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Abstract 

The main aim of this essay is to look at two industries, the fish industry and tourism, in the 

village Grundarfjörður  in Iceland and see how well they can co-operate. The harbour is the 

heart of Grundarfjörður and the reason for its existance. Today it continues to be so heading 

towards the future. Recently rural areas in Iceland have been facing changes affecting 

inhabitants and the community. Qualitative methods were used to collect data and interviews 

were taken with people from the fish industry, tourism industry and the government. 

Qualitative methods were used to collect data. The fish industry and tourism can co-oporate 

and the harbour in Grundarfjörður can serve several industries. Government, industries and 

inhabitants in Grundarfjörður need to see the benefit of working together  in a sustainable way 

for the whole communities future. The resources are sufficient but a strong policy, good-will 

and co-operation are nessessary for the community to bloom and benefit from it.  

 

Keywords: Grundarfjörður, fish industry, tourism, cruise ships, sustainable development  
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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á sambúð tveggja atvinnugreina í sjávarþorpi. 

Atvinnugreinarnar eru hinn gamalgróni sjávarútvegur og hin unga ferðaþjónusta.  

Sjávarþorpið sem um ræðir er Grundarfjörður á Snæfellsnesi, hjarta bæjarins slær við höfnina. 

Þar heilsast þessar tvær atvinnugreinar, þar fæddist sjávarþorpið og þar byggist upp framtíð 

samfélagsins sem nú er orðin bær, Grundarfjarðarbær. 

Landsbyggðin hefur átt undir högg að sækja undanfarin ár, undirstöðu atvinnugreinarnar hafa 

orðið fyrir skerðingum og tilfærslum sem hafa komið illa niður á íbúum og samfélögum.  

Eigindlegri rannsókn var beitt og tekin viðtöl við aðila frá báðum atvinnugreinunum og frá 

bæjaryfirvöldum, fólkið var valið með tilliti til starfa þeirra og reynslu.  

Helstu niðurstöður voru að sjávarútvegur og ferðaþjónusta eiga vel saman og er fátt því til 

fyrirstöðu að höfnin og hafnarsvæðið geti ekki borið báðar atvinnugreinarnar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er því að vilji er allt sem þarf. Stjórnvöld og íbúar þurfa að starfa 

saman að heill byggðarlagsins á sjálfbæran hátt. Auðlindirnar eru til staðar en það þarf sterka 

stefnu, vilja og samvinnu til þess að byggð blómstri og samfélagið allt hafi hag af.   

Lykilorð: Grundarfjörður, sjávarútvegur, ferðaþjónusta, skemmtiferðaskip, sjálfbærni. 
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Þakkarorð 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur fyrir mjög góða leiðsögn og 

gott viðmót, starfsfólki Háskólans á Hólum vil ég færa þakkir fyrir þægilegt viðmót.  

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir góðar móttökur, hlýlegt viðmót og greina góð 

svör við rannsókn minni. Sérstaklega fá þau Hafsteinn Garðarsson og Björg Ágústsdóttir 

þakkir fyrir góðar upplýsingar. Sólrún Guðjónsdóttir fær þakkir fyrir góða aðstoð og 

yfirlestur, sérstakar þakkir fær Ester Þórhallsdóttir fyrir góða aðstoð og yfirlestur en Ester fær 

einnig kærar þakkir fyrir allan stuðninginn þessi 4 ár. Samnemendur fá þakkir fyrir góð kynni. 

Mínar bestu þakkir fær eiginmaður minn, börnin okkar, tengdabörn og barnabörnin fyrir 

stuðninginn og þolinmæðina í gegn um allt námið. Foreldrar mínir, systir, mágur og þeirra 

fjölskylda og einnig bróðir minn fá kærar þakkir fyrir stuðninginn. 

Þakka ykkur kæra fjölskylda fyrir að hafa stutt við bakið á mér og hvatt mig áfram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Efnisyfirlit 
1 Inngangur........................................................................................................................................... 1 

2 Ferðaþjónusta í dreifbýli ................................................................................................................ 4 

2.1. Þolmörk og sjálfbær ferðaþjónusta .............................................................................................. 5 

2.2 Stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi .......................................................................................... 8 

2.3 Skemmtiferðaskip ........................................................................................................................ 11 

3 Grundarfjörður ............................................................................................................................... 13 

3.1 Grundarfjörður í dag .................................................................................................................... 13 

3.2 Grundarfjarðarhöfn ..................................................................................................................... 15 

3.3. Ferðaþjónustan mætir til leiks.................................................................................................... 19 

3.3.1 Skemmtiferðaskip ................................................................................................................. 19 

3.3.2 Hvala og útsýnisferðir ........................................................................................................... 20 

3.3.3 Ferðaþjónusta í Grundarfirði ................................................................................................ 21 

4 Rannsóknaraðferð ......................................................................................................................... 22 

4.1 Framkvæmd ................................................................................................................................. 23 

4.2 Viðmælendur ............................................................................................................................... 23 

4.3 Úrvinnsla ...................................................................................................................................... 24 

4.4.Takmarkanir ................................................................................................................................. 25 

5 Niðurstöður ..................................................................................................................................... 26 

5.1 Sjávarútvegs- og ferðaþjónustubær í sátt og samlyndi – kostir og ógnanir ................................ 26 

5.1.1 Kostir ..................................................................................................................................... 26 

5.1.2 Ógnanir ................................................................................................................................. 29 

5.2 Áhrif aukningar komu skemmtiferðaskipa – hafnaraðstaða, nýting og framkvæmdir ............... 31 

5.3 Tækifæri tengd hafi og strönd – framtíð sjávarútvegs og ferðaþjónustu ................................... 34 

6 Umræður og ályktanir ................................................................................................................... 40 

7 Lokaorð ............................................................................................................................................ 42 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 43 

Viðauki I ................................................................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Myndaskrá 

Mynd 1 Kirkjufell Grundarfirði (Aðalsteinn Valur Grétarsson 2014). ...................................................... 2 

Mynd 2 Ávinningur sjálfbærrar ferðaþjónustu (Kjartan Bollason o.fl. 2008). ......................................... 7 

Mynd 3 Helstu útflutningsgreinar 2013 í % (Hagstofa Íslands). .............................................................. 9 

Mynd 4 MS Fram Skemmtiferðaskip frá Noregi, siglir á Norðurslóðum (Olga Sædís Aðalsteinsdóttir, 

2014). ..................................................................................................................................................... 11 

Mynd 5 Atvinnugreinar tvinnaðar saman (Alta, 2014). ......................................................................... 14 

Mynd 6 Grundarfjarðarhöfn (Olga Sædís Aðalsteinsdóttir 2010). ........................................................ 15 

Mynd 7 Grundarfjarðarhöfn (Hafsteinn Garðarsson, 2009). ................................................................ 16 

Mynd 8 Grundarfjörður og fiskimið umhverfis Ísland. (Hafrannsóknarstofnun, á.á). (Yfirlitskort 

fjölgeislamælinga Hafrannsóknarstofnunar 2002-2009.) ..................................................................... 17 

Mynd 9 Fjöldi ferðamanna með skemmtiferðaskipum í Grundarfjarðarhöfn og tekjur hafnarinnar árin 

2002 - 2014. ........................................................................................................................................... 18 

Mynd 10 Tekjur Grundarfjarðarhafnar sundurliðaðar árin 2011 – 2014. ............................................. 18 

Mynd 11 Grundarfjörður (Guðjón Elísson, 2009). ................................................................................. 19 

Mynd 12 Fjöldi skipa eftir höfnum 2010. .............................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Inngangur 
Hér heilsast fánar framandi þjóða. 

Hér mæla skipin sér mót, 

sævarins fákar, sem sæina klufu 

og sigruðu úthafsins rót. 

Og höfnin tekur þeim opnum örmum 

Og örugg vísar þeim leið. 

Því skip er gestur á hverri höfn 

Þess heimkynni djúpin breið. 

(Tómas Guðmundsson, 1989, bls. 138) 

 

Ferðaþjónusta er ekki eitthvað sem kemur til með að staðna, allar líkur er á að hún fari 

vaxandi til framtíðar. Nú á tímum eru margar ástæður fyrir aukinni ferðamennsku, fólk          

er að ná hærri aldri, það fer fyrr á eftirlaun og er betur menntað, fólk er bæði auðugra og 

hreyfanlegra og í mörgum tilfellum ævintýragjarnara en fólk var hér á árum áður. Þegar mikil 

aukning verður á ferðamönnum á tilteknum svæðum, til að mynda á þeim svæðum sem hafa 

að geyma mikil menningarverðmæti og náttúruauðlindir þá er þörf á góðri stjórn til þess að 

varðveita og sjá til þess að svæðið geti borið sig til langframa. Þá getur skapast ákveðin hætta 

á varanlegum skemmdum ef ekki er farið að með gát (Timothy og Boyd, 2003 bls. 285-286).  

Tilgangur höfundar með þessari ritgerð er að skoða stöðu síns heimabæjar og reyna eftir bestu 

getu að sjá inn í framtíð bæjarfélagsins og samfélagsins sem þar er til staðar. Til þess eru sett 

upp gleraugu ferðamálafræðinnar og lesið í stöðu mála, þróun og framtíðarmöguleika. 

Heimabærinn Grundarfjarðarbær er fyrst og fremst sjávarútvegsbær, þorpið myndaðist fyrir 

rúmum 70 árum á þeim stað sem það er nú staðsett vegna þess að stutt er í gjöful fiskimið og 

tækifæri til þess að byggja upp góða hafnaraðstöðu. Þorpið óx og dafnaði, það sleit 

barnsskónum og varð bær. Á síðustu árum hefur íbúum farið fækkandi sem er áhyggjuefni og 

spurning hvað þurfi að gera til þess að bærinn dafni. Er hin ört vaxandi ferðaþjónusta lausnin 

og getur hún átt samleið með sjávarútvegnum sem hefur verið og er lífæð bæjarins?                                                        

Ekki er þó allt fengið með fjöldanum, mest um vert er að fólk hafi mannsæmandi og örugga 

atvinnu, einnig þarf góð grunnþjónusta að vera til staðar fyrir íbúa staðarins.      
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Mynd 1 Kirkjufell Grundarfirði (Aðalsteinn Valur Grétarsson 2014). 

Einn viðmælenda minna benti á að Kirkjufellið væri fallegt en við gætum ekki lifað og átt 

afkomu okkar af fallegu fjalli. Annar viðmælandi minn benti á að sífellt fleiri legðu leið sína 

til Grundarfjarðar einmitt til þess að taka mynd af Kirkjufellinu og njóta náttúrufegurðar. 

Rithöfundurinn Andri Snær telur einmitt mikil verðmæti felast í fegurð landsins, þeim 

verðmætum fylgir mikil ábyrgð (Andri Snær Magnason, 2006, bls. 257-259). Fjörðurinn er 

bæði fallegur og gjöfull, hér eru stundaðar fiskveiðar og inn fjörðinn koma skip og bátar til 

þess að landa afla sem þeir hafa veitt á nálægum fiskimiðum, hér er farið með ferðamenn á 

bátum til þess að skoða hvali og hingað koma skemmtiferðaskip með hundruð ferðamanna. 

Það er tilkomumikil sjón þegar skemmtiferðaskipin koma siglandi inn fjörðinn og á sama tíma 

koma til hafnar margar stærðir og gerðir skipa og báta til löndunar sjávarafla.  

En er allt sem sýnist? Fer þetta vel saman? Geta sjávarútvegurinn og ferðaþjónustan heilsast 

með sátt hér við höfnina og í þessu samfélagi?                                                                                                                                                   

Ég er Grundfirðingur og starfa sem hafnarvörður við Grundarfjarðarhöfn, ég er einnig 

sjómannskona og verðandi ferðamálafræðingur. Við höfnina mætast þær tvær atvinnugreinar 

sem mér eru hugleiknar og mun fjalla um í ritgerðinni. Komið verður inn á þær miklu 

breytingar sem orðið hafa í þjóðfélaginu, stöðu og framtíð sjávarbyggðar eins og 

Grundarfjarðar. Getur bærinn verið bæði í senn útgerðarbær og ferðaþjónustubær?     

Í námi mínu við Háskólann á Hólum tengdi ég tvo áfanga,  Byggðarþróun og Sveitir og 

sjávarbyggðir, sérstaklega við heimabæ minn og fékk í framhaldinu áhuga á að rannsaka 

stöðu mála í bæjarfélaginu með námsefnið að leiðarljósi. Rannsóknin kallar m.a. eftir víðtækri 
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sýn beggja atvinnugreinanna og stefnu bæjarins, því er rannsóknarspurningum beint til 

nokkurra aðila í Grundarfjarðarbæ. Viðmælendur/samrannsakendur mínir koma að 

sjávarútvegi, ferðamálum og bæjarmálum.  

 Getur Grundarfjörður verið í senn sjávarútvegsbær og ferðaþjónustubær? Geta 

þessar atvinnugreinar farið vel saman og hvernig byggjum við upp ferðaþjónustu 

í sátt og samlyndi við sjávarútveginn og aðrar atvinnugreinar sem fyrir eru? 

 

 Á síðustu árum hefur orðið nokkur aukning í komu skemmtiferðaskipa til 

Grundafjarðar. Hvaða áhrif hefur þetta haft á starfsemina sem fyrir var við 

höfnina og hvernig er hafnaraðstaðan í dag og í hvaða framkvæmdir þarf að fara 

til þess að nýta hafnaraðstöðuna sem best? 

 

 Eru einhver vannýtt tækifæri í þróun ferðaþjónustu sem tengjast hafi og strönd? 

Hvernig sjá menn framtíð Grundarfjarðar í sjávarútvegi?                                    

Hvernig sjá menn framtíð Grundarfjarðar í ferðaþjónustu? 

  

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um ferðaþjónustu í dreifbýli og í undirköflum verður 

fjallað um þolmörk og sjálfbærni, einnig stefnumótun í ferðaþjónustu og að lokum verður 

fjallað um skemmtiferðaskip, en þau eru vaxandi ferðamáti um allan heim. 

Í þriðja kafla verður vettvangur þessarar rannsóknar Grundarfjörður kynntur, saga staðarins 

sögð í fáum orðum og púlsinn tekinn á stöðu Grundarfjarðar í dag. Í þessum kafla verður 

fjallað um Grundarfjarðarhöfn, atvinnulífið við höfnina, tekjur og tækifæri.  

Kaflinn Ferðaþjónustan mætir til leiks tilheyrir þriðja kafla og fjallar um hina nýju ört 

vaxandi atvinnugrein. Fjallað verður um skemmtiferðaskipin sem koma til 

Grundarfjarðarhafnar, hvala og útsýnisferðir sem farnar eru frá Grundarfjarðarhöfn með Láki 

tours og að lokum aðeins komið inn á hvað í boði er varðandi ferðaþjónustu í Grundarfirði. 

Í fjórða kafla eru rannsóknaraðferðir útlistaðar, rannsókninni lýst og viðmælendur eru kynntir.  

Í fimmta kafla verður greint frá niðurstöðum viðtalanna og þeim þemum sem komu fram við 

greiningu. 

Í sjötta kafla verða umræður og ályktanir og lýkur ritgerðinni með lokaorðum í sjöunda kafla. 
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2 Ferðaþjónusta í dreifbýli  

Aðal aðdráttarafl Íslands er án efa framandleikinn og náttúran, að því leiti má segja að 

landsbyggðin hafi ákveðna yfirburði gagnvart höfuðborgarsvæðinu vegna góðs aðgengis að 

víðerni (e. wilderness) og framandi náttúru. Á Íslandi og þá sérstaklega í dreifbýlinu er hrein 

náttúra og víðerni á næstu grösum og í því felst mikið aðdráttarafl (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 74-75). Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

norðurslóðum, breytingar sem oft hafa komið illa niður á þeim samfélögum sem fyrir eru og 

byggja allt sitt á frumvinnslugreinunum. Byggðalögin sem um ræðir eru oft fámenn og 

landfræðilega afskekkt. Þorpin urðu til þegar nálægð við auðlindina skipti mestu máli. Búseta 

fólks byggðist á fiskimiðum og landgæðum, og í þá daga var lifibrauð íbúanna að mestu leiti 

af fiskveiðum og öðrum frumvinnslugreinum. Með aukinni hnattvæðingu markaðarins og 

kröfum um hámarks hagræðingu hafa oft orðið umbreytingar á þessum litlu sjávarbyggðum 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2001, bls. 13). Þær skerðingar sem hafa orðið í tveimur 

aðalatvinnuvegum þjóðarinnar, sjávarútvegi og landbúnaði, hafa þar af leiðandi komið harðast 

niður á dreifbýli landsins sem liðið hefur fyrir breyttar forsendur á þessum frumatvinnu-

greinum landsins (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 40). 

