfæra betur (Kasljós, 2014d,11.febrúar). Hann bendir líka á 

að það versta sem gæti gerst sé að auðlindir okkar í ferðamannastöðum og 

náttúru verði fyrir óafturkræfum skaða af völdum átroðnings ferðamanna, en 

víða sé uppbygging sem tengist ferðafólki í umhverfi okkar, sem við njótum 

góðs af og nefnir dæmi um fjölda kaffihúsa víða um land 

(Kastljós,2014e,12.febrúar). 

Anna Dóra Stefánsdóttir dósent í ferðamálafræðum við Háskóla Íslands bendir 

á að passinn sé flókinn í framkvæmd og hafi ýmis áhrif, bæði fyrirséð og 

ófyrirséð. Gjaldtaka gæti til að mynda breytt dreifingu ferðamanna um landið. 

Örvar Már Kristinsson formaður félags leiðsögumanna bendir á að uppbygging 

á ferðamannastöðum verði að fylgja gjaldtöku. Bæði benda þau á að við séum 

að koma að ákveðnum þolmörkum hvað fjölda varðar og núverandi svæði séu 

farin að drabbast niður . En með uppbyggingu sé hægt að hækka þessi 

þolmörk. Einnig eru þau bæði ósátt við tillögur Boston consulting group um 

náttúrupassa (Kastljós, 2014,13.febrúar). 

 

3.3.5. Brottfarargjald 
Sveinbjörn Halldórsson formaður samtaka útivistarfélaga á Íslandi vill koma á 

brottfarargjöldum og telur náttúrupassa hafa verið ákveðin án fullrar athugunar 

á öðrum kostum. Hann telur að Íslendingar verði ekki ánægðir með að borga ný 

gjöld eins og náttúrupassann (Kastljós, 2014e,11.febrúar). Þarna er áhugavert 

að hann telur Íslendinga ekki sátta við nýja galdtöku í formi náttúrupassa en 

leggur samt sjálfur til brottfarargjald sem kemur þá til með að leggjast á alla, 

þar með talið Íslendinga. Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri bendir á að það sé 
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mikill munur á því hvort ferðamaður komi til landsins sem ráðstefnugestur í 

nokkra daga eða sé hér á ferðalagi í nokkrar vikur á bílaleigubíl (Kastljós, 

2014f, 11.febrúar). Þar af leiðandi greiði allir sem til landsins koma gjaldið 

óháð því hvort þeir komi til með að njóta náttúru landsins eða eru aðeins 

hingað komnir í viðskiptaerendum eða sem ráðstefnugestir. 

 

3.3.6. Gjaldtaka almennt 
Jórunn Jónsdóttir, annar eigandi ferðaskrifstofunnar All Iceland í London, segir 

að margir viðskiptavinir verði hissa þegar þeir komast að því að ekki þurfi að 

greiða aðgangseyri að ferðamannastöðum á Íslandi. Hún telur að gjaldtaka 

verði ekki vandamál, sé hún rétt framkvæmd. Einnig bendir hún á að sú óvissa 

sem sé í gangi með gjaldtöku fyrir næsta sumar sé óþægileg og skapi vandræði 

fyrir skipulagningu ferða til landsins og nefnir þar sérstaklega þá óvissu sem sé 

um Geysissvæðið og segir að þar sé „lélegur brandari“ á ferð (Jórunn 

Jónsdóttir, 2014). 

3.4. Dæmi um gjaldtöku erlendis 
Gjaldtaka að ferðamannastöðum í nágrannalöndum okkar er vel þekkt og 

innheimt er gjald á mörgum af þekktustu ferðamannastöðum þar. Gjaldtaka við 

ferðamannastaði hefur verið þekkt lengi í Bandaríkjunum þar sem hún hófst 

snemma á 20.öldinni (Sharpley & Sharpley, 1997) og einnig er hún þekkt víða 

í Evrópu. Sú gjaldtaka er mismunandi eftir svæðum. Þó yfirleitt sé greiddur 

aðgangseyrir við inngang, þá eru líka dæmi um að rukkað sé bílastæðagjald. Þá 

er frítt inn á svæðið, en það kostar að leggja bílnum. Hér fyrir neðan er gerð 

grein fyrir framkvæmd gjaldtöku á nokkrum mismunandi ferðamannastöðum í 

Evrópu. Við val á stöðum var annars vegar notast við tvo staði sem 

skýrsluhöfundur hefur komið á og eru með mismunandi útgáfu af leiðsögn um 

svæðin, hins vegar eru valdir þrír aðrir ólíkir staðir sem eru án leiðsagnar, til að 

gefa fleiri sjónarhorn á framkvæmd gjaldtöku. Þar sem form og framkvæmd 

gjaldtöku eru ekki ransóknarefni þessa verkefnis verður aðeins stiklað á stóru 

um þessa staði. 
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3.4.1. Dropasteinshellir í Borgio Verezzi á Ítalíu 
Hellirinn fannst 1933 af þremur ungum strákum sem fundu hann þegar þeir 

skriðu fyrir forvitni inn um þrönga holu sem þeir komu auga á við kertaljós og 

skrifuðu nafnið sitt á vegg í lítilli hvelfingu sem þeir komu inn í fyrrst. Ekkert 

var talað um þennan helli opinberlega í langan tíma þar á eftir og var það ekki 

fyrr en árið 1951 sem hann var rannsakaður almennilega og kom þá í ljós að 

hellirinn er um 5 km langur þar sem hann er lengstur. Það var svo ekki fyrr en 

29. júní 1970 að hellirinn var opnaður fyrir almenning. Dropasteinarnir í 

hellinum lengjast um 1sm á um 10-30 árum (misjafnt eftir svæðum í hellinum) 

og því er ljóst að þessir steinar eru mörg þúsund ára gamlir þar sem þeir eru 

margir hverjir margra metra langir. 

Að þessum  helli er seldur aðgangur og fá ferðamenn eingöngu að fara um 

hellinn í leiðsögn fararstjóra sem leiðir fólk um hellinn og segir sögu hans, þó 

aðeins á ítölsku, og eru ferðir á fyrirfram ákveðnum tímum um hellinn og tekur 

ferðin tæpan klukkutíma. Innifalið í gjaldtöku er aðgagnseyrir og leiðsögn um 

hellinn. Verð í júní 2013 var sem hér segir. 

• Fullorðnir 8 evrur 

• Börn 4-12 ára 5 evrur 

• Börn undir 4 ára frítt 

• Eldri borgarar 7 evrur 

Þegar aðgangseyrir er greiddur fylgir með litprentaður upplýsingarbæklingur 

um hellinn. Þarna er ekki einu sinni boðið upp á leiðsögn á öðrum tungumálum 

en ítölsku og því augljóst að markaðurinn er heimamenn sem allir kaupa 

leiðsögn og aðgang að hellinum. Svipað fyrirkomulag er í öðrum 

dropasteinshellum á þessu svæði, sem eru til dæmis í Bossea og í Toirano. 

 

3.4.2. Stonehenge á Englandi 
Stonehenge í suður-Englandi eru leifar af mannvirki sem var byggt fyrir 4-

5000 árum, eða á svipuðum tíma og píramídarnir í Egyptalandi. Ekki er vitað 

hver tilgangurinn var með byggingu Stonehenge, né hver notkunin var á því í 

raun og hefur þetta skapað dulúð um mannvirkið og gert það goðsagnarkennt í 

huga fólks. Þetta hefur orðið til þess að draga gríðarlegan fjölda ferðamanna að 
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Stonehenge á hverju ári og er áætlaður fjöldi ferðamanna þangað á hverju ári 

um 800 þúsund manns (Sacred-destinations, e.d.). Stonehenge stendur út á engi  

og þjóðvegur þar rétt við og sést Stonehenge ágætlega frá þjóðveginum, eða 

fyrir utan girðingu sem þar er, enda ekki nema um 50m. frá þjóðvegi að 

mannvirkinu þar sem það er næst þjóðveginum. En þeir sem þarna eiga leið um 

hafa einnig val um að greiða aðgangseyri inn á svæðið ef þeir vilja sjá meira og 

er hann fyrir árið 2014.  

• 14,9 pund fyrir fullorðna 

• 8,9 pund fyrir börn 5-15 ára 

• 13,4 pund fyrir nemendur og eldriborgara 

• 38,7 pund fyrir fjölskyldu (2 fullorðni og 3 börn) 

Einnig er hægt að kaupa kort sem gefa árs aðgang að ferðamannastöðum á 

Englandi, sem eru þátttakendur í því samstarfi, fyrir upphæð sem er umtalsvert 

hagstæðari en stakar heimsóknir ef fara á til margra staða (Stonehenge, e.d.).  

Þegar farið er inn á svæðið og aðgangseyrir er greiddur, fær viðkomandi gestur 

bækling með helstu upplýsingum um svæðið og er hann fáanlegur á nokkrum 

tungumálum. Einnig fæst þar afhent afspilunartæki sem gestir hafa meðferðis 

um svæðið. Á göngu um svæðið er komið að nokkrum merktum svæðum þar 

sem hægt er að hlusta á fróðleik um það sem best sést frá viðkomandi punkti 

hverju sinni með því að velja viðeigandi númer á afspilunartækinu. Eingöngu 

má fara um svæðið eftir merktum gönguleiðum og eru þær vel afmarkaðar og 

greinilegar. Þarna er ferðamaður að kaupa aðgang að svæðinu og innifalið í 

gjaldinu er kort og afspilunartæki til láns. 

 

Ólíkt því sem lýst er að ofan eru þau dæmi sem á eftir fylgja. Þar er innifalið í 

gjaldi aðgangur að svæði og afnot af þeim mannvirkjum sem þar eru eins og 

vegir, göngustígar, útsýnipallar og salerni. Engin leiðsögn um svæðin er 

innifalin í gjaldinu. 

3.4.3. High Force fossinn Englandi 
High Force er foss á Englandi ,en þar kostar 2 pund að leggja bílnum og 1,5 

Pund að fara göngustíginn inn að fossinum (Raby Castle, e.d.). 
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3.4.4. Peak Cavern hellar Englandi 
Þarna eru tveir hellar á sama svæði og er hægt að kaupa aðgang að þeim í sitt 

hvoru lagi eða báðum í einu á lægra verði. Þarna er verðið fyrir fullorðna 9 og 

9,5 pund í hvorn helli stakan en hægt er að fá miða í báða hellana á 15,5 pund 

(Peakcavern,e.d.) 