Breytingarnar hafa reynst mörgum samfélögum erfiðar sem síðan endurspeglast í miklum 

brottflutningi íbúa svæðanna. Þeir íbúar sem kjósa  áframhaldandi búsetu á sínu heimasvæði 

þrátt fyrir breyttar forsendur verða að aðlagast nýjum kringumstæðum. Að vera þátttakandi í 

hnattrænum heimi þarf ekki eingöngu að vera neikvætt, það getur einnig veitt íbúum og 

samfélagi þeirra ný tækifæri (Unnur Dís Skaptadóttir, 2001, bls. 16).   

Þannig getur ferðaþjónusta verið jákvæður valmöguleiki fyrir framtíð dreifbýlla svæða, og 

þarf að skoða vel þann valmöguleika fyrir þau svæði sem standa illa að vígi efnahags- og 

félagslega, því þar getur ferðaþjónusta einmitt verið góður valmöguleiki. Hafa ber þó í huga 

að í einhverjum tilfellum hefur aukin ferðaþjónusta inn á dreifbýl svæði haft neikvæð áhrif á 

náttúruna og/eða það samfélag sem fyrir er. Áhrifaþættir eins og umfangsmikil ferðaþjónusta 

getur farið yfir þolmörk heimamanna sem þá kæra sig ekki um aukna ferðamennsku. 

Það er því mikilvægt fyrir stefnumótandi aðila að hafa heimamenn með í stefnumótun við 

uppbyggingu ferðaþjónustu. Heimamenn þurfa að sjá hag sínum borgið þannig að samfélag 

þeirra njóti góðs af atvinnugreininni (Smith, 2009, bls. 27-28; Presenza ofl., 2013, bls. 28-29).  

Áhrifa hnattvæðingar (e. globaliziation) gætir um allan heim, og eins og Thomas Friedman 

(2000) bendir á er hnattvæðing alþjóðlegt kerfi. Breyting á einhverjum þætti innan kerfisins 
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hefur síðan víðtækari áhrif innan kerfisins. Munurinn á hnattvæðingu nútímans frá því sem 

var til þess sem er í dag er að heimurinn er að verða eitt alþjóðlegt markaðssvæði. 

Breytingarnar felast t.d. í breytingum á neyslu og samgöngu mynstri, en einnig breyttri 

frístunda- og ferðahegðun fólks því frítími fólks er að dreifast yfir lengra tímabil og 

auðveldara er að ferðast á milli landa. Dreifbýl samfélög breytast vegna þess að rými þeirra í 

veröldinni breytist óhjákvæmilega og endurskilgreinist. Betri samgöngur og fleiri ferðamenn 

hafa einnig breytt áhrif á efnahagslega, félagslega, menningarlega, umhverfislega og pólitíska 

stöðu (Georg o.fl., 2009, bls. 1-5).  

Ferðaþjónusta sem atvinnugrein er staðbundin auðlind í formi náttúru eða menningar. 

Auðlindanýting getur valdið ágreiningi, og getur jafnvel komið til átaka þegar aðilar eru ekki 

sáttir við stefnu mála. Þegar umsvifalausar breytingar eiga sér stað má eiga von á álitamálum, 

þótt oft á tíðum sé gripið til ferðaþjónustu sem þróunarráðs. Hætt er við að ferðaþjónustan 

hafi neikvæðust áhrif á samfélög og menningu þar sem uppbygging hennar útilokar ákveðna 

hópa frá staðbundnum auðlindum. Ákveðnir hópar sem byggt hafa upp samfélag frá alda öðli 

þurfa þá að víkja fyrir auðjöfrum. Það ástand eykur síðan ójöfnuð og misskiptingu í 

samfélaginu. Átök geta myndast þegar uppbygging ferðaþjónustu hefur bein áhrif á 

hefðbundið lífsviðurværi fólks, skiptir í þeim tilfellum engu máli þótt grundvöllur 

hefðbundins lífsviðurværis sé að veikjast (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013, bls. 239-240; Wilson, 2008 bls. 37-49). Þrátt fyrir þessa áhættu er engu að síður oft litið 

til  ferðaþjónustu sem tækifæris og möguleika til þess að vega upp á móti hnignun í áður 

hefðbundnum atvinnugreinum (Smith, 2009, bls. 27-28; Presenza ofl., 2013, bls. 28). 

Ferðaþjónusta snýst að mestu leiti um upplifun ferðamanna og er stór hluti af þeirri upplifun 

viðmót heimamanna. Til þess að tryggja ánægjulega upplifun þurfa heimamenn að hafa 

efnahagslegan ábata af komu ferðamanna. Ferðamennska sem fer yfir þolmörk heimafólks 

uppsker jafnvel óvild í garð ferðamanna, þetta á sérstaklega við þegar uppbygging 

ferðaþjónustu gerir ekki ráð fyrir aðkomu heimafólks, t.d. þegar utanaðkomandi aðilar koma 

inn á svæði og byggja upp massatúrisma sem oft hefur rutt úr vegi atvinnustarfsemi 

heimafólks (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 157).        

2.1. Þolmörk og sjálfbær ferðaþjónusta 
Hugtakið þolmörk ferðamennsku (e. tourism carrying capacity) varð til í leit að svari við 

spurningunni um hve æskilegur fjöldi ferðamanna ætti að vera á hverjum ferðamannastað.  

Þær Anna Dóra Sæþórsdóttir og Guðrún Gísladóttir (2005, bls. 269) vitna í (t.d. Lein 1993) 
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sem skilgreinir þolmörk sem mestu notkun sem hægt er að hafa á afmörkuðu svæði án þess að 

ganga á auðlindina á óafturkræfan hátt. Fræðimaðurinn Butler (1997, bls. 5-12) telur þolmörk 

ferðamennsku ekki eingöngu ná til umhverfisins, þolmörkin nái einnig til upplifunar 

ferðamanna og til samfélagsins og íbúa þess. Rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku þurfa 

því að ná til eftirfarandi þátta: Í fyrsta lagi þurfa rannsóknir að ná til umhverfisins, rannsóknir 

þurfa að miða við þann fjölda ferðamanna sem umhverfið þolir áður en það lætur á sjá, staðir 

og umhverfi eru takmörkuð auðlind. Í öðru lagi verða rannsóknirnar að ná til félagslegra þátta, 

annars vegar þarf að meta  hvort umfang og fjöldi ferðamanna trufli upplifun ferðafólks. Hins 

vegar eru það félagsleg þolmörk sem þarf að rannsaka, ferðamenn eiga ekki að vera fleiri en 

heimamenn telja boðlegt. Þolmörk heimamanna stjórnast af því hvort ávinningur af komu 

ferðamanna vegur þyngra en ókostirnir, vægi þeirrar niðurstöðu fer eftir því hvort tekjur eru 

að skila sér af ferðamönnum. Í litlum og fámennum samfélögum er erfiðara að taka á móti 

miklum fjölda ferðamanna og því er hættara við árekstrum á milli ferðaþjónustunnar og 

heimamanna. Sbr. Martin og Uysal (1990, bls. 329) eru þolmörk ferðamennsku sá fjöldi gesta 

sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta (Anna Dóra Sæþórsdóttir 

og Guðrún Gísladóttir, 2005, bls. 269-271; Anna Dóra Sæþórsdóttir 2003, bls. 2-4).  

Þolmarkarannsóknir hafa stuðst við áreitiskvarða Georg Doxey sem á að meta það áreiti sem 

myndast getur við uppbyggingu ferðaþjónustu í byggð, áreitiskvarðinn skilgreinir frekari 

skilning á viðhorfi heimafólks í garð ferðamanna og ferðaþjónustu sem viðbótar 

atvinnugreinar (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 156-157).     

Áreitiskvarðinn (e. Irridex model) skilgreinir viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu til þess að 

geta metið hvenær í uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu er hætt við neikvæðum áhrifum og 

jafnvel óvild heimamanna sem gestgjafa í garð ferðamanna.  

Skalinn greinist í fjögur stig:  

1. stig er vellíðan (e .euphoria),  

2. stig er áhugaleysi (e. apathy),  

3. stig er gremja (e. irritation) og 

4. stigið er óvild (e. antagonism). 

Fyrsta og annað stig áreitiskvarðans eru frekar átakalítil á meðan á þriðja og fjórða stigi 

myndast fjandsamlegt ástand á milli heimamanna og ferðamanna. Þetta ástand getur orðið 

 



7 
 

óbætanlegt til lengri tíma litið þegar horft er til þróunar ferðaþjónustunnar (Gilbert og Clark, 

1997, bls. 344).  

World Wide Fund for Nature (WWF) notuðu hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta í viðleitni sinni 

til þess að marka stefnu og þróa grundvallar- og siðareglur fyrir ferðaþjónustu á Norður-

heimskautssvæðinu. Markmiðið var að hvetja ferðaþjónustuna til að vernda  umhverfið og 

fræða ferðamenn um umhverfi norðurskautsins og íbúa þess, virða rétt heimamanna og 

menningu, einnig var stefnan að auka hlut norrænna samfélaga í tekjum af ferðaþjónustu 

(Kjartan Bollason o.fl. 2008, bls. 11-17). Sjálfbær ferðaþjónusta ,,mætir bæði þörfum  

ferðamanna og heimamanna svæðisins jafnframt því  að vernda og efla tækifæri til framtíðar,“ 

ábyrgðin er bæði staðbundin og hnattræn (Saarinen, 2006).   

 

Mynd 2 Ávinningur sjálfbærrar ferðaþjónustu (Kjartan Bollason o.fl. 2008). 

Ávinningur af sjálfbærri ferðaþjónustu (e. sustainable development) byggir á þremur 

undirstöðuþáttum sem vísa til efnahags, umhverfis og samfélags, þessir þættir mætast síðan í 

þremur þemum sem eru siðferði, ábyrgð og hegðun (mynd 2).  

Sjálfbærni kemur fyrst fram í opinber gögn um ferðamál hér á landi í skýrslu sem kölluð var 

Stefnumótun í ferðamálum og Samgönguráðuneytið gaf út í september árið 1996. Þar segir að 

Ísland skuli gegna forystuhlutverki á sviði umhverfisverndar og að sjálfbær þróun í 

ferðaþjónustu verði efld. Sú ferðamennska sem hér verði rekin sé í sátt við land og þjóð 

þannig að uppbygging ferðaþjónustu spilli ekki náttúru landsins og umhverfi. Ferðamenn ættu 



8 
 

að dreifist um landið til þess að gæta þolmarka einstakra staða og að ferðamenn hafi frjálsan 

aðgang að öllu landinu (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 21).  

Hvort sem litið er á ferðaþjónustu sem jákvæða eða neikvæða þarf að fara varlega og líta þarf 

til margra þátta ef vel á að takast til við uppbyggingu ferðaþjónustu í dreifbýli. Sama gildir 

um ferðaþjónustu og aðrar atvinnugreinar, það þarf að skila samfélaginu arði til framtíðar. 

Alltof oft hafa aðgerðir sem lagt var upp með til eflingar atvinnulífs og til þess að styrkja 

stoðir samfélagsins endað í upplausn vegna þess að ekki var rétt að málunum staðið í upphafi, 

því mikilvægt er að undirbúa og kanna vel áhrif uppbyggingar nýrrar atvinnugreinar bæði á 

íbúa og umhverfi. Þess vegna er stefnumótun lykilatriði svo vel takist til og til þess að koma í 

veg fyrir neikvæðar afleiðingar (George o.fl., 2009, bls. 215; Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 

2012, bls. 233).  

2.2 Stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi 
Stefnumótunin er leiðarljós og hvatning til sveitarfélaga, fyrirtækja og íbúa að taka höndum 

saman því ef stefnumótun er veik, aukast líkur á neikvæðum afleiðingum ferðaþjónustu. 

Prófsteinn í skipulagningu staðar þar sem reiknað er með aukinni ferðaþjónustu ætti að 

byggjast á langtíma sýn heimamanna en ekki skyndigróða fjárfesta (George o.fl., 2009, bls. 

215-217). 

Stefnumótun, sjálfbærni og þolmörk tengjast og má segja að hugtökin byggi á sömu 

hugmyndafræðinni (e. ideology) sem síðan styður við atvinnugreinina ferðaþjónustu en setur 

henni einnig mörk. Til þess eru einnig stjórnvöld og opinberar stofnanir sem setja lög, stefnur 

og áætlanir (Samband íslenskra sveitarfélaga á.á.). Árið 1995 hóf samgönguráðuneytið vinnu 

við stefnumótun í ferðamálum, það var um það leiti sem menn gerðu sér grein fyrir því að 

ferðaþjónusta var að þróast yfir í að verða alvöru atvinnugrein sem yrði að lyfta undir (Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2012, bls. 182-183).   

Ferðaþjónusta er ung og ört vaxandi atvinnugrein og til marks um hve atvinnugreinin er 

gjaldeyrisskapandi þá sýna tölur frá Hagstofunni að árið 2013 var hún mest 

gjaldeyrisskapandi atvinnugrein landsins með 275 milljarða og frá árinu 2002 til 2013,  hefur 

fjöldi erlendra ferðamanna aukist um 190%  (Saf.is., á.á.) (mynd 3).  
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Mynd 3 Helstu útflutningsgreinar 2013 í % (Hagstofa Íslands). 

Eins og komið hefur fram þarf að gæta vel að þolmörkum. Ísland hefur alla möguleika á vel 

heppnaðri uppbyggingu ferðaþjónustu með sinn framandleika, víðerni og mikilfenglegu 

náttúru. Miðað við marga áfangastaði eru ekki margir ferðamenn sem sækja Ísland heim, en 

þeim fer fjölgandi og þá sérstaklega á síðustu árum. Umræður um ágang ferðamanna og óþol í 

þeirra garð hefur einnig vaxið. Þess vegna er nauðsynlegt að vinna kerfisbundið að 

skipulagsmálum. Uppbygging ferðaþjónustunnar á Íslandi ætti að nýta sér löngun ferðamanna 

í einstaka upplifun og vinna kerfisbundið við að skapa markað fyrir þá þjónustu á sem 

upprunalegustu áfangastöðunum og tryggja þar með félagslega sjálfbærni greinarinnar  

Stefnumótun ferðaþjónustu þarf frá upphafi að vera skýr og til þess að vel takist til við 

uppbyggingu þarf aðkomu allra hagsmunaaðila. Stefnumótun í ferðaþjónustu snýst í  

grundvallaratriðum um að stjórnvöld á tilteknu svæði reyni að stýra og skipuleggja þróun 

ferðaþjónustu síns svæðis í sátt og samlyndi við aðila atvinnugreinarinnar, samfélagsins sem 

fyrir er og umhverfisins. Stefna er skilgreind sem aðgerðaáætlun til að leiðbeina eða hafa áhrif 

á ákvarðanir, athafnir og önnur mál, hún er því í raun verkfæri fyrir stjórnendur til að ná skýrt 

fram settum markmiðum. Stefna felur í sér að bera kennsl á valkosti og velja þann sem hefur 

sem jákvæðust áhrif, t.d. að vinna að sjálfbærri þróun ferðaþjónustunnar (George og o.fl., 

2009, bls.199-200; Gunnar Þór Jóhannesson, 2012, bls. 69). 