3.4.5. Dalsnibba í Noregi 
Á Dalsnibbu er útsýnisstaður í 1.500m. hæð yfir sjávarmáli og er útsýnið þar 

stórbrotið og sést vel til allra átta. Aðgangseyrir inn á veginn upp á Dalsnibbu 

er 100kr. norskar fyrir fólksbíl en fyrir rútu er gjaldið 1.050kr. norskar 

(Dalsnibba, e.d.). 
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4. Rekstraráætlanir 

4.1. Forsendur rekstraráætlana 
Við gerð rekstraráætlana fyrir svæðin þrjú sem þessi ritgerð fjallar um er að 

hluta til stuðst við þær forsendur sem fram hafa komið í umræðunni 

undanfarið. Um Geysissvæðið er hægt að finna upplýsingar frá Félagi 

landeigenda um áætlaða fjár- og framkvæmdaþörf. Þar hafa landeigendur talað 

um að fjárþörfin sé um 500 milljónir (Garðar Eiríksson, 2013a). Um hin 

svæðin er minna vitað um fjárþörf fyrir framkvæmdir. Með gerð 

rekstraráætlana fyrir Reynisfjöru og Skógafoss er fundið út hvað svæðin geta 

staðið undir miklum framkvæmdakostnaði samhliða daglegum rekstri svæðana. 

Helstu forsendur rekstraráætlana eru: 

• Fjöldi ferðamanna til landsins liggur fyrir og er stuðst við tölur frá 

Ferðamálastofu (Ferðamálastofa, 2014b, e.d.) en þar eru tölur um fjölda 

ferðamanna sem fara frá landinu í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Til að fá nákvæma tölu á heildar fjölda ferðamanna til landsins er fjöldi 

ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar uppreiknaður miðað við 

tölur frá Ferðamálastofu þar sem segir að 84% koma til landsins um 

Leifsstöð, 12% með skemmtiferðaskipum, 2% með Norrænu og 2% í 

gegnum aðra flugvelli (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 

2013b, bls 2).  

 

• Til að finna út hve mikill fjöldi fer á vinsælustu staðina og hvert hlutfall 

þeirra er á hverjum stað eftir árstíma er notast við greiningu Árna 

Geirssonar og Kristínar Rósu Jóhannesdóttir sem unnin var fyrir 

Ferðamálastofu. Þar er árinu skipt í tvö tímabil, sumar tíma sem er júní-

ágúst og vetrartíma sem er þá september-maí (tafla 4). Þar kemur fram 

hlutfall ferðamanna á hvoru tímabili sem heimsóttu viðkomandi 

ferðamannastaði (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013c, 

bls 8). 
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Tafla 3: Hlutfall erlendra ferðamanna sem kom að Geysi, Skógafossi og 
Reynisfjöru 2012 

  Sumar Vetur 
Áætlaður fjöldi gesta 
2013 í þúsundum. 

Geysissvæðið 72% 61% 612 
Skógafoss 45% 27% 325 
Reynisfjara 52% 33% 385 

 

 

 Notast er við tölur um fjölda ferðamanna fyrir árið 2013. Ekki er 

reiknað með fjölgun ferðamanna, en miðað við hvernig árið 2014 fer af 

stað má búast við töluverðri fjölgun á milli ára. Á fyrstu tveimur 

mánuðum ársins 2014 fjölgaði ferðamönnum um 35,3% miðað við árið 

2013 (Ferðamálastofa, 2014c, e.d.). Erfitt er að áætla fjölda innlendra 

ferðamanna á þessum svæðum þar sem engar haldbærar tölur eru til um 

fjölda þeirra. Að sama skapi er ljóst að gjaldtaka mun líka leiða til þess 

að einhverjir ferðamenn muni ekki koma inn á svæðin. Einnig er 

lagaleg óvissa um gjaldtöku að ferðamannastöðum á Íslandi þar sem 

almenningi er tryggður aðgangur og för um landið með almannarétti í 

lögum 44/1999, og því vafi á að gjaldtaka af íslenskum ríkisborgurum 

sé lögleg (Alþingi, 2014). Til að gera ráð fyrir því, var ákveðið að 

sleppa innlendum ferðamönnum í útreikningum rekstraráætlana. 

 

• Þegar kemur að mati á fjárfestingum á hverju svæði er miðað við að 

framkvæmdir séu afstaðnar og að fullu fjármagnaðar með lánsfé. Með 

því má sjá hvort svæðin standa undir fjárfestingu við uppbyggingu og 

rekstrarkostnaði. Áður en hægt er að hefja framkvæmdir þarf að fara í 

gegnum nauðsynleg ferli sem eru mismunandi eftir eðli hverrar 

framkvæmdar. Einnig er framkvæmdatími óviss á svæðunum, en þar 

spila inn í leyfismál, árstíðir og umfang framkvæmda.  

 

• Á öllum svæðum er gert ráð fyrir því að lánstími á fjármögnun 

framkvæmda sé 10 ár. Að þessum 10 árum liðnum eru því búið að 

greiða fyrir þessar framkvæmdir og að þeim tíma liðnum skapast 
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svigrúm til frekari uppbyggingar. Einnig er möguleiki á auknu 

framkvæmdafé á tímabilinu með því fé sem hagnaður af rekstri skilar. 

Varðandi fjármögnun á framkvæmdum var haft samband við 

Íslandsbanka og Landsbanka til að fá vaxtatölur á lánsfé til 

framkvæmda sem þeir miða við. Þeir voru báðir tregir til að gefa 

nokkuð frá sér sem fast væri í hendi en eftir samtal við ráðgjafa á 

báðum stöðum voru þau svör sem ég fékk á þá leið að vextir til 10 ára 

væru á milli 6-7% að viðbættri verðtryggingu. Þar sem 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er 2,5% (Seðlabanki, 2014) var 

ákveðið að gera ráð fyrir því að heildar vaxtakostnaður væri 10% á ári.  

 

• Við áætlun á launakostnaði starfsmanna var horft til launatalna sem sjá 

má í launakönnun VR fyrir árið 2013. Notast var við töluna 400.000 á 

mánuði sem meðal launakostnað á starfsmann á mánuði fyrir 

heilsársstarf og þar stuðst við meðal laun sérhæfðs starfsfólks sem eru 

408.806 (VR, 2013a, e.d.). en 350.000 fyrir sumarstarfsfólk en í VR 

könnun er stuðst við heildarlaun í flokk almenn sölustörf sem eru þar 

350.523 (VR, 2013b, e.d). Á hverjum stað er gert ráð fyrir einu 

stöðugildi á skrifstofu með laun upp á 450.000 á mánuði en í VR 

könnun eru meðallaun fyrir bókara 440.130 (VR, 2013c, e.d). Á 

hverjum stað er einnig gert ráð fyrir forstöðumanni svæðis og eru laun 

forstöðumanns áætluð 800.000 á mánuði en í VR könnun eru meðal 

heildarlaun í flokknum hærri stjórnendur 757.196 (VR, 2013d, e.d). Til 

viðbótar við beinan launakostnað koma ýmis launatengd gjöld sem 

atvinnurekendur bera eins og tryggingargjald, mótframlag í lífeyrissjóð, 

aðstaða starfsmanna og fleira. Til að gera ráð fyrir þessum kostnaði var 

35% álagi bætt ofan á beinan launakostnað. 

 

• Til markaðsmála er áætlað að rekstraraðilar noti 5% af aðgangseyri. 

Ekki er til nein ein rétt leið til að ákveða hve miklu skuli varið til 

kynningarmála (Bogi Þór Siguroddsson, 2005, bls.186). Hér er miðað 

við að fjármagnið sé til staðar í fyrirtækinu og sé í hlutfalli af veltu. Til 

viðmiðunar er notað hlutfallið 5% af aðgangseyri sem er það hlutfall af 

aðgagnseyri sem skemmtigarðar í Bandaríkjunum notuðu til 
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markaðssetningar á árinu 2012 (Outburst advertising, 2012). 

 

• Kostnaður við upplýsingabæklinga á svæðinu er áætlaður 1% á hverju 

svæði fyrir sig. Hér til viðmiðunar er notast við nokkrar upplýsingar. 

Tvö tilboð voru fengin í prentun á ferðamannabæklingum í lit, A4 í 

þreföldu broti á glanspappír. Verðin voru 10,74 kr. + vsk (Friðrik 

Friðriksson, 2014) og 9,6 kr. + vsk (Guðmundur Kristinsson, 2013). 

Einnig var fengið verð á rekstrarkostnaði á prentara sem gæti prentað á 

A4 blöð, báðum megin í svart hvítu. Miðað var við öflugan, góðan og 

hagkvæman prentara. Þar er prentkostnaður á hvert eintak um 3,2 kr. + 

vsk (Snorri B. Arnar munnleg heimild, 20. mars 2014). Einnig er ljóst 

að ekki er líklegt að allir gestir taki sér eintak af bækling um svæðið, þó 

hlutfallið verði hátt. Einnig er hægt að lækka kostnað við prentun með 

því að bjóða upp á bæklinginn í rafrænu formi, til dæmis á heimasíðu 

eða með QR-kóda á viðkomandi stað. 

 

• Rekstur tölvukerfis og heimasíðu á hverjum stað er áætlaður 1.000.000 

á mánuði. Í þessari tölu er einnig rekstur kassakerfis. Það er ljóst að 

hægt er að fara ótal margar leiðir í rekstri tölvukerfis og heimasíðu. 

Kostnaður er einnig mjög mismunandi eftir því hvaða leið er farin. Með 

litla starfsstöð eins og verið er að horfa á í þessum útreikningum er dýrt 

að reka eigið tölvukerfi með eigin netþjóni og því líklegt að heildar 

leiga að tölvukerfi með hýsingu og þjónustusamningi væri hagkvæmari 

lausn fyrir starfssemina. Kerfisleiga er mismunandi eftir útfærslum en 

dæmi um verð var fengið frá Nýherja og þar kostar kerfisleiga og 

hýsing fyrir starfssemi sem þessa um 100 þúsund á mánuði (Hilmar 

Hilmarsson, munnleg heimild). Þessu til viðbótar er rekstur á sölu- og 

bókhaldskerfi. Dæmi um leigu á sölukerfi er Microsoft Dynamics Nav 

sölukerfi frá Reynd, sem kostar um 170 þúsund á mánuði miðað við 8 

notendur (Reynd, e.d.). Heimasíða er líka kostnaðarliður sem erfitt er að 

verðmeta og fer það allt eftir því hvað hún á að gera fyrir eigandann. Á 

hún að vera einvirk upplýsingasíða með litlum uppfærslum, eða á hún 

að vera öflug nútímaleg síða með sölukerfi, reglulegum uppfærslun og 

góðu gagnvirku upplýsingaflæði til þeirra sem þangað koma. Öflug og 
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góð heimasíða getur krafist talsverðs kostnaðar en getur einnig aflað 

tekna á móti. Gert er ráð fyrir því að vinna við heimasíðu sé aðkeypt frá 

fagfólki. Einnig er kassakerfi óvissuþáttur því þar sem innheimta fer 

fram við innganginn, þá er lítið mál að hafa eins konar hlið fyrir gesti til 

að fara um, en þar sem líklegt er að miðasala fari fram lengra frá, getur 

þurft að koma upp búnaði við inngang þar sem aðgöngumiðar eru 

skannaðir inn á svæðið. Þar kemur auka kostnaður við skanna sem eru 

staðsettir við gjaldhlið. Posaleiga fyrir færanlega GSM posa er 7.028 kr. 

fyrir hvern posa á mánuði (Borgun, 2013a) og gera má ráð fyrir 6 

posum á hverju svæði. Einnig má gera ráð fyrir reglulegri endurnýjun á 

hlutum í tölvukerfi fyrirtækis. 