Stefnumörkun forsætisráðuneytisins (á.á.) Ísland 2020 er framtíðarsýn fyrir öflugt samfélag 

sem stendur vörð um velferð á sjálfbæran hátt í þágu allra hópa samfélagsins. Kjörorð 

verkefnisins eru þekking, sjálfbærni, velferð. Farsæld samfélags byggir á því að gera sér grein 

fyrir mikilvægi þekkingar, velferðar og sjálfbærni innan þess og þannig getur það orðið 
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undirstaða vaxtar sem lýsir sér í gjörbreyttu og öflugu atvinnulífi (Forsætisráðuneytið, á.á., 

bls. 3 og 17). Vaxtarsamningar sem nefndir eru í stefnumörkuninni eru verkefni sem eiga að 

fylgja eftir stefnumörkun og atvinnustefnu. Samningarnir innihalda stefnu til þess að fara 

eftir, t.d. inniheldur vaxtarsamningur ferðaþjónustu markmið um sameiginlega 

markaðssetningu, lengingu ferðamannatímans, nauðsynlega uppbyggingu innviða og 

gæðastarf, einnig kveður hann á um eflingu og vöxt verðmætasköpunar innan greinarinnar. 

Klasasamstarf í sjávarútvegi og matvælaiðnaði fara vel saman með ferðaþjónustustefnu 

sjávarbyggða. Innan þessara greina er víðtæk þekking og reynsla mikilvæg til nýtingar og til 

frekari þróunar t.d. í nýsköpun, fullvinnslu afurða, stuðnings við sjálfbærni, 

upprunamerkingar og lífræna framleiðslu (Forsætisráðuneytið, á.á., bls. 22).      

Meginmarkmið og viðfangsefni ferðamálaáætlunar 2006 –2015 eru náttúra Íslands, menning 

þjóðarinnar og mikilvægi fagmennsku í þróun íslenskra ferðamála. Einnig að tryggja 

samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og þannig stuðla að hámarks afrakstri greinarinnar. 

Einnig var tiltekið í áætluninni að álag tilkomið vegna ferðaþjónustu yrði jafnað á landið allt 

og íbúa þess, þannig að álagið yrði innan þolmarka og í samræmi við niðurstöður rannsókna. 

Með það markmið að leiðarljósi yrði ímynd Íslands sem ferðamannastaður varinn og 

uppbygging öll vönduð (Innanríkisráðuneytið, á.á., bls. 8). 

Nú er í gildi ferðamálaáætlun 2011-2020, hún var samþykkt á Alþingi í júní 2011 og má segja 

að hún sé þriðja ferðamálaáætlunin sem unnið hefur verið eftir af hálfu hins opinbera frá árinu 

1996. Áætlunin leggur áherslu á fjóra megin þætti, en það eru innviðir og grunngerð (1), síðan 

kannanir, rannsóknir og spár (2), þriðji meginþátturinn er vöruþróun og nýsköpun (3) og að 

lokum eru það markaðsmál (4) (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 

54-55; Ferðamálastofa e.d). 

Miklar umhverfisbreytingar þ.e.a.s. hnattvæðing hefur orðið á síðustu árum. Breytingarnar eru 

víðtækar og segja má að lítil samfélög þurfi á endurskipulagningu að halda til þess að komast 

af. Stórar samsteypur eru í auknu mæli að taka völdin og stjórna jafnvel ríkistjórnum landa í 

krafti auðvalds, sem gengur oft í berhögg umhverfi og efnahag viðkomandi samfélags. Þessar 

breytingar fela einnig í sér áskoranir til framtíðar viðkomandi samfélags þannig að vanda 

verður til verka því umhverfisbreytingar geta falist í svo mörgu (George og o.fl., 2009, bls. 

232). Umhverfisbreytingar eins og loftslagsbreytingar eiga stóran þátt í fjölgun 

skemmtiferðaskipa til landa eins og Íslands, Grænlands og Svalbarða. Hlýnun jarðar veldur 

því að jöklar norðurslóða hopa og siglingaleiðir opnast. Skipin sem sigla nú um norðurhöf eru 
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bæði stærri og fleiri en áður var þar sem hafnir þessara staða eru nú að opnast sem nýir 

áfangastaðir fyrir ferðafólk. Þessi umhverfisbreyting getur orðið til þess að opna nýja 

áfangastaði og loka öðrum eins og t.d. Miðjarðarhafslöndum (Edward H. Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson, 2013, bls. 251). 

                                                                 

Mynd 4 MS Fram Skemmtiferðaskip frá Noregi, siglir á Norðurslóðum (Olga Sædís Aðalsteinsdóttir, 2014). 

Skemmtiferðaskip hafa fjölda manns innanborðs, farþegarnir fara flestir staðlaða 

náttúruskoðunarhringi. Það eru áskoranir framtíðar að skilgreina þessa tegund ferðamennsku, 

hvar og hvenær slíkur massatúrismi fer fram og hvað er til ráða (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 258-259).  

2.3 Skemmtiferðaskip                                                    
Sigling með skemmtiferðaskipi hefur verið skilgreind sem ferðalag á sjó eða vatni þar sem  

siglt er á milli staða. Bæði lífið og aðbúnaðurinn um borð jafnast á við flottustu áfangastaði í 

landi og eru skipin því fljótandi ferðamannastaður (Anna Karlsdóttir,  2007). Siglingar með 

skemmtiferðaskipum hafa aukist mikið um allan heim frá árinu 1980, skipin hafa farið 

stækkandi og ferðamönnum fjölgandi. Samfara þessum vexti hafa menn í síauknu mæli velt 

fyrir sér ávinningi og kostnaði (Innanríkisráðuneytið, 2007, bls. 10). Sveigjanleiki og 

aðlögunarhæfni eru mjög mikilvægir þættir í móttöku skemmtiferðaskipa í sjávarbyggðum 

(Adam, 2010, bls. 654-663; Brida og Aguirre, 2008, bls. 1-4).                

Ferðamannastaður er áfangastaður ferðamanns en einnig heimkynni þeirra sem búa og starfa 

þar, t.d. þegar sjávarþorp verður aðdráttarsegull ferðamanna umbreytist það í áfangastað 

ferðafólks. Það er ekki lengur eingöngu sjávarþorp heldur einnig staður þar sem ferðafólk 

getur upplifað sjávarþorpið með öllum einkennum þess (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013, bls. 34). Aukin umferð og mengun fylgir auknum umsvifum og er stór 
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þáttur í álagi á innviði samfélagsins, einnig gætu gamalgrónu atvinnuvegirnir litið á 

ferðaþjónustu sem samkeppnisaðila um starfsfólk á vinnumarkaði. 

 

Sjávarbyggðir eru í eðli sínu viðkvæmar, því getur þessi tegund ferðaþjónustu virkað eins og 

tvíeggjað sverð. Efnahagslegur hagnaður verður að vera í jafnvægi, hafnaryfirvöld gætu talið 

sig þurfa á þessari viðbót að halda til þess að auka efnahagslega stöðu sína og þess vegna farið 

í  kostnaðarsamar framkvæmdir við stækkun á bryggjum og öðrum hafnarmannvirkjum í þeim 

tilgangi að laða til sín skemmtiferðaskip, en raunin er sú að skipin þurfa jafn mikið ef ekki 

meira á aðstöðunni að halda. Það er mjög mikilvægt fyrir bæjar- og hafnaryfirvöld að setja sér 

stefnu í sambandi við þessa frekar nýtilkomnu ferðaþjónustu. Það þarf að fara fram úttekt á 

útblæstri og losunarmálum skipanna, hversu mikið kjölvatn og annar úrgangur er hætt við að 

losni í höfnina eða í nágrenni hennar og með hvaða afleiðingum. Einnig þarf að kanna hvort 

skattar og aðrar tekjur af komu skipanna standi undir kostnaði. Öryggismál þurfa að vera í 

lagi,sérstaklega í ljósi þess að skipin stækka og undanfarið hafa skipafélög sameinast í stórar 

blokkir. Skipafélögin leggja mikla áherslu á að ná fram sem mestum hagnaði (Adam, Alex 

W., 2010 bls.654-664). Fjöldi skipa eru skráð á Panama, þ.e.a.s. þau 
1
sigla undir hentifánum, 

ástæður þess eru nokkrar t.d. eru  innheimtir lægri skattar, öryggismál eru með þó nokkuð 

lægri stuðul og laun starfsmanna mjög lág (Brida og Aguirre, 2008, bls. 3). Þessi tegund 

ferðamennsku hefur lítið verið rannsökuð hér á landi
2
, því ber að varast ályktanir um ávinning 

án þess að taka með í dæmið efnahagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg áhrif sem fylgja 

komu þessara stóru skipa með fjölda farþega. Tekjur af hafnargjöldum eru miklar og velta í 

verslun eykst en hafa þolmörk verið rannsökuð? Á alþjóðlegum vettvangi hafa hnattræn áhrif 

verið skoðuð en minna hefur farið fyrir rannsóknum á áhrifum á staðina og samfélögin þar 

sem skipin koma til hafnar (Sunna Þórðardóttir og Anna Karlsdóttir, 2006, Mbl.is). 

 

 

                                                           
1
 ,,Þegar skip sigla undir öðrum fána en eigin ríkisfána er sagt að þau sigli undir hentifánum. Ástæða þessa er 

yfirleitt fjárhagslegur ávinningur“ (Helga Hafliðadóttir, 2006. Vísindavefurinn) 
2
 Á næstu mánuðum er von á víðtækri skýrslu sem tekur einnig á þeim innri áhrifum sem koma 

skemmtiferðaskipa til landsins hafa, þeir Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson hjá 
Rannsóknamiðstöð ferðamála hefur nú í nokkurn tíma verið að vinna að víðtækri skýrslu um „Skemmtiferðaskip 
við Ísland. Úttekt á áhrifum 2013“ (Símtal við Edward Huijbens 4. Apríl 2014). 
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3 Grundarfjörður 
Grundarfjarðarbær er ungur bær, þorpið byrjaði að myndast upp úr 1940. Fólksflutningur úr 

sveitinni í kring hélst í hendur við þá framþróun sem varð á þessum tíma í sjávarútvegi, 

margir bændur af bæjunum í kring stunduðu vinnu og sjóinn frá þorpinu. Þá og til dagsins í 

dag hafa Grundfirðingar byggt afkomu sína á sjósókn og vinnslu sjávarafurða. Stofnun 

Hraðfrystihús Grundarfjarðar h.f. árið 1940 var stórt skref í útgerðasögu staðarins, þar með 

áttu íbúarnir kost á daglaunastarfi í frystihúsinu en daglaunastarf hafði ekki tíðkast áður. Á 

fyrstu árum eftir að hraðfrystihúsið hóf starfsemi stækkaði bátafloti Grundfirðinga en það má 

þakka hafnarúrbótum og uppbyggingu sem bætti alla aðkomu og vinnu við löndun (Davíð 

Hansson Wíum,2003).                                                                                                                   

3.1 Grundarfjörður í dag 
Staða Grundarfjarðar í dag er sú að ákveðið hefur verið að snúa vörn í sókn. Íbúum hefur 

fækkað jafnt og þétt síðan árið 2006, en það ár voru íbúar flestir 975 talsins og sáu 

Grundfirðingar fram á að brátt yrði íbúatölunni 1.000 manns náð, í janúar árið 2014 eru íbúar 

í Grundarfjarðarbæ aðeins 870 manns. Þessi staða á íbúafjölda er athyglisverð í ljósi þess að 

árið 2004 var Fjölbrautaskóli Snæfellinga stofnaður og við það opnaðist möguleiki til náms í 

heimabyggð en einnig urðu til ný störf. Annað athyglisvert í þróun íbúafjölda bæjarins er 

fjöldi fólks af erlendum uppruna sem sest hefur að og er í mörgum tilfellum fjölskyldufólk 

sem nú tilheyrir samfélaginu í Grundarfirði, þrátt fyrir þessa aukningu hefur íbúum fækkað. 

Aukning hefur orðið í störfum tengdum ferðaþjónustu í Grundarfirði, en aftur á móti hefur 

dregið úr annarri þjónustu, hún annaðhvort dregist saman eða verið lögð niður. Sem dæmi má 

nefna að læknir hefur ekki lengur fasta búsetu í Grundarfirði og starfar aðeins virka daga á 

staðnum. Blómabúð, bókabúð og handverksmarkaður hafa verið lögð niður og ekkert komið í 

staðinn enn sem komið er. 

Fjölbreytt atvinnulíf og atvinnutækifæri eru mjög stór þáttur í byggðaþróun í landinu. Þar sem 

atvinnulíf er fábreytt og laun lág verður viðvarandi fólksfækkun. Þau svæði sem eru að glíma 

við fólksfækkun hafa oft einnig gengið í gegnum aðra skerðingu eins og fækkun starfa á 

vegum hins opinbera og þau jafnvel verið lögð niður í hagræðingarskyni. Grundarfjörður sem 

og önnur bæjarfélög á Íslandi sjá að sterkasti leikurinn í dag er að þjappa sér saman og sækja 

fram sem ein heild. Grundarfjörður og fjögur nágranna sveitarfélög hafa nú sameinast um 

sameiginlegt svæðisskipulag Snæfellsness. Þann 4. apríl 2014 "04.04.2014“ undirrituðu 

sveitarfélögin sáttmála um stofnun svæðisgarðs á Snæfellsnesi og markar samvinnu þeirra á 

sviði ferðaþjónustu. Jafnframt er þetta fyrsti svæðisgarðurinn á Íslandi.         
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Svæðisskipulagið er stefnumarkandi skipulagsáætlun (e. strategic spatial plan) og er í raun 

sóknaráætlun Snæfellinga unnin í nánu samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins og félagasamtaka. 

Stefnan á að leiða byggðaþróun á Snæfellsnesi með að því fylgja eftir sameiginlegri 

framtíðarsýn og stefnu sveitarfélaganna um atvinnulíf, umhverfi og þekkingu á svæðinu. 

Svæðisskipulagið snýst um breitt samstarf þar sem horft er til langs tíma, það er verið að 

byggja upp varanleg samskipti á milli atvinnulífsins og sveitarfélaganna. Skipulagið útfærir 

ekki landnotkun eða grunngerð á uppdrætti, og það setur ekki nákvæma skipulagsskilmála. 

Það setur fram heildstæða almenna stefnu um í hvaða átt menn ætla að ganga og í grófum 

dráttum hvernig. Í áætluninni eru skilgreind sex þemu sem mörkuð er stefna um. Hvert þema 

nær síðan til nokkurra viðfangsefna. Meginmarkmiðin eru sett fram fyrir hvert þema sem 

skilgreina um leið viðfangsefni þess þema. Viðfangsefnin eru útfærð með markmiðum og 

leiðum að þeim. Þemu svæðisskipulagsins eru lífsgæði, landslag, matur, iðnaður, ferðalag og 

grunngerð  (Björg Ágústsdóttir, 2014). 

Í Grundarfirði eru sterk tengsl við sjóinn, bæði í nútíð og fortíð. Í svæðisskipulagi 

Snæfellsness er sambúð við sjóinn flokkuð undir staðaranda segir Björg Ágústsdóttir, en hún 

hefur unnið að Svæðisskipulagi Snæfellsness frá árinu 2012. Birtingarform staðaranda getur 

t.d.verið lifandi strandmenning, minjar og staðir sem tengjast útræði og nýtingu 

sjávarauðlinda, s.s. verbúðum segir hún. Í svæðisgarði er spilað inná samspil 

atvinnugreinanna og mikilvægi þess að byggt sé á sérstöðu svæðisins til frekari 

verðmætasköpunar. Hver grein er því háð annarri (mynd 4). (Björg Ágústsdóttir, 2014). 

                               

Mynd 5 Atvinnugreinar tvinnaðar saman (Alta, 2014). 

https://sites.google.com/a/alta.is/svaedhisskipulag-snaefellsness/lysing-svaedhisskipulags/skipulags/Samtvinnun atvinnugreina.png?attredirects=0
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3.2 Grundarfjarðarhöfn  
Grundarfjarðarhöfn flokkast sem meðalstór góð fiskihöfn frá náttúrunnar hendi. Aðkoma 

skipa inn í höfnina er eins og best gerist, mjög greið innsigling og friðarhöfn (vel varin fyrir 

veðri). Byggð hefur verið upp góð aðstaða fyrir fiskiskip og þar er öll sú þjónusta sem 

nauðsynleg er sjófarendum, vatn, rafmagn, ís, lóðs o.fl. Af  þjónustuaðilum mætti nefna 

fiskmarkað, löndunarþjónustu, ísverksmiðju, flutningafyrirtæki, netaverkstæði, kranaþjónustu, 

olíusölu, rafeindavirkjun, vélsmiðju, aðra iðnaðarmenn s.s. trésmiði, rafvirkja o.fl. 

(grundport.is, án árs).                                                                                                                                      

Það er ekki nýtilkomið að Grundarfjörður bjóði upp á kjöraðstæður fyrir skip, því 15. júlí árið 

1858 skrifaði kapteinn Auguste Véron á franska herskipinu L´Artémise í bréfi til franska 

flotamálaráðherrans ,,...þá er Grundarfjörður að mínu áliti eitt besta skipalægi á landinu“.  

Véron hafði þá verið falið það verkefni af verslunarráðinu í Dunkirque að afla upplýsinga um 

bestu hafnir á Íslandi, hann lét mæla upp Grundarfjörð og gera af honum nákvæmt sjókort 

sem til skamms tíma var talið það besta sem til var (Ingi Hans Jónsson, 2006, bls. 121-122). 

 

 

 

Mynd 6 Grundarfjarðarhöfn (Olga Sædís Aðalsteinsdóttir 2010). 
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Hafnarstjóri (2014) segir umfang, fjölbreytni (mynd 6) og umferð hafa vaxið mikið 

undanfarin ár. Í dag er þörf á stækkun athafnasvæðisins með lengingu Norðurgarðs um 130 

metra (mynd 7).  Undanfarið hefur athafnalíf við höfnina verið með þeim hætti að það ýtir 

verulega á frekari framkvæmdir, sem dæmi er búið að bóka 33 komur skemmtiferðaskipa fyrir 

árið 2015, fyrirspurnir frá umboðsaðilum frystiskipa um aðstöðu og mótöku þeirra skipa hefur 

einnig aukist til muna. 

 

Mynd 7 Grundarfjarðarhöfn (Hafsteinn Garðarsson, 2009). 
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Atvinnulífið við höfnina er mjög fjölbreytt og hefur aukist jafnt og þétt síðustu árin. Stór 

þáttur er sú staðreynd að Grundarfjörður er nálægt gjöfulum fiskimiðum (mynd 8 ).  

 

Mynd 8 Grundarfjörður og fiskimið umhverfis Ísland. (Hafrannsóknarstofnun, á.á). (Yfirlitskort fjölgeislamælinga 
Hafrannsóknarstofnunar 2002-2009.) 

Aðkomubátar og skip (með aðrar heimahafnir) hafa komið til Grundarfjarðarhafnar í auknum 

mæli til löndunar síðustu árin. Því má þakka góðri höfn, góðri aðstöðu til löndunar, og góðum 

samgöngum. Fyrirtækið Ragnar og Ásgeir ehf. er öflugt vöruflutningafyrirtæki með 

aðalstarfsemi sína í Grundarfirði og flytur m.a. ferskan fisk hvert á land sem er ásamt því að 

flytja fisk til útflutnings í gámum. Þessi þjónustuliður er stór hlekkur í þjónustukeðjunni. 

Annar stór þáttur þess að Grundarfjörður ætti að eiga góða framtíð í sjávarútvegi eru góðar 

landsamgöngur allan ársins hring. Það er t.d. ódýrara fyrir skip frá Vestamannaeyjum sem er á 

veiðum á Halamiðum að landa aflanum á Grundarfirði, setja í bíla og gáma og flytja hann 

þannig land og sjóleiðina til Eyja. Það er sem sagt ódýrara kostnaðarlega séð og sparar að auki 

tíma þar sem skipin eru komin fyrr aftur á miðin. Þarna kemur staðsetning Grundarfjarðar sér 

vel og einnig veltur það mikið á góðum samgöngum allt árið. Að sögn Hafsteins Garðarssonar 

(2014) Hafa tekjur verið að aukast síðustu árin, (mynd 9) þyngst vega aukin umsvif, nálægð 

við fiskimiðin og góð þjónustu aðstaða sem er til staðar fyrir þau skip og báta sem koma til 

hafnar. Tekjur hafnarinnar koma að mestu leiti frá fiskiskipum en hlutur skemmtiferðaskipa 

Grundarfjörður 
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hefur farið vaxandi enda þótt sú innkoma sé ekkert í líkingu við innkomu annarra skipa og 

báta sem eiga í viðskiptum við höfnina, þá á eftir að taka með í reikninginn hvað aðrir 

þjónustu aðilar í Grundarfirði eru að fá í sinn hlut. Tekjuliðir hafnarinnar greindir eftir gerð 

skipa sýnir vel þá forgangsröðun sem þarf að vera til staðar og er unnið eftir (mynd 10).  

Ár Fjöldi 

koma 

Stærð skipa 

tonn 

Fjöldi 

farþega 

Fjöldi í 

áhöfn 

Tekjur af 

skemmtiferðaskipum 

Tekjur 

Grundarfjarðarhafnar 

2002 5      

2003 8 99.245     

2004 13 158.357 4.540 2.360 1.979.485  

2005 9 147.826 2.452 1.614 1.882.060  

2006 9 163.328 4.316 2.276 1.894.700  

2007 9 106.855 2.511 2.140 1.811.980  

2008 13 220.956 6.251 2.982 3.284.461  

2009 12 318.176 7.195 3.919 4.612.454  

2010 13 215.342 5.088 2.692 4.111.990  

2011 14 239.902 5.674 3.058 5.234.200 76.000.000 

2012 17 295.463 5.650 3.249 7.065.400 84.500.000 

2013 8 168.653 1.960 1.319 2.720.400 85.700.000 

2014 19 273.857 5.416 3.224 8.394.300 Tímabil í vinnslu 

Mynd 9 Fjöldi ferðamanna með skemmtiferðaskipum í Grundarfjarðarhöfn og tekjur hafnarinnar árin 2002 - 2014. 

 

 

 

Mynd 10 Tekjur Grundarfjarðarhafnar sundurliðaðar árin 2011 – 2014. 
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3.3. Ferðaþjónustan mætir til leiks 
Ferðaþjónustan hefur fengið hljómgrunn í Grundarfirði í takt við ört vaxandi ferðaþjónustu á 

landsvísu. Upphaf stefnumótunarvinnu til uppbyggingar ferðaþjónustu í Grundarfjarðarbæ má 

rekja til ársins 2008. Bæjarstjórn Grundarfjarðar fékk þá Alta ráðgjafafyrirtæki til verksins, 

þ.e.a.s. að stýra stefnumótunarvinnu við verkefnið Áfangastaðurinn Grundarfjörður og 

nágrenni (Grundarfjarðarbær, 27.11.07; Grundarfjörður.is, á.á.).  

Tilgangur stefnunnar er m.a. að auðvelda ákvarðanatöku sveitarfélagsins og uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Grundarfjarðarbæ. Stefna uppbyggingar ferðaþjónustu fyrir Grundarfjarðarbæ 

var samþykkt árið 2009. Markmið stefnunnar er að stuðla að vexti ferðaþjónustu bæjarins, að 

auka samstarf innan atvinnugreinarinnar á milli þjónustuaðila en einnig á milli ferðaþjónustu-

aðila og bæjarins. Stefnan er framtíðarsýn til 10 ára, en gildir hinsvegar til 5 ára. Í stefnunni er 

lögð áhersla á umhverfisvæna þætti, m.a. góða upplifun ferðamanna og heimamanna, 

fagmennsku og snyrtilegt umhverfi. Áhersla er einnig lögð á ekta andrúmsloft sjávarþorps þar 

sem bæði kyrrð og athafnasemi hversdagsins fá pláss; mannlífið, fuglalífið og skipin við 

höfnina. Stefnan gerir ráð fyrir góðri aðstöðu og móttöku skemmtiferðaskipa (Alta, 2009, bls. 

1- 20).                                 

3.3.1 Skemmtiferðaskip 

 

Mynd 11 Grundarfjörður (Guðjón Elísson, 2009). 

Í kynningu Cruise Iceland er talað lofsamlega um Grundarfjörð sem áfangastað 

skemmtiferðaskipa en þar segir ,,Grundarfjörður er hið fullkomna hlið að ferðamannastaðnum 

Snæfellsnesi þegar komið er  siglingarleiðina. Fallegt fiskiþorp umkringt mikilfenglegum 

fjallahring og tákn staðarins Kirkjufell sem er eitt af mest ljósmynduðu fjöllum á Íslandi“ 

(Cruise Iceland á.á ). 
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Grundarfjarðarhöfn er eina höfnin á Vesturlandi sem tekur á móti skemmtiferðaskipum og 

kom fyrsta skipið til hafnar árið 1998, en það var skemmtiferðaskipið Astor. Síðan hefur 

aðstaða fyrir skemmtiferðaskip og farþega verið byggð upp í Grundarfirði undanfarin ár með 

það að leiðarljósi að geta þjónustað skipin og gesti skemmtiferðaskipanna sem best (Hafsteinn 

Garðarsson, 2014). 

Ellefu hafnir á Íslandi taka á móti skemmtiferðaskipum og er Grundarfjarðarhöfn í fimmta 

sæti þegar kemur að fjölda komu skipa yfir sumartímann (mynd 12). Nítján skip komu til 

Grundarfjarðar árið 2014, von er á mikilli aukningu því búið að bóka 33 skemmtiferðaskip til 

Grundarfjarðarhafnar árið 2015 (Hafsteinn Garðarsson, 2014).  

 

Mynd 12 Fjöldi skipa eftir höfnum 2010. 

3.3.2 Hvala og útsýnisferðir 

Láki Tours sem er fjölskyldufyrirtæki var stofnað fyrir rúmum tveimur árum og hefur fjöldi 

gesta margfaldast á þeim tíma. Láki Tours býður upp á hvala- og fuglaskoðun þar sem 

ferðamönnum er boðið upp á fyrsta flokks bátaferðir. Eigendur og starfsmenn Láka Tours 

bera mikla virðingu fyrir lífríki hafsins og fara eins nálægt hvölunum án þess að raska 

umhverfi þeirra, þannig geta gestir þeirra notið þess að vera í návígi við hafið, hvalina og 

sjófuglana, einnig er boðið upp á sjóstangaveiði, fyrir þá sem vilja veiða sér í matinn. Auk 

Láka SH-55 sem er fallegur gamall viðarbátur borðs þá á fyrirtækið einnig hraðskreitt 

farþegaskip sem heitir Brimrún SH og fer hún frá höfninni í Ólafsvík með gesti til 

hvalaskoðunar, þar eru sæti bæði innanborðs og utan Bátarnir taka allt að 40 gesti og uppfylla 

allar íslenskar öryggiskröfur (Láki tours whale watching).  

Reykjavík 74 

Akureyri 57 

Ísafjörður 28 

Hafnafjörður 13 

Grundarfjörður 13 

Vestmannaeyjar 19 

Húsavík 4 

Seyðisfj. 9 Djúpavogur 3 Siglufj.2  
Höfn 1 

Fjöldi skipa eftir höfnum 2010 

Reykjavík

Akureyri

Ísafjörður

Hafnarfjörður

Grundarfjörður

Vestmannaeyjar

Húsavík

Seyðisfjörður

Djúpavogur

Siglufjörður
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Undanfarna vetur hefur orðið ævintýraleg aukning ferðamanna í Grundarfirði. Hótel Framnes 

hefur verið með full bókað í vetur að sögn Gísla Ólafssonar hótelstjóra (2014). En Gísli er 

einnig annar eigenda Láki tours. Aukning ferðamanna til Grundarfjarðar er að miklu leiti til 

komin vegna aukins framboðs af afþreyingu fyrir ferðamenn, auk þess laðar Kirkjufellið að 

sér ferðamenn, sérstaklega ljósmyndara sem sækjast eftir góðum myndum af samspili á milli 

fjallsins og fossins (Þórhallur Ásmundsson, 2014). 

3.3.3 Ferðaþjónusta í Grundarfirði 

Ferðaþjónusta hefur aukist hratt undanfarin ár í Grundarfirði sem og annarstaðar á Íslandi. 

Aðal aðdráttarafl staðarins er án efa það sama annarstaðar á landsbyggðinni en eins og þeir 

Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson lýsa hér að framan þá hefur landsbyggðin 

ákveðna yfirburði gagnvart höfuðborgarsvæðinu vegna góðs aðgengis að víðerni landsins.  

Það er Náttúran, mannlífið og sagan sem laðar innlenda og erlenda ferðamenn til 

Grundarfjarðar. Kyrrð og ró er stórfengleg upplifun sérstaklega fyrir fólk sem kemur frá 

stórborgum. En ró og friður er ekki það eina sem Grundarfjörður hefur upp á að bjóða. Hér 

hefur ferðaþjónusta verið að eflast á undanförnum árum og því hefur þjónusta styrkst og 

hefðbundnum afþreyingarmöguleikum fjölgað. Í Grundarfirði og í nágrenninu eru tvö 

veitingahús, hótel, farfuglaheimili, þrjú gistiheimili, þrjú tjaldsvæði, sumarhús, sundlaug og 

síðast en ekki síst Sögumiðstöðin sem er í senn safn, ljósmyndasetur, kaffihús og 

upplýsingamiðstöð (Grundarfjarðarbær). Ferðaskrifstofan Þemaferðir er staðsett er í 

Grundarfirði og í Bjarnarfirði á Ströndum. Þau hafa skipulagt og séð um ferðir allt frá árinu 

1995,  bæði innanlands og erlendis  fyrir ýmis félög, hópa og einstaklinga, Þemaferðir eru 

einnig með vísir af samstarfi við skemmtiferðaskipin þar sem þau sjá að hluta um að útvega 

leiðsögumenn í rútuferðir með farþega frá skemmtiferðaskipunum. Hótel Framnes hefur verið 

að auka við sig gistirými og aðstöðu fyrir gesti sína, hótelið bíður einnig upp á gönguferðir 

með leiðsögn um Grundarfjörð.    

Þar sem ferðaþjónustan snýst að mestu leiti um upplifun ferðamanna þá þarf sérstaklega að 

taka þrennt til greina við uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði, en það er verndun 

umhverfisins á sjálfbæran hátt, þ.e.a.s. að náttúru og umhverfi verði sýnd virðing og verndun, 

að heimafólk njóti ávinnings af ferðaþjónustunni og að heimafólk hafi atvinnu af 

ferðaþjónustunni. Nú þegar er svæðið við Kirkjufellsfoss farið að láta á sjá og eru 

framkvæmdir hafnar við gerð bílaplans og stíga.     
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4 Rannsóknaraðferð 
Albert Einstein hafði þau orð um rannsóknir að ef við vissum hvað það væri sem við værum 

að gera gæti það ekki kallast rannsókn. ,,If we knew what it was we were doing, it would not 

be called research, would it? (Albert Einstein, á.á.)". 

Rannsóknir snúast um að uppgötva, leita eftir niðurstöðu og auka þekkingu. Í rannsóknum 

geta falist áskoranir og það er engin ein leið rétt þegar kemur að því að velja 

rannsóknaraðferð. Rannsakendur velja ólíkar leiðir við rannsóknir sínar, þar geta t.d. 

lífsskoðanir spilað stóran þátt í vali á aðferð (Long, 2007, bls. 1 og bls. 8). Til þess að nálgast 

viðfangsefnið eru aðallega notaðar tvær megin nálganir, en það eru megindlegar aðferðir (e. 

quantitative methods) og eigindlegar aðferðir (e. qualitative methods). Aðferðirnar hafa bæði 

styrkleika og veikleika (Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 264). 

Megindleg aðferðafræði  byggist aðallega á tölum og því sem er hægt að mæla eða telja og 

eru því tengsl við þátttakendur takmörkuð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 221-222). 