 

• Daglegur rekstur svæðis er áætlaður 2.000.000 á mánuði. Í þeirri tölu er 

átt við kostnaðarliði eins og tryggingar, fasteignagjöld, þrif, sorphirðu, 

símakostnaður, þjónustugjöld fyrir kortaviðskipti, reglulegt viðhald 

húsnæðis og tækja og fleira. Dæmi um fasteignagjöld fyrir 

atvinnuhúsnæði, sem eru reiknuð af fasteingamati húsa og lóða er1,64% 

í Kópavogi (Kópavogur, 2014), 1,65% í Árborg (Árborg, 2013a), 1,2% 

í Bláskógabyggð (Bláskógabyggð ,2014a)og 1,32% í Rangárþingi ytra 

(Rangárþing ytra, 2014). Dæmi um lóðaleigu er 0,7% af fasteignamati 

lóðar í Bláskógabyggð (Bláskógabyggð ,2014b) og 1% í Árborg 

(Árborg, 2013b). Hér er reiknað með 3 milljónum á ári í fasteignagjöld 

og lóðaleigu fyrir hvert svæði. 

Símakostnaður er áætlaður 100 þúsund á mánuði og er þar einnig 

reiknað með nettengingu. 

Kostnaður við kortagreiðslur er veltutengdur þar sem þjónustugjöld 

fyrir debetkort eru að lágmarki 9 kr. á hverja færslu (Borgun, 2013b) og 

fyrir kreditkort eru þjónustugjöld mismunandi eftir tegundum 

kreditkorta og samningum hvers söluaðila en eru yfirleitt um tæp 3% af 

hverri færslu. Hér er gert ráð fyrir meðalkostnaði á svæði upp á 3 

milljónir á ári í þjónustugjöld. 

Þrif á húsnæði þarf að kaupa frá utanaðkomandi aðila, hvort sem það 

væri starfsmaður í hlutastarfi eða aðkeypt þjónusta frá fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í þrifum fyrir fyrirtæki. Einnig er kostnaður við efni tengd 
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þrifum og er hér reiknað með 400 þúsund á mánuði í þrif. 

Sorphirða á stöðum sem þessum sem eru utan alfaraleiða getur verið 

kostnaðarsöm og gert er ráð fyrir því að hún sé aðkeypt og kostnaður 

fyrir leigu á sorpgámi og regluleg losun sé 100 þúsund á mánuði. 

Haft var samband við tryggingarfélög til að fá uppgefið verð í 

tryggingar fyrir rekstur eins og verið er að vinna með í þessu verkefni. 

Það var ekki hægt að fá tryggingarfélögin til að gefa frá sér neina tölu 

þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Það eru nokkrar tryggingar sem þarf að 

hafa á rekstri sem þessum og eru þar bæði tryggingar sem eru skylda að 

hafa  og aðrar sem eru æskilegar. Skyldutrygging hjá fyrirtækjum eins 

og hér er átt við er brunatrygging húseigna. Einnig er æskileg 

grunnvernd sem fæst með slysatryggingu launþega, ábyrgðartryggingu 

atvinnurekstrar, lausafjártryggingu og rekstrarstöðvunartryggingu. Að 

auki er hægt að fá viðbótarvernd eins og slysatryggingu, 

húseigendatrygging og glertryggingu (Vís, e.d.). Hér er gert ráð fyrir 

því að rekstraraðilar hafi góða tryggingarverd með skyldutryggingum 

ásamt þeim auka tryggingum sem eru taldar upp hér að framan. Gera 

má ráð fyrir því að heildar verð á tryggingum sé um 3 milljónir á ári, en 

þar sem engar tölur fengust frá tryggingarfélögum þá verður að taka 

þessari ágiskun með miklum fyrirvara. 

Reglulegt viðhald á tækjum, áhöldum og húsnæði er áætlað 5 milljónir 

á ári. 

 

• Afskriftir og skattar eru samkvæmt reglum ríkisskattstjóra. Samkvæmt 

þeim eru árlegar afskriftir af fasteignum eru 3% og árlegar afskriftir af 

áhöldum, tækjum og öðrum eignum eru 20%. Gert er ráð fyrir því að 

25,5% virðisaukaskattur sé innheimtur af aðgangseyri. Til frádráttar á 

virðisaukaskatti er gert ráð fyrir innskatti af kostnaði við bæklinga, 

markaðsmál, rekstur tölvukerfis, heimasíðu, húsnæðis og svæðis. 

 

• Uppsetning á rekstraráætlun er gerð í líkani frá Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands og sem var hluti af kennslugögnum í áfanga um Vöruþróun og 

nýsköpun og notað þar við verkefnagerð.  
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• Nánari tölur um hvert svæði fyrir sig er að finna í kafla um viðkomandi 

svæði. 
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4.2. Geysissvæðið 
Geysissvæðið hefur lengi verið einn allra þekktasti og fjölsóttasti 

ferðamannastaður á Íslandi og hefur jafnframt verið einn frægasti staður á 

Íslandi í huga margra erlendis, enda hefur Geysir verið mikið notaður sem 

forsíðumyndefni í kynningarbæklingum um landið (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2011, bls. 541). Fjölmargir hverir og laugar fyrirfinnast á 

Geysissvæðinu í Haukadal, þó svo að Geysir og Strokkur séu þeirra þekktastir. 

Ein af laugum svæðisins, Marteinslaug, er friðlýst sem fornminjar og var hún 

meðal annars notuð sem sundlaug fyrir börn í sveitinni á árum áður. Gjaldtaka 

hefur farið fram áður við Geysi því árið 1894 keypti breskur maður hluta 

hverasvæðisins og rukkaði hann þá fyrir aðgang að því. Síðar gaf hann vini 

sínum svæðið. Árið 1935 keypti Sigurður Jónsson landið aftur og gaf það 

íslensku þjóðinni. Þetta er eitt þekktasta hverasvæði jarðarinnar, og hugsanlega 

með þeim sem hafa verið þekkt í lengstan tíma af vestrænum mönnum að mati 

Umhverfisstofnunar og hefur að hennar sögn, á að skipa fallegu umhverfi og 

gróðurfari og eftir að farið var að girða svæðið af hefur gróðurinn þar jafnað 

sig mikið og eru yfir 125 tegundir háplantna og yfir 20 tegundir mosa þekktar á 

svæðinu nú, sem er friðlýst svæði (Umhverfisstofnun,2014, e.d.). Talið er að 

hverinn Geysir hafi myndast við jarðskjálfta við lok 13. aldar og hefur hann 

gosið í margar aldir en mismikið þó. Við Suðurlandsskjálftann 17. júní árið 

2000 fór hann að gjósa aftur um tíma, en fyrir þá tíð var farið í aðgerðir til að 

endurvekja hann með því að hella sápu í hann sem framkallar gos (Friðrik 

Olgeirsson, o.fl., 2008, bls. 210).  

Um Geysisvæðið er hægt að finna upplýsingar um fjár- og framkvæmdaþörf 

sem eru komnar frá landeigendum. Félag landeigenda við Geysi segir að 

endurbætur og uppbygging á svæðinu komi til með að kosta um 500 milljónir 

(Garðar Eiríksson,2013, 28.október). Áætlaður fjöldi starfsmanna á svæðinu 

við gjaldtöku er 8-13 (Mbl,2014b,10.febrúar) og í verkefninu verður reiknað 

með 10 heilsársstörfum og 10 sumarstörfum að auki sem eru fyrir mánuðina 

maí til og með ágúst. Í útreikningum er gert ráð fyrir 8 almennum 

starfsmönnum, einum starfsmanni á skrifstofu og svæðisstjóra, en 

sumarstarfsmenn eru almennir starfsmenn einnig. Þar sem sundurliðun á 
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áætlaðir fjárþörf Geysismanna liggur ekki fyrir er áætlað að 200 milljónir fari í 

húsnæði, en 300 milljónir í áhöld, tæki, stíga, merkingar og fleira.  

Í umræðunni undanfarið hefur verið talað um tvær tölur sem mögulegan 

aðgangseyri að Geysisvæðinu og eru þær 600 kr. annars vegar og undir 1.000 

kr. hins vegar. Þegar gjaldtaka hófst við Geysi var talan 600 kr. sú tala sem 

valin var í aðgangseyri. Hér eru gerðar rekstraráætlanir miðað við þrjár tölur 

sem eru 600 kr., 800 kr. sem er sú tala sem hefur verið boðuð við 

ferðamannastaði í Mývatnssveit og 990 kr. 
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Miðað við 600 kr. aðgangseyri er rekstrarniðurstaða á fyrsta ári hagstæð um 

24,9 milljónir (mynd 2). 

 

Mynd 2: Rekstrartekjur Geyrissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri, TB = 
Mánuður 

 

Og við núllpunktsgreiningu á 600 kr. aðgangseyri kemur í ljós að 

núllpunktinum er náð við að 436.629. gestir greiði aðgang inn á svæðið (mynd 

3). 

 

Mynd 3: Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri 
FK = Fastur kostnaður 
BEK + FK = Breytilegur + fastur kostnaður 
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Núllpunktur fyrir Geysissvæðið næst hér þegar að gestafjöldi hefur náð 71% af 

fjölda gesta sem komu á Geysissvæðið árið 2013. Þessi fjöldi er 47% af fjölda 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2013. 

 

Helstu atriðið í rekstrarniðurstöðu fyrsta árs með gjaldtöku 600 kr. má sjá í 

töflu 5. Þar sjást rekstrartekjur sem eru aðgagnseyrir inn á svæðið. 

Rekstrargjöld sem skiptast þar í fastan og breytilegan kostnað. Þar má sjá að 

laun og launatengd gjöld eru um 91 milljón fyrir árið. Fjármagnsgjöld 

innihalda vaxtagjöld, rekstrarniðurstöðu fyrir skatt og tekjuskatt fyrir 

reksturinn, sem væri 6,2 milljónir fyrir árið. Að lokum sést svo 

rekstrarniðurstaða ársins sem er hagstæð upp á 24,9 milljónir. Svæðið er þó 

aðeins að skila hagnaði af rekstri yfir fjóra mánuði ársins sem er sumartíminn. 