Eigindleg aðferðafræði byggist hinsvegar á persónulegri tengslum, meðal annars á opnum 

viðtölum við einstaklingana og á persónulegum gögnum. Opin viðtöl gefa hverjum 

viðmælanda tækifæri til þess að svara  hver með sínum orðum, en þegar megindleg aðferð er 

notuð þá svara viðmælendur eftir fyrirfram ákveðnum valmöguleikum í spurningarlista. Í 

megindlegum aðferðum er unnið með stærri hópa og gögnin yfirleitt töluleg. Eigindlegar 

aðferðir snúast um upplifun einstaklingsins með því markmiði að skilja hlutina frá sjónarhorni 

viðmælenda rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222 og 226). Hálf opin viðtöl 

gefa tækifæri til persónulegri samskipta á milli rannsakanda og viðmælenda, sem byggir á að 

fyrst eru notaðar lokaðar spurningar en þegar lengra er komið í viðtalinu þá verða 

spurningarnar opnari til þess að ná fram nákvæmari svörum við einstökum spurningum sem 

verða þar af leiðandi opnari (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  

Ákveðið var að nota eigindlega aðferð (e. qualitative methods) í þessari rannsókn, þar sem 

ætlunin er að setja sig inn í hugarheim og umhverfi viðmælenda og þannig reyna að skilja 

upplifun þeirra á veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2005, bls. 220; Jón Gunnar Bernburg, 

2005).  

Við val á viðmælendum er mikilvægt að fá til liðs við sig fólk með persónulega reynslu af því 

fyrirbæri sem rannsaka á og þeir hafi áhuga og getu til að lýsa reynslu sinni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2005, bls. 251). Markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) var beitt við val á 

viðmælendum, hver og einn var valinn vegna sérstöðu sinnar (Katrín Blöndal & Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2013, bls. 132) og persónulegrar þekkingar á rannsóknarefni ritgerðarinnar. 

Viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa komið að uppbyggingu í Grundarfirði og að vilja 

byggja þar upp gott samfélag.  

4.1 Framkvæmd 
Megintilgangur rannsóknarinnar er að komast að niðurstöðu og í leiðinni varpa ljósi á stöðu 

Grundarfjarðar þar sem aðalstoðin er sjávarútvegur en ferðaþjónustan vaxandi hliðargrein. 

Tekin voru níu hálf opin viðtöl á tímabilinu 22.-28.apríl 2014. Tvö viðtöl voru tekin upp á 

diktafón og síðan afrituð en í fjórum viðtölum var ekki um upptöku að ræða heldur voru 

lykilpunktar skráðir á blað. Diktafónn var notaður í löngum viðtölum þar sem meira var 

komið inn á sjávarútveg. Þrír aðilar svöruðu í tölvupósti eftir að spurningarnar höfðu verið 

sendar til þeirra og fylgt eftir með símtali, sú aðferð var notuð í samráði við viðmælendur. 

Viðtölin tóku frá 20 mín. til 60 mín. Þegar viðtölin voru tilbúin var farið endanlega yfir þau 

með viðmælendum og leyfi fengið til þess að birta þau í ritgerðinni. 

4.2 Viðmælendur 
Viðtöl voru tekin við eftirfarandi aðila: 

Björg Ágústsdóttir, viðtal (2014, 28. apríl). Fyrrverandi bæjarstjóri, lögfræðingur og ráðgjafi 

hjá Alta. Björg hefur gott yfirlit yfir stöðu mála í Grundarfirði og nágrenni þar sem hún hefur 

komið að fjölda mála bæði sem bæjarstjóri, hafnarstjóri og ráðgjafi hjá Alta. Tölvupóstur og 

viðtal.                                                                                                               

Björn Steinar Pálmason, viðtal (2014, 27. apríl). Björn Steinar var bæjarstjóri frá árinu 2010-

2014 en starfaði sem skrifstofustjóri Grundarfjarðarbæjar í fjögur ár, frá 2003 – 2007 og var 

þá jafnframt staðgengill bæjarstjóra, hann hefur því gott yfirlit á stöðu mála. Tölvupóstur og 

viðtal.                                                                                                            

Eyþór Garðarsson, viðtal (2014, 29. apríl). Eyþór er annar eigandi KB bílaverkstæðis. Hann er 

sjúkraflutningamaður og einnig fyrrverandi sjómaður. Hann er í bæjarstjórn, bæjarfulltrúi og 

formaður bæjarráðs og hefur verið það í mörg ár og hefur því gott yfirlit á stöðu mála. 

Tölvupóstur og viðtal.   

Guðmundur Smári Guðmundsson, viðtal (2014, 24. apríl). Guðmundur Smári er einn af 

eigendum G.Run. og einnig framkvæmdastjóri fyrirtækisins sem er rótgróið sjávarútvegs-

fyrirtæki sem var stofnað árið 1947 og hefur ávalt verið í eigu sömu fjölskyldunnar.      
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G.Run. starfrækir fullkomna landvinnslu og gerir út tvö togskip. Guðmundur Smári hefur því 

gott yfirlit á stöðu mála í Grundarfirði og stöðu sjávarútvegs.                                                                                           

Hafsteinn Garðarsson, viðtal (2014, 22. apríl). Hafsteinn er hafnarstjóri Grundarfjarðarhafnar 

síðan árið 2011. Þar áður var hann hafnarvörður frá árinu 2000. Áður en Hafsteinn hóf störf 

við höfnina var hann sjómaður og skipstjóri til margra ára: Hann hefur því gott yfirlit á stöðu 

mála og uppbyggingu við höfnina.                                                                            

Óli Jón Ólason, viðtal (2014, 23. apríl). Óli er einn af eigendum Þemaferða og hefur starfað 

yfir fimmtíu ár við störf sem tengjast ferðamálum. Hann var í nokkur ár ferðamálafulltrúi 

Íslands. Óli hefur því gott yfirlit á stöðu og þróun ferðamála.                                                       

Shelag Smith, viðtal (2014, 24. apríl). Shelag er ásamt eiginmanni sínum eigandi Hótel 

Framness í Grundarfirði, hún er einnig markaðsfulltrúi hafnar Grundarfjarðarbæjar og 

umboðsmaður skemmtiferðaskipa hjá Samskip, TV.Zimsen og Gáru. Shelag hefur því gott 

yfirlit á stöðu ferðamála og stöðu skemmtiferðaskipa.                                                                        

Steinunn Hansdóttir, viðtal (2014, 23. apríl). Steinunn er ein af eigendum Þemaferða, hún 

hefur starfað yfir tuttugu ár við störf sem tengjast ferðamálum og hefur því gott yfirlit á stöðu 

ferðamála. Hún starfar einnig hjá Rauðakrossinum að félagsmálum og er því með púlsinn á 

samfélagsmálum í Grundarfirði og víðar.                                                                              

Þórður Áskell Magnússon, viðtal (2014, 22. apríl). Þórður er eigandi Djúpakletts ehf. sem er 

alhliða þjónustufyrirtæki við sjávarútveg og fiskvinnslu. Hann hefur því góða yfirsýn á stöðu 

sjávarútvegsmála. Hann er einnig í bæjarstjórn og hefur verið það í mörg ár og hefur því gott 

yfirlit á stöðu bæjarmála. 

4.3 Úrvinnsla  
Að loknum viðtölum voru þau sett inn í Word ritvinnsluforrit og hafist handa við að greina 

þau niður í þrjú megin þemu sem eiga að endurspegla megin áherslur rannsóknar-

spurninganna. Markmið spurninganna var að ná fram heildarmynd af sambúð tveggja 

atvinnugreina í sjávarþorpinu Grundarfirði. Annarsvegar hinn gamalgróni sjávarútvegur og 

hinsvegar hin unga ferðaþjónusta.  
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4.4.Takmarkanir 
Upp komu nokkrar takmarkanir þegar lagt var af stað með spurningarlistann en það var 

hvernig best var að ná sambandi við viðmælendur og leggja fyrir þá spurningarlistann. 

Framkvæmd viðtalanna var fyrirfram hugsuð sem viðtal við hvern og einn einstakling þar sem 

spurningarlistin var til hliðsjónar. Ekki náðist að heimsækja hvern og einn og var því sendur 

tölvupóstur á nokkra aðila með spurningarlistanum og honum síðan fylgt eftir með símtali. 

Þetta hafði í för með sér vissa annmarka þar sem spurningar í hálf opnu viðtali gefur skýrari 

mynd af hugarheimi viðmælenda og þar af leiðandi hægt að fá nánari túlkun spurningarinnar. 

Takmark mitt var að ná fram sjónarmiðum heimamanna á því hvernig ferðaþjónustan og 

sjávarútvegurinn geti farið saman á farsælan hátt og tel ég mig hafa náð þeim sjónarmiðum 

þótt ég hafi þurft að beita mismunandi formi við rannsóknina. 
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5 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður viðtalanna. Niðurstöðurnar hafa verið settar í þrjú megin 

þemu sem endurspegla megin áherslurnar í rannsóknarspurningunum.                                     

1. Sjávarútvegs- og ferðaþjónustubær í sátt og samlyndi – kostir og ógnanir.                            

2. Áhrif aukningar komu skemmtiferðaskipa – hafnaraðstaða, nýting og framkvæmdir.           

3. Tækifæri tengd hafi og strönd – framtíð sjávarútvegs og ferðaþjónustu.  

5.1 Sjávarútvegs- og ferðaþjónustubær í sátt og samlyndi – kostir og ógnanir   

Getur Grundarfjörður verið bæði í senn sjávarútvegsbær og ferðaþjónustubær, geta þessar 

atvinnugreinar farið vel saman og hvernig byggjum við upp ferðaþjónustu í sátt og samlyndi 

við sjávarútveginn og aðrar atvinnugreinar sem fyrir eru? Hvað er jákvætt, hvað er neikvætt?  

Viðmælendur voru öll á sama máli um að sjávarútvegur og ferðaþjónusta ættu vel saman, 

þessar greinar hefðu báðar jákvæð áhrif á bæjarlífið, bæði efnahagslega og hvað varðar 

fjölbreytileika mannlífsins. Viðmælendur töldu að höfninni væri vel stjórnað og vel hefði 

tekist til við uppbyggingu svæðisins, hafnarsvæðið á Grundarfirði sé ávallt aðlaðandi og 

snyrtilegt sem er mikilvægt atriði, sér í lagi þar sem höfnin er bæði í senn fiskihöfn og 

móttökuhöfn skemmtiferðaskipa 

Höfnin er sá staður þar sem þessar tvær atvinnugreinar mætast mjög sýnilega. Árekstrar á 

milli þessara tveggja atvinnugreina geta því myndast við höfnina. Viðmælendur voru af þeim 

sökum sérstaklega beðnir um að tjá sig um hafnarsvæðið og koma með ábendingar um kosti 

og ókosti þess að hafa við höfnina atvinnusvæði sem snertir báðar atvinnugreinarnar. 

5.1.1 Kostir  

Hafsteinn sem er hafnarstjóri segir lífið á höfninni vera fjölbreyttara eftir að ferðaþjónustan 

bættist við og er þá aðallega að vitna til skemmtiferðaskipanna. Góð stýring á allri 

starfseminni er lykilatriði, að mörgu þurfi að huga. Stjórnun umferðar ferðafólks um 

hafnarsvæðið er stórt atriði til þess að allt gangi vel upp. Jákvæð áhrif segir hann vera aukin 

umsvif og þá í beinu sambandi við auknar tekjur hafnarinnar. 

Björn Steinar telur að með réttri skipulagningu fari sjávarútvegur og ferðaþjónusta vel saman. 

Hingað til hefur gengið vel að láta greinarnar mætast við höfnina, hann telur lykilatriði fyrir 

góðri samvinnu atvinnugreina vera virðingu á báða bóga og vilja til samvinnu.  

Óli og Steinunn telja atvinnugreinarnar eiga góða samleið. Lykilatriðið sé gagnkvæm virðing 

beggja atvinnugreina, að auki þarf opinn huga og jákvæðni gagnvart ýmsum möguleikum.   
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Til að ná árangri í uppbyggingu þarf bæjarfélag eða atvinnumálafulltrúi að hefja umræður á 

milli viðkomandi aðila og þróa samstarf sem gæti orðið öllum til góðs og vonandi ágóða. Þau 

telja engan vafa leika á að Grundarfjörður geti verið bæði í senn ferðaþjónustu- og 

sjávarútvegsbær. En til þess þurfi allir aðilar að mæta til leiks með opinn huga og stefnu sem 

segir ,,orð eru til alls fyrst“ og ,,vilji er allt sem þarf“ með þetta tvennt í huga er allt hægt 

bæjarfélaginu til framdráttar. Ekki hefur enn reynt mikið á samstarfið þar sem ferðaþjónustan 

er ung atvinnugrein en sjávarútvegurinn gamalgróinn atvinnuvegur. 

 Eyþór telur sjávarútveg og ferðaþjónustu vel geta farið saman, en til þess þurfi aðilar beggja 

greinanna að starfa saman og vera tilbúin til þess að aðlagast t.d. ef gera þarf breytingar á 

skipulagi. Skipulagsbreytingar kalla á samvinnu beggja aðila við stjórnvöld. Hann sér ekki í 

fljótu bragði hvernig hagsmunir ferðaþjónustu og sjávarútvegs gætu skarast. Eyþór leggur 

áherslu á góðan samstarfsvilja allra þeirra sem að málum koma því með samstilltu átaki ætti 

ekkert að vera í vegi fyrir því að bærinn verði bæði í senn ferðaþjónustu- og sjávarútvegsbær. 

Shelag segir þessar tvær atvinnugreinar geti vel farið saman. Það sé jákvætt fyrir efnahaginn 

og viðskiptin sem atvinnugreinarnar skapa og þá í leiðinni fyrir efnahag samfélagsins. 

Guðmundur Smári segir sjávarútveg og ferðaþjónustuna fara mjög vel saman. Í kjölfar aukins 

ferðamannastraums til landsins felst aukinn auglýsingamáttur. Góð staðbundin kynning og 

kynning á landinu öllu er hin besta auglýsing. Ímynd okkar er því mjög mikilvægt atriði, gæta 

þarf vel að þeirri ímynd sem við viljum að ferðafólk fái af landi og þjóð. Skemmtiferðaskip í 

fiskihöfnum hafa mjög jákvæðar afleiðingar segir Guðmundur Smári, máli sínu til stuðnings  

bendir hann á að sjávarútvegur framleiðir mikið magn af fiski til neytenda og markaðurinn 

erlendis er stór, því er jákvæð upplifun erlendra ferðamanna af móttöku ein besta og ódýrasta 

auglýsing fyrir sjávarútveg til að koma afurð sinni í sölu erlendis. Vinnsla G.Run, hefur tekið 

á móti fjölda manns inn í vinnsluna til þess að sýna hvað þar fer fram, aðallega kaupendum en 

einnig ferðamönnum. Hann segir ,,gestum okkar þykir mikið til koma og hafa orð á hvað 

hreinlætis og öryggiskröfur eru miklar, enda þarf fólkið að fara í hlífðarfatnað og fylla út 

heilsuvottorð til þess að fara inn og skoða. Vinnubrögð eru vönduð, góð tæknivæðing, engin 

aukaefni notuð og varan því hrein og heilnæm, þannig spyrst út hve mikill metnaður sé í gangi 

fyrir vandaðri og ferskri vöru“. Fyrir lítil fyrirtæki með lítil fjárráð í auglýsingakostnað skiptir 

það gríðarlega miklu máli að vera sýnileg. Fyrirtækið vill nota aðferðina „word-of-mouth“ til 

að kynna vöru sína, sem þýðir „vinir segja vinum frá“. Það hefur komið til tals hjá þeim að 

vera með túristaganga þar sem hægt er að skoða vinnsluna í gegnum gler, sem er 
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kostnaðarsamt í framkvæmd en vel hugsanlegt. Innkoma af þannig þjónustu við gesti gæti 

komið til móts við kostnað í viðhaldi. Sjávarútvegsfyrirtæki eins og þeirra fyrirtæki þarf góða 

ímynd og stefna þeirra er að standa skilyrðislaust undir þeirri ímynd. ,,G.RUN veiðir aðeins 

fiskistofna sem eru nýttir á skynsaman og sjálfbæran hátt úr hreinu og ómenguðu hafi, það 

þýðir m.a. að engum aukaefnum er bætt í vörur fyrirtækisins (grun.is, á.á.)“. Guðmundur 

Smári telur Grundarfjörð eiga alla möguleika á að vera bæði í senn, sjávarútvegs- og 

ferðaþjónustubær. 

Björg telur að greinarnar ættu að geta átt samleið. Fyrst og fremst vegna þess að fjölbreytt 

atvinnulíf er jákvætt í svona samfélagi eins og Grundarfirði og ættu greinarnar að geta byggt 

upp bakland fyrir hvor aðra. Makar og vinir þeirra sem vinna í sjávarútvegi hafa úr fleiri 

störfum að velja, ef ferðaþjónusta býður raunhæf og spennandi störf og öfugt, ættu greinarnar 

að styrkja hvor aðra. Hér áður fyrr var stundum samkeppni á milli atvinnugreina um mannafla  

og það örlar á því í dag, að sjávarútvegur telji aðrar greinar vera samkeppni um „þeirra“ 

starfsfólk sem er gamaldags hugsun segir Björg. Hún telur þjónustufyrirtæki í samfélaginu 

eiga að styrkjast ef fjöldi ferðamanna nýtir þjónustuna þeirra til viðbótar við heimamenn. Það 

styrkir viðkomandi fyrirtæki, sem geta þá veitt heimamönnum traustari og betri þjónustu árið 

um kring. Betri þjónusta í samfélaginu ætti því að vera kostur fyrir sjávarútveg og starfsfólk í 

þeirri grein. Hvað varðar aðstöðu á höfninni, telur hún Grundarfjörð búa vel. Þar sé hægt að  

aðskilja þetta tvennt, eða í það minnsta látið starfsemina fara þokkalega vel saman og haldið 

árekstrum í lágmarki. Það þarf opið hugarfar í garð móttöku skemmtiferðaskipa og upplýsa 

fólk um tekjur og jákvæð áhrif til að fólk sjái kostina en ekki bara gallana. Björg segir 

skipulagsmál í þéttbýli og dreifbýli þurfa hinsvegar klárlega að taka tillit til hvoru tveggja, 

sjávarútvegs og ferðaþjónustu. Samtal þarf að eiga sér stað um að þessar greinar spili saman 

en trufli ekki hvor aðra, að andstæð sjónarmið séu „feisuð“ og tekið á þeim. Við byggjum upp 

ferðaþjónustu í sátt og samlyndi við sjávarútveg og aðrar greinar með því að hafa fulltrúa úr 

báðum greinum með í umræðu og skipulagi til framtíðar. „Grundarfjörður getur því með 

vísun í það sem fyrr er sagt hér að framan verið bæði í senn ferðaþjónustu- og 

sjávarútvegsbær“ segir Björg. Hún telur það jákvætt fyrir ímynd bæjarfélagsins að geta sagt 

að Grundarfjörður sé einmitt „SVONA“ samfélag sem tekur á móti skemmtiferðaskipum. Það 

skili stolti til heimamanna og sé góð auglýsing út á við til ferðamanna og gesta sem sjá lífið í 

bænum. 
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5.1.2 Ógnanir  

Hafsteinn segir ,,ógnanir geta myndast af mikilli fjölgun skipa ef komur skemmtiferðaskipa 

aukist verulega frá því sem var árið 2014, en ógnanir eru ávalt skemmtilegt viðfangsefni“. Ef 

fjöldi skipa færu yfir þolmörk gæti það mögulega valdið árekstrum við sjávarútveginn. Þá er 

horft bæði á þá aðstöðu sem til staðar er í dag og á reynsluna af fjölbreyttara athafnalífi og 

starfsemi hafnarinnar. Hafsteinn segir ennfremur:  

           Taka verður mið af þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru við skipulagningu og stýringu á 

notkun hafnarinnar. Ef farið er út í afkomu Grundarfjarðarbæjar af höfninni þá mun 

ferðamennskan alltaf hliðrast til fyrir sjávarútvegi. Þannig að skemmtiferðaskip sem 

vilja komast að bryggju verða á ankeri þar sem er mjög góð aðstaða fyrir fólk að 

komast í land og stutt fyrir léttabáta/tender skemmtiferðaskipanna að fara á milli skips 

og flotbryggju. 

Shelag telur mengun vera óhjákvæmilega þegar skemmtiferðaskip eru annarsvegar, það gefur 

auga leið að þessi stóru skip brenna olíu og þau þurfa losun úrgangs. Þessi þáttur hefur ekki 

verið rannsakaður að ráði, því er ekki hægt að segja til um hve stór ókostur mengun er í raun.  

Annar neikvæður þáttur sem fylgir komu skemmtiferðaskipa er massaferðamennska, þ.e.a.s. 

farþegar skipanna koma í stórum hópum og stoppa stutt við. Þeir fá þar af leiðandi ekki mikla 

kynningu á staðnum og lítil viðskipti verða fyrir vikið við heimamenn. Shelag segir ,, það 

hefur komið fyrir að ég hef rætt við farþega af skipum og þau vita ekki hvað staðurinn heitir 

sem þau eru að heimsækja og einnig hefur komið fyrir að farþegar viti ekki hvað landið heitir, 

þau eru á ferðalagi en hafa ekki kynnt sér ferðaáætlunina, farþegarnir borða og sofa um borð í 

lúxusskipi, síðan er skroppið í land og þá oftast í rútuferðir“. Við Grundarfjarðarhöfn fara 

farþegarnir í flestum tilfellum um borð í rútu á bryggjunni, síðan er farið með þau hringferð 

um Snæfellsnes sem endar síðan aftur á bryggjunni. Þessar ferðir hafa í flestum tilfellum verið 

seldar í einum pakka þegar fólk kaupir sér ferð. Farþegar eru þó aðeins byrjaðir að afla sér 

upplýsinga á netinu og gera sínar ráðstafanir, sem er hinsvegar ekki litið hýru auga af 

skipafélögunum. Hún bendir á að til þess að atvinnugreinarnar geti byggst upp í sátt og 

samlyndi þurfi þær að sýna hvor annarri tillitssemi, t.d. vegna hávaða og umferðar, það þurfi 

að vera góðar merkingar t.d. vegna bílastæða hjá báðum atvinnugreinunum en á því hafa verið 

annmarkar. Shelag telur ýmislegt hægt að gera með góðu samstarfi. 

Guðmundur Smári telur þrengsli vegna aukinnar ferðamennsku við höfninni vera neikvæðan 

þátt en það sé smáatriði miðað við þau jákvæðu atriði við komu ferðamannanna, og þrengsli 
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því algjört aukaatriði. Smári vill ekki láta loka af fyrir umferð um höfnina, við það gætu 

skapast vandræði fyrir marga aðila sem nota höfnina, eins og t.d. fiskibáta, dæmi eru um að 

hafnir með mikla öryggislokun og aðgangsstýringu missi af viðskiptum við skip sem hætta 

við að koma inn til löndunar eða annarrar þjónustu vegna seinagangs við afgreiðslu. Hann 

mælir með að passað verði upp á umferðarhraða, en á höfninni eru uppi skilti sem segja til um 

takmarkaðan aðgang að vinnusvæðinu og vísa til öryggismála. Staðreyndin er hinsvegar sú að 

ekki er í öllum tilfellum farið eftir þessum tilmælum. Guðmundur Smári segist þar af leiðandi 

vera opinn fyrir þeirri tillögu sem fram hefur komið að hægt sé að loka hafnarsvæðinu með 

slá þegar stærstu landanir eru í gangi. Þegar skemmtiferðaskipin liggja við bryggju er lokað 

með svokölluðum landamæraskúr þar sem hafnargæslumaður er við gæslustörf, þannig er 

umferð stöðvuð á meðan skemmtiferðaskip eru við bryggju og hefur gefist vel. 

Þórður telur sambúð þessara tveggja atvinnugreina tvíbentar, hingað til hafa áhrifin verið 

jákvæð en betur þurfi að huga að öryggismálum þegar stórar landanir eru í gangi. Hann vill að 

sett verði upp öryggisslá og loka þannig fyrir umferð þegar við á. Hann hefur sent 

bæjaryfirvöldum bréf þar sem hann fer fram á aukið öryggi. Það er mikill ábyrgðarhluti 

Grundarfjarðarbæjar að gera ekki ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir slys. Máli sínu til 

stuðnings tekur hann fyrir löndun úr stórum ísfisktogara sem landar 2.000 tonnum á tveimur 

sólahringum. Til þess að afgreiða svona stóra löndun eru á hafnarsvæðinu fjöldi vinnutækja 

sem stöðva ekki auðveldlega ef bíll eða fótgangandi fer fyrir tækin, þetta eru jafnvel 12 – 14 

stórir flutningabílar, vagnar og lyftarar. Ef slys verður við þessar vinnuaðstæður verður það 

alvarlegt slys, tryggingar bæta skemmdir en mannslíf verður ekki bætt og ekki heldur það 

sálartjón sem yrði við slíkar aðstæður. Þórður vill ekki loka höfninni, en þegar þarf á því að 

halda segir hann já við lokun, yfir árið væri lokað í 1% tilvika en opið í 99% tilvika. Hann 

segir það bara þannig að fólk virði yfirleitt ekki skilti sem banna umferð því þurfi að grípa til 

aðgerða áður en það verður of seint.                                                                                                                

Viðmælendur hafa fullan skilning á nauðsyn þess að nýta þann meðbyr sem ferðaþjónustan 

hefur á sjálfbæran hátt og gæta vel að þolmörkum byggðarlagsins. Ef ekki verður gætt að 

náttúruvernd og þolmörkum missir staðurinn fljótlega aðdráttarafl sitt sem erfitt gæti verið að 

byggja upp aftur. Það þarf að sýna aðgæslu þegar aukin ferðamennska verður í dreifbýli og 

gæta þess að heimamenn njóti efnahagslegs ávinnings og geti þá jafnvel bætt innviði staðarins 

og skapað ný störf. Þá skilar það sér frekar út til ferðamannanna sem upplifa sig velkomna 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir og Guðrún Gísladóttir, 2005, bls. 270; Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 156-157).  Sú staða gæti t.d. komið upp í Grundarfirði ef 
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heimamenn og samfélagið fá hvorki tækifæri né tekjur af komum skemmtiferðaskipa hingað 

til heimahafnar að ferðamönnum finnist þeir ekki velkomnir.       

5.2 Áhrif aukningar komu skemmtiferðaskipa – hafnaraðstaða, nýting og 

framkvæmdir  
Á síðustu árum hefur orðið nokkur aukning í komu skemmtiferðaskipa til Grundafjarðar, 

hvaða áhrif hefur þetta haft á starfsemina sem fyrir var við höfnina og hvernig er hafnar-

aðstaðan í dag, í hvaða framkvæmdir þarf að fara til þess að nýta hafnaraðstöðuna sem best? 

Hafsteinn segir þær tekjur sem komi inn af skemmtiferðaskipunum góða viðbót. Þegar upp 

hefur komið sú staða að stór löndun og koma skemmtiferðaskips rekst á verður löndunin að 

ganga fyrir af þeirri augljósu ástæðu að tekjur af skemmtiferðaskipunum eru ekki miklar í 

samanburði við aflagjöld. Hann segir að hingað til hafi allt gengið upp með góðum 

samtarfsvilja skipanna. Ef skemmtiferðaskip á bókaðan sama tíma við bryggju (Norðurgarð) 

og stór löndun er í gangi þá þarf skipið að leggjast við akkeri úti á firði og ferja farþegana í 

land á léttabátum (tender). Stærstu skipin geta ekki lagst að bryggju vegna stærðar og/eða 

djúpristu og eru því við akkeri. Fyrir fjórum árum var tekin í notkun flotbryggja sem er mjög 

góð aðstaða fyrir þessi skip. Farþegar og áhöfn eru þá ferjuð í land með léttabátum upp að 

flotbryggjunni og þaðan liggur landgangur upp á hafnarsvæðið. Aðstöðuna nýtir sér einnig 

heimafyrirtækið Láki tours, eins hafa skútur og skemmtibátar fengið að leggjast að 

flotbryggjunni. Hafsteinn segir það draum hafnarnefndar að stækka bryggjuna (Norðurgarð) 

um 130 metra, með því yrði til betri aðstaða fyrir skip og báta, þar með talin 

skemmtiferðaskipin.  

Óli og Steinunn telja komur skemmtiferðaskipa jákvæða, enda gefur það höfninni auknar 

tekjur sem síðan gefa möguleika á betri þjónustu fyrir útgerðina. Neikvæður þáttur gæti verið 

ef löndun og koma skemmtiferðaskips rekast á vegna plássleysis við Norðurgarð/Stóru 

bryggju. Óli og Steinunn eru sammála um að margt sé hægt að gera án mikils tilkostnaðar til 

þess að gera hina fallegu og snyrtilegu höfn enn fýsilegri kost sem viðkomustað. Það er t.d. 

nauðsynlegt að koma upp einhverskonar skýli fyrir ferðamennina sem koma að 

flotbryggjunni, slíkt skýli myndi auka þjónustugæðin við skemmtiferðaskipin og 

hvalaskoðunina. Einnig mætti auka aðstöðu og markaðssetningu í sambandi við skútur því 

þannig ferðamáti hefur aukist. Langtímamarkmið ætti að vera lenging á Norðurgarði og 

dýpkunarframkvæmdir ef við á.  
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Björn Steinar segir augljóst að jákvæðar afleiðingar aukinna umsvifa skemmtiferðaskipanna 

vera tekjuaukningu hafnarinnar, neikvæð áhrif gætu hinsvegar verið of mikill fjöldi skipa sem 

gætu þá mögulega valdið árekstrum við sjávarútveginn. Tekjur af skemmtiferðaskipunum eru 

ekki miklar í samanburði við aflagjöld og því yrðu skipin að vera víkjandi ef til árekstra 

kæmi. Björn Steinar segir hafnaraðstöðuna góða en hún sé að sama skapi lítil. Ekki kemur til 

álita að stækka höfn eingöngu fyrir skemmtiferðaskip segir hann, það myndi aldrei borga sig. 

En stækkun aðstöðu er samt forsenda þar sem skemmtiferðaskipum fer fjölgandi. Hann getur 

ekki sett fingur á hvaða aðstöðu nákvæmlega vantar en almennt þurfi að styrkja þjónustu, svo 

í boði verði heildarþjónusta, einkum fyrir stærri skip. 

Eyþór segir komu skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar mjög jákvæða byrir bæjarfélagið, t.d. 

sé meira líf í kringum höfnina og eftir því sem fleiri koma aukast líkur á að fólk sem komi 

með skipunum komi seinna á eigin vegum. Eyþór telur hafnaraðstöðuna góða eins og hún er í 

dag, en það þurfi gott skipulag sérstaklega þegar mikið er um landanir. Það væri til bóta að 

lengja Norðurgarð (bryggjuna) og er sú aðgerð komin á áætlunarplan. Flotbryggjan á milli 

Norðurgarðs og Miðgarðs breyti miklu fyrir skemmtiferðarskip sem liggja útá og einnig 

hvalaskoðunarskip. Mjög var til bóta þegar flotbryggju var bætt við á Suðurgarði og fjölgaði 

þannig leguplássum fyrir smábáta.   

Shelag bendir á að jákvæð áhrif vegna komu skemmtiferðaskipanna til Grundarfjarðarhafnar 

séu t.d. í aukinni vinnu fyrir starfsfólk sem kemur að móttöku skipanna. Einnig séu auknar 

öryggiskröfur jákvæðar, og sem liður í hertu öryggi hafnarinnar er hliðargæsla þar sem  

öryggisfulltrúar hafnarinnar sinna gæslu. Shelag finnur sérstaklega fyrir auknum kröfum um 

öryggi eftir hörmulegt slys þar sem Costa Concordia fórst þegar skipið rakst á skeri nálægt 

eyjunni Giglio við vesturströnd Ítalíu. Sem milliliður við skipin hefur hún nú oftar fengið 

fyrirspurnir um viðbragðsáætlun hafnarinnar. Hún telur aðstöðu við höfnina í góðu lagi en 

alltaf má gera betur, t.d. mætti útbúa landgönguskýli og góða upplýsingaaðstöðu.   