Allar tölur í töflu 5 eru gefnar upp eftir mánuðum og í aftasta dálk er árið í 

heild tekið saman. 

 



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

35 
 

Tafla 4: Rekstur Geysissvæðis miðað við 600 kr. aðgangseyri 

 

REKSTRARTEKJUR: 

 

Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Samtals 

   Aðgangseyrir ............................. 

 

14.505  17.419  21.292  19.940  23.375  46.213  63.525  67.799  31.889  23.061  20.239  18.164  367.421  

REKSTRARGJÖLD: 

              Breytilegur kostnaður: 

                 Bæklingar og markaðsmál....... 

 

870  1.045  1.278  1.196  1.402  2.773  3.811  4.068  1.913  1.384  1.214  1.090  22.045  

   Virðisaukaskattur ........................ 

 

2.161  3.540  4.327  4.052  4.750  9.391  12.908  13.777  6.480  4.686  4.113  3.691  73.874  

Fastur kostnaður: 

                 Laun og launatengd gjöld .......... 

 

6.008  6.008  6.008  6.008  10.733  10.733  10.733  10.733  6.008  6.008  6.008  6.008  90.990  

   Rekstur tölvukerfis og heimasíðu  

 

1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  12.000  

   Rekstur húsnæðis og svæðis .... 

 

2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  24.000  

   Afskriftir  ..................................... 

 

5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  66.000  

17.539  19.092  20.112  19.756  25.385  31.396  35.952  37.077  22.901  20.577  19.834  19.288  288.909  

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða .. 

 

        

(3.034) ( 1.673) 1.181  185  

        

(2.010) 14.817  27.573  30.722  8.988  2.484  405  

        

(1.124) 78.512  

              FJÁRMUNATEKJUR OG 

(FJÁRMAGNSGJÖLD): 

              

   Vaxtagjöld .................................. 

 

        

(4.132) 

        

(4.097) 

        

(4.062) 

        

(4.028) 

        

(3.993) 

        

(3.958) 

        

(3.924) 

        

(3.889) 

        

(3.854) 

        

(3.819) 

        

(3.785) 

        

(3.750) 

      

(47.291) 

Rekstrarafkoma fyrir skatta ............ 

 

        

(7.166) 

        

(5.770) 

        

(2.881) 

        

(3.843) 

        

(6.003) 10.859  23.649  26.833  5.134  

        

(1.335) 

        

(3.380) 

        

(4.874) 31.221  

Tekjuskattur .................................. 

 

0  0  0  0  0  0  (1.769) (5.367) (1.027) 267  676  975  (6.244) 

REKSTRARNIÐURSTAÐA : 

 

        

(7.166) 

        

(5.770) 

        

(2.881) 

        

(3.843) 

        

(6.003) 10.859  21.880  21.466  4.108  

        

(1.068) 

      

(2.704) 

        

(3.900) 24.977  
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Miðað við að aðgangseyrir sé 800 kr. þá er rekstrarniðurstaða fyrsta árs sú að 

reksturinn skila hagnaði upp á 97,2 milljónir (mynd 4). 

 

Mynd 4: Rekstrartekjur Geysissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri. TB = 
Mánuðir. 

 

En þegar aðgangseyrir er 800 kr. þá er núllpunkti ná þegar inn á svæðið hafa 

327.657. gestir greitt aðgangseyri (mynd 5). 

 

Mynd 5 : Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri 
FK = Fastur kostnaður 
BEK + FK = Breytilegur + fastur kostnaður 
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 Núllpunktur fyrir Geysissvæðið næst hér þegar að gestafjöldi hefur náð 53% af 

fjölda gesta sem komu á Geysissvæðið árið 2013. Þessi fjöldi er 35% af fjölda 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2013. 

 

Í töflu 6 er hægt að sjá helstu atriðið í rekstrarniðurstöðu fyrsta árs með 

gjaldtöku 800 kr. aðgangseyris að Geysissvæðinu. Þar sjást rekstrartekjur sem 

eru aðgagnseyrir inn á svæðið. Rekstrargjöld sem skiptast þar í fastan og 

breytilegan kostnað. Þar má sjá að laun og launatengd gjöld eru um 91 milljón 

fyrir árið. Fjármagnsgjöld innihalda vaxtagjöld, rekstrarniðurstöðu fyrir skatt 

og tekjuskatt fyrir reksturinn, sem væri 24,3 milljónir fyrir árið. Að lokum sést 

svo rekstrarniðurstaða ársins sem er hagstæð upp á 97,2 milljónir. Svæðið er að 

skila hagnaði af rekstri yfir átta mánuði ársins og er nánast á pari tvo af þeim 

fjórum mánuðum sem rekstrarniðurstaðan er ekki jákvæð. Allar tölur í töflu 6 

eru gefnar upp eftir mánuðum og í aftasta dálk er árið í heild tekið saman.
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Tafla 5: Rekstur Geysissvæðis miðað við 800 kr. aðgangseyri. 

REKSTRARTEKJUR: Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júli Ágúst Sept Okt Nóv Des Samtals 

Aðgangseyrir ...................... 19.339  23.226  28.390  26.587  31.167  61.618  84.700  90.399  42.519  30.747  26.985  24.218  489.895  

REKSTRARGJÖLD: 

             Breytilegur kostnaður: 

             Bæklingar og markaðsmál...... 1.160  1.394  1.703  1.595  1.870  3.697  5.082  5.424  2.551  1.845  1.619  1.453  29.394  

Virðisaukaskattur .................... 3.084  4.719  5.769  5.403  6.333  12.521  17.211  18.369  8.640  6.248  5.483  4.921  98.701  

Fastur kostnaður: 

              Laun og launatengd gjöld ..... 6.008  6.008  6.008  6.008  10.733  10.733  10.733  10.733  6.008  6.008  6.008  6.008  90.990  

 Rekstur tölvukerfis og heimasíðu 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  12.000  

 Rekstur húsnæðis og svæðis .. 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  24.000  

 Afskriftir  ................................ 5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  66.000  

18.752  20.621  21.980  21.505  27.436  35.450  41.525  43.025  25.698  22.600  21.610  20.882  321.085  

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 587  2.605  6.410  5.082  3.731  26.167  43.174  47.373  16.820  8.147  5.375  3.337  168.810  

FJÁRMUNATEKJUR OG 

(FJÁRMAGNSGJÖLD): 

            

Vaxtagj............................... (4.132) (4.097) 

  

(4.062) 

  

(4.028) (3.993) (3.958)  (3.924) (3.889) (3.854) (3.819) (3.785) (3.750) (47.291) 

Rekstrarafkoma fyrir skatta..... 

        

(3.545) 

        

(1.492) 2.348  1.054  

           

(262) 22.209  39.250  43.484  12.966  4.328  1.590  

           

(413) 121.519  

Tekjuskattur .......................... 0  0  0  0  0  

        

(4.063) 

        

(7.850) 

        

(8.697) 

        

(2.593) 

           

(866) 

           

(318) 83  

      

(24.304) 

REKSTRARNIÐURSTAÐA:  

        

(3.545) 

        

(1.492) 2.348  1.054  

           

(262) 18.147  31.400  34.787  10.373  3.463  1.272  

           

(331) 97.215  
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Ef hins vegar rekstraraðilar við Geysi ákveða að hafa aðgangseyri upp á 990 kr. 

þá verður rekstrarniðurstaðan sú að hagnaður ársins er 165,8 milljónir. Einnig 

má sjá að svæðið er sjálfbært alla mánuði ársins nema janúar (mynd 6). 

 

Mynd 6: Rekstrartekjur Geysissvæðis miðað við 990 kr. aðgangseyri. TB = 
Mánuðir 

 

Og við núllpunktsgreiningu á svæðinu miðað við 990 kr. aðgangseyri kemur í 

ljós að núllpunkti er náð við 264.733. gesti (mynd 7). 

 

Mynd 7: Núllpunktsgreining Geysissvæðis miðað við 990 kr.aðgangseyri 
FK = Fastur kostnaður 
BEK + FK = Breytilegur + fastur kostnaður 
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Núllpunktur fyrir Geysissvæðið næst hér þegar að gestafjöldi hefur náð 43% af 

fjölda gesta sem komu á Geysissvæðið árið 2013. Þessi fjöldi er 29% af fjölda 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2013. 

 

Í töflu 7 er hægt að sjá helstu atriðið í rekstrarniðurstöðu fyrsta árs með 

gjaldtöku 990 kr. aðgangseyris að Geysissvæðinu. Þar sjást rekstrartekjur sem 

eru aðgagnseyrir inn á svæðið. Rekstrargjöld sem skiptast þar í fastan og 

breytilegan kostnað. Þar má sjá að laun og launatengd gjöld eru um 91 milljón 

fyrir árið. Fjármagnsgjöld innihalda vaxtagjöld, rekstrarniðurstöðu fyrir skatt 

og tekjuskatt fyrir reksturinn, sem væri 41,5 milljónir fyrir árið. Að lokum sést 

svo rekstrarniðurstaða ársins sem er hagstæð upp á 165,8 milljónir. Svæðið er 

að skila hagnaði af rekstri alla mánuði ársins nema í janúar sem er nánast á 

pari. Allar tölur í töflu 7 eru gefnar upp eftir mánuðum og í aftasta dálk er árið í 

heild tekið saman.
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Tafla 6:  Rekstur Geysissvæðis miðað við 990 kr. aðgangseyri 

REKSTRARTEKJUR: Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Samtals 

   Aðgangseyrir ................... 23.933  28.742  35.132  32.902  38.569  76.252  104.816  111.868  52.617  38.050  33.394  29.970  606.245  

REKSTRARGJÖLD: 

             Breytilegur kostnaður: 

             Bæklingar og markaðsmál.. 1.436  1.725  2.108  1.974  2.314  4.575  6.289  6.712  3.157  2.283  2.004  1.798  36.375  

Virðisaukaskattur ............... 3.962  5.840  7.139  6.686  7.837  15.494  21.299  22.732  10.692  7.732  6.786  6.090  122.288  

Fastur kostnaður: 

             Laun og launatengd gjöld ..... 6.008  6.008  6.008  6.008  10.733  10.733  10.733  10.733  6.008  6.008  6.008  6.008  90.990  

Rekstur tölvukerfis og heimasíðu 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  12.000  

Rekstur húsnæðis og svæðis  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  24.000  

Afskriftir  ............................. 5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  66.000  

19.905  22.072  23.754  23.167  29.384  39.302  46.820  48.676  28.356  24.522  23.297  22.396  351.652  

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða  4.027  6.670  11.378  9.734  9.185  36.950  57.996  63.192  24.261  13.528  10.098  7.575  254.593  

FJÁRMUNATEKJUR OG  

(FJÁRMAGNSGJÖLD): 

           

Vaxtagjöld ....................... 

        

(4.132) 

        

(4.097) 

        

(4.062) 

        

(4.028) 

        

(3.993) 

        

(3.958) 

        

(3.924) 

        

(3.889) 

        

(3.854) 

        

(3.819) 

        

(3.785) 

        

(3.750) 

      

(47.291) 

Rekstrarafkoma fyrir skatta .. 

           

(105) 2.573  7.316  5.706  5.192  32.992  54.072  59.303  20.407  9.709  6.313  3.825  207.302  

Tekjuskattur ....................... 0  

           

(494) 

        

(1.463) 

        

(1.141) 

        

(1.038) 

        

(6.598) 

      

(10.814) 

      

(11.861) 

        

(4.081) 

        

(1.942) 

        

(1.263) 

           

(765) 

      

(41.460) 

REKSTRARNIÐURSTAÐA : 

           

(105) 2.079  5.853  4.565  4.154  26.393  43.257  47.442  16.325  7.767  5.050  3.060  165.841  
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4.3. Reynisfjara 
Reynisfjara í Mýrdal er á milli Dyrhólaeyjar og Reynisfjalls. Þar er 

náttúrufegurð mikil og svæðið er gríðarlega vinsælt til myndatöku enda margt 

þar sem heillar. En fegurðin er ekki hættulaus því fjaran þarna er brimgjörn og 

hættuleg og eru dæmi um að fólk hafi farið sér að voða þarna í fjörunni. Rétt 

fyrir utan Reynisfjöru eru Reynisdrangar, nokkrir klettadrangar í sjónum 

sunnan Reynisfjalls sem ná í allt að 66 metra hæð og blasa þeir vel við báðum 

megin Reynisfjalls. Þarna er einnig frægt stuðlaberg við Hálsnefshelli 

(Dyrhólaey, 2014, e.d.). 

Um Reynisfjöru er ekkert hægt að finna um áætlaða fjár- og framkvæmdaþörf.. 

Þó er merkingum ábótavant á svæðinu og eflaust má gera betur í stígagerð og 

salernismálum. Bændur á þremur bæjum á svæðinu hafa tekið sig saman og 

stofnað fyrirtæki um byggingu þjónustu- og veitingahús við Reynisfjöru og eru 

framkvæmdir fyrir húsnæðið nú þegar hafnar (Guðni Einarsson, 2013, 27. 

nóvember). Hér er reiknað með því að við gjaldtökuna verið til 8 heilsársstörf, 

6 almennir starfsmenn, eitt stöðugildi á skrifstofu og einn svæðisstjóri. Að auki 

er gert ráð fyrir 6 sumarstarfsmönnum sem starfa á tímabilinu maí og til loka 

ágúst mánaðar. Til að meta hvað svæðið getur staðið undir miklum kostnaði 

við uppbyggingu er hér notuð talan 200 milljónir sem skiptist þannig að 100 

milljónir fari í framkvæmdir á húsnæði, sem hefði þá möguleika á sölu veitinga 

og minjagripa, og 100 milljónir fari í aðrar framkvæmdir á svæði eins og til 

dæmis gerð bílaplans, merkingar, stígagerð og fleira. Þar sem ekki hefur nein 

tala komið fram í sambandi við aðgangseyri að Reynisfjöru verður hér notast 

við töluna 600.kr. á mann. 
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Miðað við 600 kr. aðgangseyri er rekstrarniðurstaða á fyrsta ári hagstæð um 

tæpar 18 milljónir (mynd 8). 

 

Mynd 8: Rekstrartekjur Reynisfjöru. TB = Mánuðir. 

 

Og við núllpunkts greiningu kemur í ljós að núllpunkti er náð við að 292.900. 

gestir greiði aðgang að Reynisfjöru (mynd 9). 

 

Mynd 9: Núllpunktsgreining Reynisfjöru 
FK = Fastur kostnaður 
BEK + FK = Breytilegur + fastur kostnaður 
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Núllpunktur fyrir Reynisfjöru næst hér þegar að gestafjöldi hefur náð 76% af 

fjölda gesta sem komu á Reynisfjöru árið 2013. Þessi fjöldi er 32% af fjölda 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2013. 

 

Í töflu 8 er hægt að sjá helstu atriðið í rekstrarniðurstöðu fyrsta árs með 

gjaldtöku 600 kr. aðgangseyris að Reynisfjöru. Þar sjást rekstrartekjur sem eru 

aðgagnseyrir inn á svæðið. Rekstrargjöld sem skiptast þar í fastan og 

breytilegan kostnað. Þar má sjá að laun og launatengd gjöld eru um 70 

milljónir fyrir árið. Fjármagnsgjöld innihalda vaxtagjöld, rekstrarniðurstöðu 

fyrir skatt og tekjuskatt fyrir reksturinn, sem væri 4,5 milljónir fyrir árið. Að 

lokum sést svo rekstrarniðurstaða ársins sem er hagstæð upp á tæpar 18 

milljónir. Svæðið er þó aðeins að skila hagnaði af rekstri yfir fjóra mánuði 

ársins sem er sumartíminn. Allar tölur í töflu 8 eru gefnar upp eftir mánuðum 

og í aftasta dálk er árið í heild tekið saman.
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Tafla 7: Rekstur Reynisfjöru 

REKSTRARTEKJUR: Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Samtals 

Aðgangseyrir .................... 7.847  9.424  11.519  10.787  12.645  33.376  45.879  48.966  17.252  12.475  10.949  9.826  230.945  

REKSTRARGJÖLD: 

             Breytilegur kostnaður: 

             Bæklingar og markaðsmál.... 471  565  691  647  759  2.003  2.753  2.938  1.035  749  657  590  13.857  

Virðisaukaskattur ...................... 889  1.915  2.341  2.192  2.570  6.782  9.323  9.950  3.506  2.535  2.225  1.997  46.223  

Fastur kostnaður: 

             Laun og launatengd gjöld ........... 4.928  4.928  4.928  4.928  7.763  7.763  7.763  7.763  4.928  4.928  4.928  4.928  70.470  

Rekstur tölvukerfis og heimasíðu  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  12.000  

Rekstur húsnæðis og svæðis ..... 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  24.000  

Afskriftir  ..................................... 1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  1.916  22.992  

11.203  12.324  12.875  12.683  16.007  21.463  24.754  25.566  14.384  13.127  12.725  12.430  189.542  

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða  

        

(3.357) 

        

(2.900) 

        

(1.356) 

        

(1.895) 

        

(3.361) 11.913  21.125  23.400  2.867  

           

(652) 

        

(1.776) 

        

(2.603) 41.404  

FJÁRMUNATEKJUR OG  

(FJÁRMAGNSGJÖLD): 

           

Vaxtagjöld .............................. 

        

(1.653) 

        

(1.639) 

        

(1.625) 

        

(1.611) 

        

(1.597) 

        

(1.583) 

        

(1.569) 

        

(1.556) 

        

(1.542) 

        

(1.528) 

        

(1.514) 

        

(1.500) 

   

(18.917) 

Rekstrarafkoma fyrir skatta .......... 

        

(5.010) 

        

(4.539) 

        

(2.981) 

        

(3.506) 

        

(4.958) 10.330  19.556  21.844  1.325  

        

(2.180) 

        

(3.290) 

        

(4.103) 22.487  

Tekjuskattur ................................ 0  0  0  0  0  0  

        

(1.778) 

        

(4.369) 

           

(265) 436  658  821  

   

(4.497) 

REKSTRARNIÐURSTAÐA: 

        

(5.010) 

        

(4.539) 

        

(2.981) 

        

(3.506) 

        

(4.958) 10.330  17.778  17.475  1.060  

        

(1.744) 

        

(2.632) 

        

(3.283) 17.990  
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4.4. Skógafoss 
Skógafoss er í Skógaá undir Eyjafjöllum, við bæinn Skóga. Við Skóga er 

einnig skóli, félagsheimil, hótel, byggðarkjarni og Skógasafn sem 

samanstendur af samgönguminjasafni og byggðasafni (Skógasafn, 2014, e.d.). 

Skógafoss er rétt við hringveginn þegar ekið er undir Eyjafjöllunum og sést til 

fossins frá veginum. Skógafoss er 62 metrar á hæð og um 15 metra breiður 

(Eyjafjöll, 2014,e.d.). Auðveld ganga er að fossinum og gríðarlega fallegt að 

koma þar að, enda er fossinn með fjölsóttustu ferðamannastöðum landsins. 

Gönguleið yfir Fimmvörðuháls hefst einnig við fossinn og er þá gönguleiðin í 

upphafi upp með Skógaá og fossaröðinni áleiðis upp á hálsinn. Við Skógafoss 

eru skipulagsmál í endurskipulagningu og landið þar í eigu fimm sveitafélaga 

(Vísir, 2013, 30.desember). Einnig er þar að finna þéttbýli sem ekki er 

skilgreint sem slíkt í aðalskipulagi Rangárþings eystra (Anton Kári 

Halldórsson, 2014). 

Lítið hefur komið fram um fjár- og framkvæmdaþörf við Skógafoss, en þó 

hefur komið fram að þörf er á framkvæmdum við nýtt bílastæði (Mbl, 2013, 

9.október) og eflaust þarf að gera betur í salernismálum, merkingum og 

stígagerð þar eins og víða. Hér er reiknað með því að við gjaldtökuna skapist 8 

heilsársstörf, 6 almennir starfsmenn, eitt stöðugildi á skrifstofu og einn 

framkvæmdastjóri. Að auki er gert ráð fyrir 6 sumarstarfsmönnum sem starfa á 

tímabilinu maí og til loka ágúst mánaðar. Til að meta hvað svæðið getur staðið 

undir miklum kostnaði við uppbyggingu er hér notast við töluna 150 milljónir 

sem skiptist þannig að 75 milljónir fari í framkvæmdir á húsnæði og 75 

milljónir fari í aðrar framkvæmdir á svæðinu.  

Þar sem ekki hefur nein tala komið fram í sambandi við aðgangseyri að 

Skógafossi verður hér notast við töluna 600 kr. á mann. 
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Miðað við 600 kr. aðgangseyri er rekstrarniðurstaða á fyrsta ári hagstæð um 5,1 

milljónir (mynd 10). 