Þórður telur komu skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar jákvæða flóru og því meira því betra. 

Hann ítrekar að það þurfi að aðgreina þjónustuna þegar það á við. Ferðaþjónustan sé viðbót 

með litla framleiðni og sé t.d. ekki að skila innkomu til bæjarfélagsins. Hann telur 

hafnaraðstæðuna góða og alla þjónustu góða, ef það er fræðilega mögulegt að taka á móti og 

afgreiða skip sem biður um þjónustu þá er það framkvæmt. Fljót og góð þjónusta eru 

einkunnarorð allra þeirra sem koma að afgreiðslu skipa og báta við Grundarfjarðarhöfn. 
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Guðmundur Smári bendir á að hafnir séu dýr mannvirki og kostnaðarsöm fjárfesting, þess 

vegna borga þeir sem nýta sér aðstöðuna há gjöld, eftir því sem fleiri koma og nýta 

fjárfestinguna verður til betri nýting og afkoma hafnarinnar verður betri sem getur síðan 

skilað sér í lægri gjöldum til þeirra sem nota höfnina. Komur skemmtiferðaskipa sé því mjög 

góð viðbót og þótt einhverja daga rekist á hagsmunir þá sé það lítilræði. Aðspurður um hvort 

hann sæi lausn að loka fyrir umferð á háannatíma með slá þá segist hann ekki samþykkur því. 

T.d. sé Hafnarfjarðarhöfn með öryggisgæslu þar sem þurfi aðgangskort, skip útgerðar G.Run. 

vilji helst ekki fara þangað inn vegna þess að lokun kostar alltaf vesen og tafir. Hann vill t.d. 

gera meira í að stýra örygginu með umferðinni og umferðahraða. Hvað varðar hafnaraðstöðu 

og mannvirki þá segir Guðmundur Smári hafnaraðstöðu vera góða frá náttúrunnar hendi og 

eftir uppbyggingu hafnarmannvirkja þá fari mjög vel um skip og báta í höfninni. Einnig er 

þjónustan sem veitt er við höfnina ein sú besta á landinu, þarna er t.d. vöruflutningafyrirtæki, 

ísverksmiðja og frystihótel, allir þessir aðilar ásamt starfsmönnum hafnarinnar veita þjónustu 

hvenær sem er og vinna vel saman, höfnin hefur verið rekin mjög vel undanfarin ár og sýnt 

hagnað þannig að höfnin er ekki komin á neina endastöð í sambandi við uppbyggingu. 

Björg telur afleiðingar af komu skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar fyrst og fremst 

jákvæðar. Annars vegar fyrir hafnarsjóð, sem hefur þá meira svigrúm til framkvæmda, einnig 

felur koma skemmtiferðaskipanna í sér betri nýtingu á mannvirkjum sem fyrir eru og því þarf 

ekki að hækka gjaldskrá á fasta viðskiptavini. Einnig er þetta á þeim tíma ársins, sem alla 

jafna var ekki mikill erill við höfnina. Björg veit ekki til þess að umferð skipanna hafi truflað 

aðra starfsemi hafnarinnar hins vegar hafi samfélagið í heild upplifað fjölbreyttari flóru 

mannlífsins og viðskipti aukist. Reyndar segja ýmsir að tekjurnar séu ekki að skila sér vel, t.d. 

til verslana og þjónustuaðila á staðnum. En Björg vil horfa á samfélagið á Snæfellsnesi sem 

viðtakandann eða gestgjafann og það er þá líka mál heimamanna hvernig reynt er að auka 

tekjur með því að bjóða þá vöru eða þjónustu sem gestir eru tilbúnir að borga fyrir.         

Björg telur neikvæðar afleiðingar af komu skemmtiferðaskipa vera léleg aðstaða og er það 

áskorun til heimamanna að reyna að gera betur í að bjóða þjónustu sem skilur eftir sig tekjur í 

samfélaginu. T.d. þyrfti að hafa ferðaskrifstofu og miðlara í bænum sem gæti skipulagt ferðir 

(gegn þóknun) gesta hér um svæði meðan þau stoppa í landi. Nú er það gert af aðilum í 

Reykjavík. Einnig væri hægt að hafa leiðsögumenn og rútur á staðnum sem myndu skila 

tekjum inn á svæðið. Þetta kann að vera að breytast núna heldur hún, a.m.k. með rúturnar. 

Neikvætt umtal um það að gestir skili ekki eftir sig tekjur, af því að þeir sjá ekki ástæðu til að 

kaupa þjónustu eða vörur af heimamönnum, dregur ögn úr vilja og jákvæðni í garð þess að 
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verja fjármunum (hafnar) til að laða að skemmtiferðaskip (fjármunum sem þarf að verja í 

markaðs- og kynningarstarf, til að halda höfninni inni í „hópi skemmtiferðaskipahafna“). 

Björg segir hafnarsvæðið þurfi gott skipulag, sem styðji við sérstöðu svæðisins og að vel sé 

um það gengið, það er mjög stórt atriði. Hún bendir á að einhvers konar skýli eða afdrep fyrir 

gesti skemmtiferðaskipa, væri jákvætt ef hægt væri að koma því fyrir á eða við höfn, á góðum 

stað. 

Vöxtur í ferðamennsku getur farið yfir þolmörk þ.e.a.s. að fjöldi ferðamanna getur orðið 

slíkur að umhverfi og samfélag verði fyrir neikvæðum breytingum. Við slíkar aðstæður hætta 

ferðamenn sjálfir að njóta samvista við náttúruna sem þýðir að þeirra þolmörkum sé einnig 

náð. Þolmörkum heimamanna er t.d. náð þegar þeir njóta ekki hagnaðar en horfa jafnvel á 

hagnaðinn streyma í vasa utanaðkomandi aðila (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Guðrún 

Gísladóttir, 2005, bls. 271). Koma skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar er eins og komið 

hefur fram hjá viðmælendum góð viðbót en hingað til eru það aðeins hafnargjöldin sem skila 

sér inn í hagkerfi bæjarfélagsins. Einn viðmælenda bendir á að það sé í höndum samfélagsins 

á staðnum að komast að óskum ferðamannanna og skoða hvort hægt er að verða við þeim 

óskum þannig að það verði beggja hagur. Það er ljóst að ekki verður farið í stórvægilegar 

breytingar á innviðunum til þess að þjónusta þessa grein.    

5.3 Tækifæri tengd hafi og strönd – framtíð sjávarútvegs og ferðaþjónustu 
Hvaða tækifæri sjá Grundfirðingar í ferðaþjónustu fyrir sitt samfélag og hvernig sjá þeir 

framtíð þessara tveggja undirstöðu atvinnugreina? Eru einhver vannýtt tækifæri í þróun 

ferðaþjónustu sem tengjast hafi og strönd? Hvernig sjá menn framtíð Grundarfjarðar í 

sjávarútvegi? Hvernig halda menn að framtíð Grundarfjarðar verði í ferðaþjónustu? 

Hafsteinn hefur ekki ígrundað hvort til staðar séu ónýtt tækifæri sem tengjast hafi og strönd. 

Spurningunni um framtíð Grundarfjarðar í sjávarútvegi telur hann enginn geti svarað eða sagt 

til um með einhverri vissu. Slíkt hið sama má segja um ferðaþjónustu. Í tengslum við 

ferðaþjónustu sem viðkemur höfninni segir hann: ,,Hvað er hámarksfjöldi skemmtiferðaskipa 

yfir sumarið? Hver eru þolmörk hafnarinnar? Þetta kemur allt í ljós eftir næsta sumar (2015) 

þar sem bókanir fyrir2015 hafa farið fram úr björtustu vonum“. 

Eyþór segir alltaf vera tækifæri til sóknar í nýsköpun og þess vegna þurfi allir að vera á tánum 

og styðja við góðar hugmyndir. Um framtíð Grundarfjarðar í sjávarútvegi segir hann 

atvinnugreinina allstaðar á landsbyggðinni brothætta og það fari mikið eftir ákvörðun 

stjórnvalda hverju sinni og hvaða stefnu þau taki hvernig fer. Hér í Grundarfirði er helsta 
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ógnin öflug fjölskyldufyrirtæki sem koma til með að standa eða falla eftir því hvaða ákvörðun 

eigendur þeirra taka. Sagt hefur verið að þannig fjölskyldufyrirtæki lifi ekki af þriðju 

kynslóðina. Það sem Eyþór hefur að segja um framtíð ferðaþjónustu í Grundarfirði er að 

ferðamönnum eigi bara eftir að fjölga þannig að ef uppbygging og aðstaða fyrir ferðamenn er 

byggð upp af raunsæi ætti það að skila auknum tekjum í bæjarsjóð. Þjónusta við ferðamenn er 

langhlaup. Til þess að efla ferðaþjónustu á staðnum þarf að efla upplýsingagjöf og leiðbeina 

ferðamönnum, kynna þeim hvað er í boði, t.d. þjónusta, afþreying, gönguleiðir og staði sem 

vert er að skoða. 

Björn Steinar telur ónýtt tækifæri alveg örugglega vera fyrir hendi, en þar séu aðilar  

ferðaþjónustunnar bestir í að sjá möguleika sem gætu verið til staðar. Framtíð Grundarfjarðar 

í ferðaþjónustu verður að hans mati örugglega þannig að fjölgun verður á ferðamönnum en þó 

ekki endalaus. Í sambandi við hvort bærinn eigi einhverja tekjumöguleika af ferðaþjónustunni 

telur hann svo ekki vera nema að litlu leiti.                                                                                                                            

Óli og Steinunn eru sammála um að alltaf sé hægt að finna nýja möguleika í ferðaþjónustunni, 

til þess þurfi opinn hug. Einnig þurfi að skoða möguleikana út frá sjónarmiði ferðamannsins. 

Sem dæmi er það heilmikil upplifun fyrir ferðamann sem aldrei hefur séð sjó nema á mynd að 

komast í námunda við sjó og fjöru. Hægt væri að setja upp á skemmtilegum stöðum í fjörunni 

leiðbeiningar til ferðamannanna til að gefa þeim hugmynd um það sem gaman væri að skoða, 

fjöruferðir undir leiðsögn er einnig spennandi valmöguleiki. Hafa ber í huga þá staðreynd að 

það sem okkur finnst sjálfsagt getur ferðamanninum fundist mjög áhugavert og er tilbúinn að 

greiða fyrir að sjá og upplifa undir leiðsögn. T.d. gæti verið mikið ævintýri fólgið í að fá 

tækifæri til að sigla á Atlandshafi ,,bátsferð út á Breiðafjörð er vissulega sigling út á 

Atlantshafi“. Óli og Steinunn telja sig ekki hafa þekkingu til þess að svara fyrir sjávarútveg en 

telja að ferðaþjónustan geti aukið talsvert við sig. Til staðar er ágætis þjónusta fyrir ferðamenn 

og má þá t.d. nefna hótel, farfuglaheimili og gistiheimili sem eru nokkuð góð, einnig eru til 

staðar bændagisting, sumarhús og tjaldsvæði. Nú er bara einn veitingarstaður rekinn allt árið 

en yfir sumarið eru veitingar í Sögumiðstöðinni. Á hótelinu er einnig hægt að fá veitingar allt 

árið. Hestaleigur eru á svæðinu og ferðir með Láki Tours (hvala- og fuglaskoðun). Ný 

uppbygging sem vert er að skoða er Sögustofa Inga Hans, stækkun á aðstöðu Láki Tours og 

uppbygging á Grund sem verður fyrir ferðamenn. Þessi upptalning er ekki endanleg því 

ýmislegt annað er í boði. Óli telur erfitt að spá í fjölda ferðamanna fram í tímann en frá því 

hann byrjaði að fylgjast með spám hefur aukningin verið 3-4% sem síðan hefur farið í 14-15% 

aukningu. Hvenær aukningin verður í takt við önnur Evrópulönd er erfitt að spá til um en 
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búast má við aukningu. Hann telur bæjarfélagið ekki eiga að reka ferðaþjónustu, en eigi samt 

sem áður að vera einskonar bakland sem aðstoðar við markaðssetningu og kynningu, einnig 

að vera til aðstoðar nýjum fyrirtækjum. Bæjarfélagið ætti að sjá um upplýsingamiðstöð, 

tjaldsvæði, sundaðstöðu, gönguleiðir o.fl. Einnig hafa umsjón með að þessar þjónustur séu í 

góðu lagi hvort sem bæjarfélagið, einstaklingar, fyrirtæki eða félög sjái síðan um þjónustuna. 

Tekjur til bæjarfélagsins koma í gegnum aukna atvinnumöguleika í bæjarfélaginu, sem skila 

sér í auknum sköttum. Óli bendir á nauðsyn samvinnu við uppbyggingu ferðaþjónustunnar, 

það þurfi atvinnumálafulltrúa í fullt starf til þess að vinna með aðilum ferðaþjónustunnar.      

Shelag telur mörg vannýtt tækifæri til staðar við haf og strönd. Það má t.d. skoða aðstöðu og 

leigu fyrir kajak, seglbretti, sjóskíði, vatnaketti, litlar skútur og hjólabáta svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig má hugsa sér mínígolf og lautarferðir við vatn. Shelag telur sjávarútveginn vera að 

dragast saman, húsnæði á staðnum sem áður voru vinnslur sjávarútvegs eru nú notaðar í þágu 

ferðaþjónustunnar, t.d. var Hótel Framnes áður verbúðir. Hún telur ferðatímabilið sem 

ferðamenn eru að koma til landsins alltaf vera að breikka. Mikil aukning sé á vetrargestum á 

Hótel Framnesi, þar hefur verið fullbókað í allan vetur og því stundum orðið að vísa til 

nærliggjandi staða.  

Þórður sér tækifæri í því að leyfa ferðafólki að renna fyrir fiski á stöng. Á höfninni getur 

skapast hin skemmtilegasta stemming þegar rólegt er á „vinnusvæðinu höfninni“  þá séu kjör 

aðstæður fyrir annarskonar líf og fjör á svæðinu. Menn skyldu þó fara varlega í draumórana, 

t.d. að opna fyrirtækin fyrir ferðmönnum eða selja þeim fisk á markaði, reglugerðir banna það 

og reglugerðir eru flóknar. Það er spurning hvort raunhæft sé að stofna fiskbúð annaðhvort af 

einkaaðilum eða kjörbúðinni. Fiskbúð gæti gengið yfir sumartímann en varla yfir 

vetrartímann þar sem flestar fjölskyldur í byggðarlaginu hafa aðgang að fiski. Hvað varðar 

Fiskmarkað Breiðafjarðar þá selur hann í tonnum en ekki í kílóum. Þórður svarar 

spurningunni um framtíð Grundarfjarðar í sjávarútveg og ferðaþjónustu þannig:  

Ferðaþjónustan getur aldrei orðið aðaluppistöðugrein Grundarfjarðar, en hún er góð 

viðbót og þá aðallega fyrir skólafólk þar sem aðaltímabil ferðaþjónustunnar er 

sumartíminn eða jafnvel sex mánuðir á ári, einnig eru störf í ferðaþjónustu 

láglaunastörf. Ferðaþjónustan verður ekki stoð undir efnahagslífið í þessu byggðarlagi 

þar sem tekjurnar af ferðaþjónustunni eru ekki að skila sér inn til bæjarfélagsins, til 

þess að verði uppbygging þarf að vera framlegð. Í Grundarfirði hafa ekki verið 

nýbyggingar í ferðaþjónustu, húsnæði þeirrar ferðaþjónustu sem byggð hefur verið 
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upp er í gömlu uppgerðu húsnæði. Við höfnina hinsvegar hafa t.d. verið teknar í 

notkun nýjar byggingar fyrir þjónustu sjávarútvegs. Ekki er rétt að horfa á brúttó tölur 

þegar fjallað er um þjóðarframleiðslu segir hann, það þurfi að horfa á nettó tölur sem 

gefi raunsærri mynd af sjávarútvegi og ferðaþjónustu á Íslandi.  