 

 

Mynd 10: Rekstrartekjur Skógafoss. TB = Mánuðir 

 
 

Við núllpunkts greiningu kemur í ljós að núllpunkti er náð við að 279.923. 

gestir greiði aðgang að Skógafossi (mynd 11). 

 

Mynd 11: Núllpunktsgreining Skógafoss 
FK = Fastur kostnaður 
BEK + FK = Breytilegur + fastur kostnaður 
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Núllpunktur fyrir Skógafoss næst hér þegar að gestafjöldi hefur náð 86% af 

fjölda gesta sem komu að Skógafossi árið 2013. Þessi fjöldi er 30% af fjölda 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins árið 2013. 

 

Í töflu 9 er hægt að sjá helstu atriðið í rekstrarniðurstöðu fyrsta árs með 

gjaldtöku 600 kr. aðgangseyris að Skógafossi. Þar sjást rekstrartekjur sem eru 

aðgagnseyrir inn á svæðið. Rekstrargjöld sem skiptast þar í fastan og 

breytilegan kostnað. Þar má sjá að laun og launatengd gjöld eru um 70 milljón 

fyrir árið. Fjármagnsgjöld innihalda vaxtagjöld, rekstrarniðurstöðu fyrir skatt 

og tekjuskatt fyrir reksturinn, sem væri 1,3 milljónir fyrir árið. Að lokum sést 

svo rekstrarniðurstaða ársins sem er hagstæð upp á 5,1 milljónir. Svæðið er þó 

aðeins að skila hagnaði af rekstri yfir þrjá mánuði ársins sem er tímabilið  

júní-ágúst. Allar tölur í töflu 9 eru gefnar upp eftir mánuðum og í aftasta dálk 

er árið í heild tekið saman.
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Tafla 8: Rekstur Skógafoss 

REKSTRARTEKJUR: Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Samtals 

Aðgangseyri........................... 6.420  7.710  9.425  8.826  10.346  28.883  39.703  42.374  14.115  10.207  8.958  8.040  195.008  

REKSTRARGJÖLD: 

             Breytilegur kostnaður: 

             Bæklingar og markaðsmál ..... 385  463  565  530  621  1.733  2.382  2.542  847  612  537  482  11.700  

Virðisaukaskattur..................... 617  1.567  1.915  1.793  2.102  5.869  8.068  8.610  2.868  2.074  1.820  1.634  38.938  

Fastur kostnaður: 

             Laun og launatengd gjöld ...... 4.928  4.928  4.928  4.928  7.763  7.763  7.763  7.763  4.928  4.928  4.928  4.928  70.470  

Rekstur tölvukerfis og heimasíðu 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  12.000  

Rekstur húsnæðis og svæðis . 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  24.000  

Afskriftir ............................... 1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  1.438  17.256  

10.367  11.395  11.846  11.689  14.924  19.803  22.650  23.353  13.081  12.052  11.723  11.482  174.364  

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða  

        

(3.947) 

        

(3.685) 

        

(2.422) 

        

(2.862) 

        

(4.577) 9.081  17.053  19.021  1.034  

        

(1.845) 

        

(2.765) 

        

(3.442) 20.644  

FJÁRMUNATEKJUR OG 

(FJÁRMAGNSGJÖLD): 

            

Vaxtagjöld ............................. 

        

(1.240) 

        

(1.229) 

        

(1.219) 

        

(1.208) 

        

(1.198) 

        

(1.188) 

        

(1.177) 

        

(1.167) 

        

(1.156) 

        

(1.146) 

        

(1.135) 

        

(1.125) 

      

(14.188) 

Rekstrarafkoma fyrir skatta ......... 

        

(5.187) 

        

(4.914) 

        

(3.641) 

        

(4.070) 

        

(5.775) 7.893  15.876  17.854  

           

(122) 

        

(2.991) 

        

(3.900) 

        

(4.567) 6.456  

Tekjuskattur ....................... 0  0  0  0  0  0  

             

(36) 

        

(3.571) 24  598  780  913  

        

(1.291) 

REKSTRARNIÐURSTAÐA : 

        

(5.187) 

        

(4.914) 

        

(3.641) 

        

(4.070) 

        

(5.775) 7.893  15.839  14.283  

             

(97) 

        

(2.393) 

        

(3.120) 

        

(3.653) 5.164  



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

50 
 

5. Mat á rekstraráætlunum 
Rekstraráætlanir fyrir alla þessa þrjá staði benda til þess að gjaldtaka þar sé 

sjálfbær og geti staðið undir framkvæmdum á viðkomandi svæði ásamt því að 

veita starfsfólki störf. Allir þessir þrír staðir standa undir framkvæmdunum án 

þess að gert sé ráð fyrir áframhaldandi fjölgun ferðamanna til landsins, en allt 

bendir til þess að hún haldi áfram og ekki sjái en fyrir endann á þeirri miklu 

fjölgun sem verið hefur undan farin ár. Fjölgun ferðamanna til landsins mun 

einungis bæta rekstur þessara staða og gera reksturinn en arðbærari. Gjaldtaka 

á þessum svæðum ætti að geta gefið af sér mikið fé til framkvæmda á þeim og 

gert þau fær um að taka á móti mun meiri fjölda ferðamanna en kemur þangað 

nú í dag.  

Geysissvæðið er í algjörum sérflokki, enda einn allra vinsælasti viðkomustaður 

erlendra ferðamanna hér á Íslandi. Það er ljóst að mikinn hagnað má hafa af 

rekstri Geysissvæðisins og þegar afborgunum af framkvæmdum á svæðinu er 

lokið, ætti hagnaður af rekstri svæðisins að aukast til muna. Með 800 kr. eða 

990 kr. gjaldi má gera svæðið skuldlaust eftir framkvæmdir upp á 500 milljónir 

á stuttum tíma og eftir það ætti þá hagnaður svæðisins að vera en meiri. Ef 

miðað er við það gjald sem er inheimt í Bláa Lóninu og það gjald sem til 

stendur að innheimta í Mývatnssveit, þá er ljóst að 600 kr. í aðgangseyri að 

Geysissvæðinu er ekki há tala í þeim samanburði. Í þessum rekstraráætlunum 

sést að með hærra gjaldi er hægt að hafa umtalsverðan hagnað af svæðinu. 

Reynisfjara og Skógafoss standa vel undir gjaldtöku samkvæmt 

rekstraráætlunum og geta staðið undir umtalsverðum framkvæmdum á 

svæðunum eða fyrir 200 milljónir við Reynisfjöru og 150 milljónir við 

Skógafoss. Einnig gefur gjaldtaka á svæðunum aukna tekjumöguleika fyrir þá 

rekstraraðila sem sjá um hana. Með þeirri starfssemi sem gjaldheimta felur í sér 

skapast tækifæri til annarar tengdrar starfssemi eins og til dæmis sölu á 

veitingum of minjagripum. Með því móti væri hægt að nýta starfsfólk og 

aðstöðu betur og gera reksturinn en arðbærari. Þarna gætu víða verið tækifæri 

af ýmsum gerðum. Hvort heldur sem það er sala á kaffi og kleinum eða jafnvel 

rekstur veitingarsölu og stórar minjagripasölu eins og er nú þegar til staðar við 

Geysissvæðið og Gullfoss í dag. Með svona viðbótar starfssemi gætu einnig 
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skapast frekari tækifæri til frekari atvinnusköpunar, en þessi tvö rekstrarform 

gætu hæglega stutt hvort annað og orðið að enn hagkvæmari heild. 

  

Gegnum þessa gjaldtöku fær ríkissjóður tekjur. Þar má nefna virðisaukaskatt af 

aðgangseyri, launatengd gjöld og skatt af hagnaði á rekstri svæðanna. Þess ber 

að geta að deilt er um hvort aðgangseyrir að ferðamannastöðum sé 

virðisaukaskatts skyldur við Geysi, en Ríkisskattstjóri telur svo vera á meðan 

félag landeigenda telur það ekki vera að fullu ljóst (Ruv, 2014, 24.mars). Tafla 

10 er yfir virðisaukaskatt sem færi til ríkissjóðs á ári af svæðunum. 

Tafla 9: Virðisaukaskattur á einu ári af gjaldtöku við Geysi, Reynisfjöru og 
Skógafoss miðað við rekstraráætlanir. 

Svæði 
Gjald við Geysi 

600 kr. 
Gjald við Geysi 

800 kr. 
Gjald við Geysi 

990 kr. 
Geysissvæðið 73.874.000 kr. 98.701.000 kr. 122.288.000 kr. 
Reynisfjara 46.223.000 kr. 46.223.000 kr. 46.223.000 kr. 
Skógafoss 38.938.000 kr. 38.938.000 kr. 38.938.000 kr. 
Samtals 159.035.000 kr. 183.862.000 kr. 207.449.000 kr. 

 

 

Til samanburðar voru tekjur af gistináttagjaldi fyrir árið 2013 um 200 milljónir 

(Viðskiptablaðið, 2014b, 21.febrúar). Einnig mun ríkissjóður fá tekjur af 

framkvæmdum á svæðunum og þeim afleiddu áhrifum sem umsvif og velta á 

þeim valda. Þar kæmu iðnaðarmenn til með að fá vinnu, heildsalar fá vörusölu, 

arkitektar og hönnuður fá vinnu við skipulagningu á svæðunum, prentsmiðjur 

prenta bæklinga, þýðendur færa þá á önnur tungumál, tollar og vörugjöld af 

aðföngum og fleira. 

Eins og sést á þessum rekstraráætlunum þá kemur gjaldtaka til með að skapa 

störf á hverju svæði fyrir sig. Geysisvæðið gæti borið 10 heilsársstörf og 10 

sumarstörf, Reynisfjara gæti borið 8 heilsársstörf og 6 sumar störf og 

Skógafoss gæti borið 8 heilsársstörf og 6 sumarstörf. Þetta gerir 26 heilsársstörf 

og 22 sumarstörf á þessum þremur ferðamannastöðum. Að auki er möguleiki á 

frekari störfum í skyldri starfsemi sem tækifæri skapast til samhliða eins og 

sölu á veitingum og minjagripum. 
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6. Tillögur 

6.1. Fleiri svæði sem gætu verið sjálfbær 
Það er ljóst að þessi þrjú svæði sem voru skoðuð hér að framan geta verið 

sjálfbær með gjaldtöku. Nokkur fleiri svæði á landinu gætu verið sjálfbær með 

gjaldtöku, hvort heldur sem er allt árið eða hluta af árinu. Ef vel tekst til með 

gjaldtöku að ferðamannastöðum er líklegt að fleiri staðir bætist við með 

tímanum og ef fjármagn frá gjaldtöku er eyrnarmerkt frekari uppbyggingu á 

öðrum stöðum, líkt og í tilfelli Bláa Lónsins, getur þetta orðið til þess að fleiri 

staðir, jafnvel lítt þektir í dag, orðið fólki aðgengilegir. Til dæmis mætti vel sjá 

fyrir sér að göngubrú með glergólfi yfir Hafrahvammagljúfur gæti orðið 

vinsæll viðkomustaður á Austurlandi. Þó er ljóst að náttúrulegar aðstæður og 

stærð svæðanna hefur mikið um það að segja hvort gjaldtaka er möguleg. Til 

dæmis er ljóst að nær ómögulegt er að setja gjaldhlið á allar mögulegar 

aðkomuleiðir að Vatnajökulsþjóðgarði og erfitt að framfylgja því þar sem 

þjóðvegur 1 fer í gegnum hann ásamt fleiri þjóðvegum og varla verður 

rukkaður aðgangseyrir að þjóðvegur landsins. Það er töluverð óvissa um 

möguleika til gjaldtöku og nokkrar mögulegar hindranir fyrir gjaldtöku. Ekki er 

ljóst hvort gjaldtaka sé almennt lagalega möguleg eins og staðan er í dag og 

verður að eyða þeirri óvissu. Einnig er mikilvægt að skapa samstöðu og sátt á 

milli þeirra sem að málinu koma svo allir vinni þessi mál út frá sama 

sjónarhorni. 

Gullfoss er augljóslega fær um að vera sjálfbær með gjaldtöku af 

ferðamönnum, en gestafjöldi þangað ár hvert er svipaður og að Geysi. Við 

Gullfoss er einnig talsverð þörf á framkvæmdur á svæðinu þar sem svæðið er 

víða niður troðið af ágangi ferðamanna. Einnig er mikil slysahætta við Gullfoss 

og ferðafólk á klöppunum við fossinn eru á hættulegu svæði, svo ekki sé talað 

um að vetri til þegar klappirnar eru í klakaböndum og hálar. 

Þingvellir eru á meðal fjölsóttustu ferðamannastöðum landsins og svipaður 

fjöldi sem kemur þangað og kemur á Gullfoss og Geysi þar sem Þingvellir eru 

innan hins svokallaða „Gullna hrings“ sem er gríðarlega vinsæll meðal 

ferðamanna hérlendis, en talið er að um 597 þúsund manns hafi komið árið 

2012 á þessa staði (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013d, bls. 8). 
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Það gerir gjaldtöku að svæðum eins og Þingvöllum erfiða að fjöldi leiða er inn 

í þjóðgarðinn og því erfitt og dýrt að koma upp allsherjar gjaldtöku þar sem 

það krefst fjölda gjaldhliða og mikils mannskaps til að manna þau. Þó er verið 

að fá tekjur af ferðamönnum á Þingvöllum með gjaldi fyrir notkun á salernum í 

gestamóttöku við Hakið og það væri hægt að sjá fyrir sér að taka upp 

bílastæðagjald í þjóðgarðinum þar sem þjóðgarðurinn væri gjaldfrjáls en greiða 

ætti fyrir notkun á bílastæðum. 

Að Seljalandsfossi kemur svipaður fjöldi ferðamanna og að Skógafossi. Þar 

hefur þegar verið komið upp söluvagni sem selur veitingar og minjagripi. Sá 

söluvagn er rekin af tveimur hjónum og veitir þeim atvinnu (DV, 2013, 

15.ágúst). Við Seljalandsfoss er þörf á framkvæmdum á til dæmis 

salernisaðstöðu, merkingum og stígagerð. 

Landmannalaugar eru af náttúrunnar heldi staður sem auðvelt er að koma að 

gjaldtöku þar sem innkoma á svæðið er aðeins möguleg frá einum stað með 

bifreið. Þar er gríðarlegur fjöldi ferðamanna sem kemur yfir sumartímann, en 

áætlað hefur verið að um 80 þúsund ferðamenn komi þangað á sumri og á 

góðum sumardegi komi um 2.000 gestir í Landmannalaugar (Páll 

Guðmundsson, 2013, bls 6). Að sama skapi er ljóst að þar væri ekki nema 

aðeins um að ræða gjaldtöku yfir sumarmánuðina.  

Dyrhólaey, er fallegur og fjölsóttur staður, en þangað er torvelt að komast, 

sérstaklega fyrir stórar rútur eins og núverandi vegstæði er. Til að gera 

gjaldtöku mögulega á stað eins og Dyrhólaey, verður að fara í kostnaðarsamar 

framkvæmdir á vegstæði og aðstöðu. Einnig er Dyrhólaey lokuð á varptíma 

fugla á svæðinu og kemur það niður á tekjumöguleikum svæðisins. 

Skaftafell er hluti af Vatnajökulsþjóðgarði og vinsæll viðkomustaður við 

þjóðveg 1. Það er erfitt að sjá fyrir sér gjaldtöku að Skaftafelli þar sem það er 

hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Með sér gjaldtöku að Skaftafelli væri verið að 

slíta þjóðgarðinn í sundur sem heild og með því væri komið hættulegt fordæmi 

um mis mikið verðgildi svæða innan sama þjóðgarðs. 
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Ásbyrgi er innan Vatnajökulþjóðgarðs og fjölsóttur staður yfir sumartíman, en 

lítil umferð er það um að vetri til. Erfitt er að sjá fyrir sér gjaldtöku í Ásbyrgi 

einu og sér af sömu ástæðum og í Skaftafelli. 

Dettifoss er í Jöklulsá á Fjöllum og innan Vatnajökulþjóðgarðs. Fossinn er með 

vinsælustu viðkomustöðum ferðamanna Norðanlands yfir sumartímann, en 

þangað er oft erfitt að komast að vetri til. Þar er þörf á úrbótum í merkingum, 

stígagerð og salernisaðstöðu. 

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi er vinsæll viðkomustaður við hringveginn. En 

þar er þegar rekin ferðaþjónusta ásamt sölu veitinga og minjagripa. Jökulsárlón 

er vel sjáanlegt frá þjóðvegi 1 sem er þar meðfram og því líklegt að margir 

ferðamenn létu það sjónarhorn duga ef gjaldið væri hátt. 

Hengifoss á Héraði er vinsæll viðkomustaður yfir sumarmánuðina. Þar rétt við 

er annar foss sem nefnist Litlanesfoss og fáir vita af en er afar sérstakur að sjá. 

Einnig er hann með sérstöku stuðlabergi í gili rétt ofan við fossinn. Þetta er 

svæði sem gæti boðið upp á sumarþjónustu fyrir ferðamenn þar sem bætt 

aðgengi að fossunum væri forsenda aukins fjölda ferðamanna þangað. 

Barnafoss og Hraunfossar í Borgarfirði eru á leið inn að Húsafelli og 

viðkomustaður margra sem þarna fara um. Þar væri þörf fyrir frekari 

uppbyggingu á útsýnipöllum, merkingum, stígagerð og salernisaðstöðu. 

Námaskarð og Leirhnjúkur eru innan jarðarinnar Reykjahlíðar í Mývatnssveit 

og hefur landeigandinn þar boðað gjaldtöku næsta sumar. Á þessum stöðum er 

mikill fjöldi ferðamanna yfir sumartíman en á þessi svæði er mun minni 

umferð ferðamanna að vetri til. 

Dimmuborgir og Skútustaðagígar við Mývatn eru fjölsóttir staðir yfir 

sumarmánuðina en lítil umferð ferðamanna er þar um yfir vetrartímann. 

Goðafoss er rétt við þjóðveg 1 og er í Skjálfandafljóti. Þar er í dag rekin 

veitingasala. Þar sem Goðafoss er vel sjáanlegur frá þjóðveginum má gera ráð 

fyrir því að margir ferðamenn væru líklegir til að láta það sjónarhorn duga sér 

ef gjaldið væri hátt. 
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6.2. Gjaldtökusvæði gætu komið að uppbyggingu á 
öðrum svæðum 

Þau svæði sem eru sjálfbær með gjaldtöku geta notið góðs af þeim fjármunum 

sem inn koma og getur uppbygging á þeim orðið til fyrirmyndar ef vel er að 

verki staðið. En það eru margir aðrir staðir á landinu sem þarfnast 

uppbyggingar og það vantar fjármuni til að sinna þeim verkefnum. Garðar 

Eiríksson talsmaður Landeigendafélags Geysis hefur opnað á þann möguleika 

að þeir leggi öðrum svæðum til fjármuni til uppbyggingar (Garðar Eiríksson, 

2014, 12.Febrúar). Bláa Lónið ætlar að láta 10% af gjaldtöku af þeim sem 

aðeins koma að skoða lónið án þess að fara ofaní, renna til uppbyggingar á 

innviðum ferðaþjónustunnar á Reykjanesi. Ekkert hefur þó komið fram með 

hvaða hætti það verður gert eða hvaða verkefnum á að sinna né hverjir sjái um 

þessar úthlutanir. Þarna eru komnar fram áhugaverðar hugmyndir og 

möguleikar í stöðunni sem  stjórnvöld ættu að íhuga í tengslum við heildar 

stefnumótun í sambandi við gjaldtöku á Íslandi. Mögulegt er að setja 5-10% 

auðlindagjald af aðgangseyri sem færi í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og 

kæmi þar til viðbótar við þau fjárframlög sem nú þegar eru þar. Einnig mætti 

hugsa sér að gjaldið færi í uppbyggingu á ferðamannastöðum í nágrenni hvers 

staðar og þar gæti upphæðin runnið til gestamóttöku sem væri á vegum 

sveitafélagana. Þannig væri það hennar að forgangsraða uppbyggingu og meta 

þá kosti sem eru á svæðinu. Með þessum hætti mætti fá umtalsverða fjármuni 

til uppbyggingar á innviðum ferðaþjónustunnar hérlendis. 
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7. Umræða 

7.1. Í upphafi skal endinn skoða 
Við gjaldtöku að ferðamannastöðum á Íslandi er mikilvægt að gera 

ferðamönnum grein fyrir því frá upphafi að gjaldtakan sé nauðsynleg til að 

varðveita náttúruna og fjármagna þær framkvæmdir sem þarf að fara í. Flestir 

hafa skilning á því að framkvæmdir og uppbygging kosta peninga og að 

áfangastaði þarf að vernda og viðhalda, sem aftur kostar peninga. Það er því 

ljóst að setja má spurningarmerki við að hefja gjaldtöku á svæði, áður en farið 

er í framkvæmdir. Þar er erfitt að segjast ætla að fara í framkvæmdir á næstu 

árum, en bjóða ferðamönnum að vaða drullusvað upp að ökklum og jafnframt 

leggja í púkk til að gera betur fyrir þá sem síðar koma. Það er talsvert önnur 

nálgun að vera búin að gera stíga, palla og aðrar framkvæmdir áður en 

gjaldtakan hefst og síðan hafa greinagóðar upplýsingar um ástæður 

gjaldtökunnar. Það væri vænleg leið til að viðhalda góðri ímynd íslenskrar 

ferðaþjónustu að huga vel að þessum hlutum strax, áður en að gjaldtöku kemur.  

Einnig má sjá á mismunandi rekstraráætlunum fyrir Geysissvæðið að 

vinsælustu ferðamannastaðir landsins geta gefið vel af sér með hærra verði og 

munar mikið um hverja krónu þar. Gjaldheimta að Geysissvæðinu með 

aðgangseyri upp á 600 kr. getur auðveldlega greitt niður þær framkvæmdir sem 

nauðsynlegt er að fara í á svæðinu. En ef gjaldið er hækkað i 800 kr. til 

samræmis við tillögur um verð í Mývatnssveit, eða 990 kr. sem er undir 1.000 

kr. eins og var talað um í upphafi, þá má spyrja sig hver tilgangur 

gjaldheimtunnar raunverulega er. Væri tilgangurinn þá að vernda svæðið og 

byggja það upp með hagsmuni náttúrunnar að leiðarljósi eða væri tilgangurinn 

að skila eigendum hagnaði eins og hvert annað fyrirtæki. Með þeim tölum er 

svæðið farið að skila eigendur sínum umtalsverðum hagnaði á hverju ári meðan 

framkvæmdir eru greiddar niður og eftir þann tíma getur svæðið skilað mun 

meiri hagnaði ár hvert. Það er alveg hægt að sjá fyrir sér að eignarhlutur  í 

Geysissvæðinu væri fljótlega orðin eftirsótt vara á markaði og vinsælustu 

ferðamannastaðir landsins væru þá orðnir að eftirsóttum fjárfestingum. 
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7.2. Atvinnustig 
Þegar skoðaðar eru tölur um atvinnuleysi í mars 2014, sést að á Suðurlandi er 

atvinnuleysi 3,5% eða 413 einstaklingar í mánuðinum (Vinnumálastofnun, 

2014, 15.apríl) en atvinnuleysi er þó minna á sumrin á landsbyggðinni og í júlí 

2013 var atvinnuleysi á suðurlandi 2,6% (Vinnumálastofnun, 2014b). Ef við 

skoðum þetta nánar þá er atvinnuleysi í mars 2014 á þeim stöðum sem fjallað 

var um hér að framan í verkefninu eftirfarandi, Bláskógabyggð 9, 

Mýrdalshreppur 6 og Rangárþing ytra 21 (Vinnumálastofnun, 2014c).  

Við útreikninga í þessu verkefni var gert ráð fyrir að Geysissvæðið skilaði 10 

heilsársstörfum, Reynisfjara og Skógafoss með 8 heilsársstörf hvor staður. Það 

er því ljóst að þau heilsársstörf sem sköpuðust með gjaldtöku væru nægjanlega 

mörg til að eyða atvinnuleysi í Bláskógabyggð og Mýrdalshrepp og gott betur. 

Þar þarf að flytja fólk að stöðunum til að sinna þeim störfum sem skapast. Það 

er aðeins í Rangárþingi ytra sem nægjanlegur fjöldi er á atvinnuleysisskrá til að 

manna þau störf sem yrðu til við að hefja gjaldtöku við Skógafoss. Þar eru 21 á 

atvinnuleysisskrá en reiknað var með 8 heilsársstörfum hér að framan. Þá eru 

ótalin þau sumarstörf sem verða til við gjaldtökuna og henta þau skólafólki og 

gætu gert ungu fólki úr nágrannasveitum kleift að fá sumarstarf í heimabyggð. 

 

7.3. Samanburður á fjölda starfa 
Undanfarin ár hefur mikið verið gert til  að laða að erlenda fjárfesta til landsins 

og fá hingað til lands stærri vinnustaði eins og álver, kísilverksmiðjur, 

aflþynnuverksmiðju og ýmis önnur verkefni. Sá fjöldi starfa sem svona stórir 

vinnustaðir skapa er mikill og geta þeir verið mikil lyftistöng á þeim stöðum 

sem þeir hefja starfssemi á. Aflþynnuverksmiðja Becromal á Akureyri er með 

110 starfsmenn (Akv.is,2012, 4.október), Kísilver sem stefnt er á að rísi á 

Bakka við Húsavík er talið veita um 120 störf (Rúv, 2013, 

2.október),Kísilverksmiðja sem er áætluð í Helguvík mun veita 160 störf (Mbl, 

2014, 10.janúar), Gagnaver á Blönduósi 5-15 störf (Vísir, 2014, 20.janúar) og 

Álver á Bakka við Húsavík gæti skapað um 280 störf (Vísir. 2013, 

27.september). Með gjaldtöku á helstu ferðamannastöðum á Íslandi má vera  

ljóst að heildarfjöldi starfa getur auðveldlega orðið á við stóriðjuverkefni þau 

sem eru talin upp hér. Ef reiknað er með að hvert svæði gefi af sér 6-10 
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heilsársstörf og annað eins af sumarstörfum má fara nokkuð nærri því hversu 

mörg störf gætu orðið til. Hversu margir ferðamannastaðir eru sjálfbærir með 

gjaldtöku er óljóst en ef miðað er við 10 svæði þá gæti fjöldi heilsársstarfa 

verið á bilinu 60-100 störf að viðbættum sumarstörfum sem gætu verið annað 

eins. Að auki má gera ráð fyrir afleiddum störfum á svæðunum í tengslum við 

þessa starfssemi. Þess ber að geta að það þarf ekki að virkja til að skapa þessari 

atvinnustarfsemi raforku og lítið ætti að vera um neikvæð umhverfisáhrif á 

umdeildum svæðum. Þessa atvinnuuppbyggingu mætti alveg kalla 

umhverfisvæna og telja hana vera í sátt við náttúruna, en það er víst að ekki er 

hægt að segja það um alla þá uppbyggingu sem fyrirhuguð er á landinu í 

tengslum við stóriðju. Með þessu væri Ísland að stíga skref til samfélagslegrar 

ábyrgðar með verndum náttúru og lands. 

  



VIÐSKIPTADEILD 
VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ HA  HGG 

59 
 

 

8. Niðurstöður 
Á þeim rekstraráætlunum sem kynntar hafa verið í þessari ritgerð er ljóst að 

gjaldtaka að þessum ferðamannastöðum getur staðið undir þeirri fjárfestingu 

sem hér er reiknað með að til þurfi ásamt rekstrarkostnaði. Með áframhaldandi 

fjölgun ferðamanna til landsins er ljóst að rekstrargrundvöllur þessara staða 

ætti aðeins að verða styrkari. Tölur um fjölgun ferðamanna til landsins það sem 

af er þessa árs benda til þess að í enn eitt met árið stefni hvað varðar fjölda 

ferðamanna til landsins. Það er ljóst að fara þarf í framkvæmdir á vinsælustu 

ferðamannastöðum landsins eins fjótt og mögulegt er þar sem mörg svæðana 

eru komin að þolmörkum miðað við núverandi aðstöðu. Einnig er mikil þörf 

fyrir uppbyggingu á þjónustu við þessa ferðamannastaði eins og merkingar, 

stígagerð, útsýnispalla og salernisaðstöðu sem víða er ábótavant. Þessi 

uppbygging verður að vera hönnuð og framkvæmd með það að leiðarljósi að 

varðveita upplifunargildi staðanna. 

Vinsælustu ferðamannastaðir landsins geta staðið undir þeim fjárfestingum sem 

til þarf og daglegum rekstri svæðana. Við þessa gjaldtöku skapast tækifæri á 

nýjum störfum við þessa ferðamannastaði. Á vinsælustu ferðamannastöðum 

landsins má skapa um 60-100 heilsársstörf með þessu móti og að auki annað 

eins af sumarstörfum. Þessi nýju störf væru kærkomin viðbót við atvinnulíf á 

landsbyggðinni og gætu orðið mikil lyftistöng í litlum samfélögum. Að auki 

skapast afleidd störf í tengslum við þessa starfssemi. Þau væru á 

framkvæmdatíma svæðana þegar ýmsar starfsgreinar fengju vinnu við 

uppbygginguna eins og til dæmis iðnaðarmenn, arkitektar, hönnuðir og fleiri 

sem kæmu beint að framkvæmdum. Fyrirtæki sem selja aðföng fyrir 

framkvæmdir fengju sölu af sínum vörum. Að framkvæmdum loknum væru 

afleidd störf til dæmis í reglubundnu viðhaldi svæðana og þjónustu við þau. Að 

auki kæmi aukin kaupmáttur og velta í önnur fyrirtæki í umhverfinu þar sem 

starfsfólk svæðana þarf að sinna sínum daglegu þörfum eins og 

matarinnkaupum og fleira. 
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Þegar að gjaldtöku kemur er nauðsynlegt að kynna hana vel og forsendur 

hennar. Heimildir benda til þess að ferðamenn séu tilbúnir til að greiða 

aðgangseyri að ferðamannastöðum og ekki er líklegt að samgjörn gjaldtaka hafi 

áhrif á fjölda ferðamanna hérlendis. Flestir hafa skilning á því að uppbygging 

kostar peninga og viðhald á ferðamannastöðum er einnig kostnaðarsamt. Þó er 

varhugavert að hefja gjaldheimtu án þess að vera búin að leggja út í 

framkvæmdir áður. Það er erfitt að koma með þau rök að ferðamaður dagsins í 

dag greiði fyrir betri aðstöðu fyrir ferðamenn framtíðarinnar. Að geta bent á 

afstaðnar framkvæmdir og gera grein fyrir þvi að þær þurfi að greiða fyrir afnot 

af, er auðvelt að bera á borð fyrir ferðamenn. 

Einnig er ljóst að gjaldtaka verður að hefjast undir leiðsögn frá ríkinu þar sem 

ekki er líklegt að margir vilji fara í þær fjárfestingar sem til þarf á meðan 

óvissa er um lagalegt umhverfi gjaldtöku. 

Að lokum er mikilvægt að koma í veg fyrir að helstu náttúruperlum landsins 

verði breytt í hagnaðardrifin fyrirtæki sem eru rekin áfram af hagnaðarvon og 

græðgi. Vinsælustu ferðamannastaðir landsins geta augljóslega staðið undir 

miklum framkvæmdum og að auki skilað eigendur sínum miklum hagnaði. Ef 

þessi svæði verða rekin með það að leiðarljósi að hámarka hagnað til eigenda 

sinna er líklegt að ílla fari. Það væri líklegt til að vinna ferðaþjónustu á Íslandi 

gríðarlegt tjón sem erfitt væri að bæta fyrir. 
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