Þórður telur sjávarútveginn eiga bjarta framtíð ef allur fiskur fari á markað og þá sérstaklega 

hér í Grundarfirði vegna staðsetningar bæjarfélagsins. Ef ekki þá er þetta búið spil. Hann segir 

sjávarútveginn sem atvinnugrein í dag ekki lifa af þriðju kynslóð eigenda af þeirri einföldu 

ástæðu að þeir sem áfram vilja reka fyrirtækið hafi ekki bolmagn til að kaupa út þá sem vilja 

hætta á næstu árum, þá er hætt við að fyrirtækin leysist upp og bæjarfélagið fylgi síðan með. 

Sú staða hefur því miður verið að koma upp á Íslandi undanfarin ár þegar kvótinn er í fárra 

höndum, hann getur þá verið tekin burt frá byggðarlaginu með einu pennastriki. Ef hins vegar 

allur fiskur færi á markað þá er Grundarfjörður í kjöraðstæðum til þess að taka á móti afla. 

Einnig gæti við það skapast aukin vinnsla í landi við vinnslu sjávaraflans.   

Guðmundur Smári segir um vannýtt tækifæri: ,,Við verðum að vernda náttúruna, landið er 

hreint og tært, það er okkar auðlind, ferðafólk vill koma og njóta einmitt þess“. Hann hefur 

góða sýn á ónýtt tækifæri, þau tækifæri liggi í Breiðafirði sem er eitt einstakasta hafsvæði 

heimsins. Þegar menn fara að átta sig á því, fara að rannsaka Breiðafjörð og fylgjast með 

honum og kynna fyrir fólki þetta einstaka hafsvæði þá eru þar falin meiri verðmæti heldur en í 

Gullfossi og Geysi. Hann telur að framtíðaruppbyggingu svæðisins hér á Snæfellsnesi verði 

háttað þannig að hingað komi erlendir háskólar, stofnanir og fyrirtæki sem sinna hér  

rannsóknarverkefnum með íslenskum aðilum. Svæðisgarður Snæfellinga er að skoða þessa 

náttúruperlu og þar liggja tækifæri í atvinnuuppbyggingu, rannsóknarvinnu og annarri 

starfsemi, þar með talin ferðaþjónusta. Einnig ættu þarna að skapast verðmæt störf í 

rannsóknar og þróunariðnaði því þar er verið að leita eftir sérkunnáttu og liggja því tækifæri 

fyrir fólk með sérkunnáttu og menntun. Þetta eru eftirsótt störf og gefa af sér góð laun.  

Við höfnina þar sem sjávarútvegur og ferðaþjónusta mætast má sérstaklega skoða lið sem 

tengist efnahagslegum áhrifum. Guðmundur Smári segir:  

Fiskiskipin borga talsvert meiri þjónustukostnað til hafnarinnar en 

skemmtiferðaskipin, þar af leiðandi skipta fiskiskipin höfnina verulegu máli. Miðað 

við þann mannfjölda sem er á skemmtiferðaskipum og hinsvegar áhafnafjölda á 

fiskiskipum, þá versla fiskiskipin og áhafnir þeirra hlutfallslega fyrir hærri upphæðir 

við þjónustuna í landi. Sú staðreynd kallar á endurskoðun: hvað er verið að bjóða 
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farþegum skemmtiferðaskipanna? Hverjar eru þeirra óskir og hvernig á að höfða til 

þeirra? Þarna liggja tækifæri sem vert er að athuga!                                                             

Aðspurður segir Guðmundur Smári framtíð sjávarútvegs í Grundarfirði vera:  

Á meðan sjávarútvegur verður stundaður á Íslandi verður hann stundaður frá 

Grundarfirði og hann heldur eykst sem hlutfall sjávarútvegs á landsvísu. Góð aðstaða 

og þjónusta eins og áður hefur verið komið inn á styrkir það að útgerð haldi áfram og 

að aflaheimildir haldist áfram og hugsanlega vaxi í Grundarfirði. Grundarfjörður er 

með kjöraðstæður frá náttúrunnar hendi, góð fiskimið eru nálæg og byggður hefur 

verið upp góður sjávarútvegur með fjölbreyttum afurðum sem seldar eru út um allan 

heim. Smári tekur að stjórnvöld megi fara varlega í álagningu á þessi litlu og 

meðalstóru sjávarútvegsfyrirtæki, eins og staðan er í dag þá eru bátarnir orðnir gamlir 

og þarfnast endurnýjunar. Undanfarna áratugi hafa skip og bátar orðið betur útbúnir og 

einnig hefur allur öryggisbúnaður og öryggisgæsla sjómanna batnað og það skilað sér í 

stórlækkun á slysum og dauða.  

Hann telur útgerðina verði að hafa svigrúm til þess að málin verði áfram í lagi. Annar liður í 

því að Grundarfjörður ætti að geta blómstrað sem útgerðarbær er sá að hér eru gerð út lítil 

togskip sem veiða fjölda tegunda og það er stutt á fiskimiðin. Fiskvinnslan er í rauninni ekki 

langt frá  útskipunarhöfn eða flugvellinum sem flytja afurðina út til kaupenda. Þróun í 

vinnslutækni hefur aukist mikið, gæðin batnað og fiskurinn allur nýttur sem hráefni. Með 

aukinni tækni getur vinnslan afkastað meira sem kostar aukna atvinnu. Það er verið að flytja 

25.000 tonn af óunnum fiski frá Snæfellsnesi og þar liggja tækifæri fyrir vinnsluna. Með betri 

tækjum gæti hún annað stórum hluta af þessum fiski, þarna er einnig tækifæri fyrir starfsfólk 

að fá sérhæfðari störf og hærri laun. Það væri einnig gaman að útbúa aðstöðu þannig að hægt 

væri að bjóða upp á fræðsluferð í gegn um hátækni fiskvinnslu segir Guðmundur Smári. 

Björg segir haf og strönd (strandmenning) vera eitt af stóru atriðunum í sérstöðu Snæfellsness 

og vísar í svæðisskipulag Snæfellsness þar sem frekari tækifæri til að nýta sérstöðu svæðisins 

séu fyrir hendi og hægt að gera enn frekar út á hana, í þjónustu við ferðamenn og við 

markaðssetningu vöru af svæðinu. Þetta gildir heilt yfir, ekki bara fyrir ferðaþjónustu, heldur 

líka aðrar greinar, t.d. sjávarútveg – að nýta sérstöðu svæðisins. Einnig er mikilvægt að 

byggja upp enn sterkara vörumerki fyrir Snæfellsnes og þá er mikilvægt að nýta tækifærin 

sem til staðar eru. Í svæðisskipulaginu verður lögð áhersla á að kynna og markaðssetja þrjá 
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lykilþætti þ.e. strandmenningu, upplifun og jarðfræði. Strandmenning á Snæfellsnesi er 

lifandi, fjölbreytt og með djúpar rætur.  

Í sambandi við framtíð Grundarfjarðar í sjávarútveg bendir Björg á að aflaheimildir séu ekki í 

okkar höndum, nema að nýta þær heimildir sem við höfum eins vel og við getum, með því að 

fara vel með aflann og sýna enn meiri útsjónarsemi í meðhöndlun hans og nýtingu. 

Fiskveiðistjórnun er ekki heldur í okkar höndum. Fiskveiðar og vinnsla tengjast talsvert en 

hinsvegar er kostur hve hafnaraðstaða og þjónusta í Grundarfirði er góð, það eitt ætti að laða 

hingað skip á veiðum. Þjónustuþættinum væri hinsvegar hægt að glopra niður og þarf því að 

passa vel uppá þjónustu hafnar og fyrirtækja, og vera alltaf á tánum. Björg segir það vera 

áhyggjuefni að þegar þeir einstaklingar eða þær kynslóðir sem reka sjávarútvegsfyrirtækin í 

dag, hverfa úr starfi, þá séu ekki aðilar til að taka við keflinu. Það gæti þýtt samþjöppun í 

sjávarútvegi og að starfsemi sem hér er í dag, hverfi á braut. Í sölu á fiski sér Björg tækifæri 

því meiri fiskur muni fari á markaði. Og þarna sé tækifæri til að nýta sérstöðu svæðisins til 

framdráttar við sölu og markaðssetningu á vörum svæðisins (fyrirtækjanna á svæðinu) og 

leggja allt í að skapa sérstöðu á markaði í því skyni að fá sem mest fyrir vörur.  Í sambandi 

við framtíð Grundarfjarðar í ferðaþjónustu og fjölda ferðamanna vísar Björg í aðrar opinberar 

spár um mikla aukningu ferðamanna til Íslands á næstu árum. Hún segir að hinsvegar þurfi 

svæðin að halda vel á sínum málum, til að ferðamenn vilji heimsækja svæðin og til að hafa 

góðar tekjur og varanlegar, af ferðamönnum. Hér má ekki skyndigróðavon ráða för, heldur 

alvöru, sjálfbær uppbygging til framtíðar. Björg segir að tekjumöguleikar bæjarfélagsins af 

ferðamönnum vera fyrst og fremst í gegnum fyrirtækin á staðnum, að þau hafi sínar tekjur og 

eflist af komu fleiri ferðamanna og geti þar með haldið úti störfum fyrir fólk í greininni sem 

þýðir útsvarstekjur inní bæjarsjóð. Og ef vel er á haldið á spöðunum þá getur þetta jafnframt 

verið „aðlaðandi“ mynd (góður vitnisburður) um bæinn, sem laðar að nýja íbúa (meiri 

útsvarstekjur og umsvif v. fasteigna  – o.s.frv.) og elur á jákvæðni í samfélaginu. Björg segir 

lykilatriði við uppbyggingu ferðaþjónustu í bæjarfélagi vera fyrst og fremst gott skipulag og 

horfa á langtímaákvarðanir við skipulag, ferðaþjónusta og þjónusta við íbúa bæjarfélagsins 

verða að haldist í hendur. Það þarf að halda bænum hreinum og aðlaðandi, byggja á sérstöðu 

svæðisins (vera trúr henni). Gestir finna fljótt hvort tónninn sé „sannur og tær“ því bær sem 

er ekta er áhugaverður að heimsækja segir Björg að lokum.  
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6 Umræður og ályktanir 
Íbúar Grundarfjarðar eiga það sammerkt með íbúum annarra sjávarbyggðarlaga að velta 

framtíðinni alvarlega fyrir sér. Við spurningunni um vannýtt tækifæri sem tengjast hafi og 

strönd komu fram skemmtilegar hugleiðingar viðmælenda um tækifæri og drauma. Aftur á 

móti komu fram mjög mismunandi sýnir þegar spurt var um framtíð Grundarfjarðar í 

sjávarútvegi annarsvegar og ferðaþjónustu hinsvegar. Það getur enginn með fullvissu sagt 

hvað framtíðin ber í skauti sér og þar af leiðandi treystu nokkrir viðmælendur sér ekki að 

svara spurningunum um framtíð þessara tveggja greina, en viðmælendur telja ferðaþjónustu 

og sjávarútveg vel getað farið saman sem atvinnugreinar, í ljósi þessa er þá ferðaþjónustan     

,,ljósið í myrkrinu“ ? Kemur hún til með að leysa af gömlu frumatvinnuvegina eða verður hún 

stoð samhliða þeim eða jafnvel aðeins skemmtileg viðbót? Hingað til má segja að 

ferðaþjónustan hafi ekki fengið viðurkenningu sem raunverulegur atvinnuvegur (Edward H. 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 40 og 243). 

Sjávarútveg sem atvinnugrein þarf að mínu mati að taka alvarlega þótt ferðaþjónustan sé að 

koma sterkt út í afkomuspám. Þess ber að gæta að afkomunni getur verið kippt undan 

samfélagi heilu byggðarlagana með skerðingu, tilfærslum og niðurskurði, sem hefur verið 

köld staðreynd síðustu ár. Eins og fram kemur í öðrum kafla þá var sjávarútvegurinn til langs 

tíma aðalatvinnuvegur þjóðarinnar ásamt landbúnaði. Við skerðingar á þessum 

frumatvinnuvegum hafa dreifbýlin orðið að líða fyrir. Sem dæmi er beint samhengi á milli 

þróunar byggðar á Vesturlandi og þróunar í sjávarútvegi. Hrun varð í sjávarútvegi um og upp 

út 1980 og svo aftur um síðustu aldamót. Aflinn fór síðan að fljóta á milli með tilkomu 

fiskmarkaða nálægt 1990, þ.e. með komu markaðarins var aflin seldur meira í burtu en áður í 

stað þess að vinna hann á svæðinu (Byggðastofnun, bls. 12).  

Á Íslandi hefur verið byggt upp fiskveiðistjórnunarkerfi til að tryggja ábyrgar fiskveiðar sem 

fela í sér viðhald fiskistofna og góða umgengni um vistkerfi hafsins. Stjórnun fiskveiða á 

Íslandi byggist í aðalatriðum á víðtækum rannsóknum á fiskistofnum og vistkerfi hafsins, 

ákvörðunum um veiðar og afla á grundvelli vísindalegrar ráðgjafar og öflugu eftirliti með 

veiðum og heildarafla. Fiskveiðistjórnun er ætlað að tryggja ábyrgar fiskveiðar og viðhald 

auðlinda hafsins til framtíðar. Ísland hefur tekið virkan þátt í umfjöllun um málefni hafsins á 

erlendum vettvangi og hefur tekið þátt í mótun alþjóðareglna á sviði fiskveiða (Iceland 

responsible fisheries, á.á.). Ég tel sjálfbærar fiskveiðar og sjálfbæra ferðaþjónustu vera það 

sem nauðsynlegt er að horfa til, en til þess að vel takist til það þarf heildstæða stefnu. 
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Heildstæð atvinnustefna er mikilvæg fyrir jákvæða byggðaþróun og Grundarfjörður þarf svo 

sannarlega á heildstæðri atvinnustefnu að halda. Eins og nú horfir við sjávarbyggðum og 

dreifbýlum landsins þarf virkilega að vanda til verka. Viðmælendur sjá ótal spennandi 

tækifæri, náttúruperlur og náttúruauðæfi sem svæðið bíður upp á, en það er svo annar 

handleggur að koma tækifærunum í framkvæmd og skipulag. Viðmælendur mínir hafa 

mismunandi framtíðarsýn eftir því úr hvaða atvinnugrein þau koma, en eru sammála því að 

ekki er hægt að segja til um hvað verður í framtíðinni, en það er hægt að undirbúa hana með 

því að vera tilbúin og vinna eftir heildstæðri stefnu. 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (2012, bls. 234) segir fagmennsku í ferðaþjónustu felst m.a. í 

víðtækri þróun samstarfs fyrirtækja, opinberra aðila, fræðimanna og annarra sérfræðinga. 

Hagnýta þá fræðilegu þekkingu sem til staðar er til ferðamanna og þannig auka og dýpka 

skynjun þeirra á náttúru, sögu, menningu og siðum einstakra svæða. Þannig er hægt að stuðla 

að ábyrgri ferðaþjónustu (e. responsible tourism) sem styður við byggð um land allt.       

Ábyrg ferðamennska er jákvæð táknmynd um traust og trúverðugleika. Ábyrg ferðamennska 

snýr að ábyrgum viðskiptaháttum fyrirtækjanna á hverjum áfangastað. Heimafólk þarf að fá 

hlutdeild af hagnaði ferðaþjónustunnar, t.d. með skatttekjum. Lífsskilyrði samfélagsins sem 

tekur á móti ferðamönnum þarf að eflast þegar ferðamanastraumurinn eykst. Einnig gæti 

ábyrg ferðamennska beinst að þeim fyrirtækjum í greininni, þau þurfa að horfa til framtíðar en 

ekki aðeins á skyndigróða. Því fylgir að sýna ábyrgð í uppbyggingu og fjármögnun 

greinarinnar. Ábyrg ferðamennska snýr einnig að fyrirtækjunum og stjórnendum þeirra, 

tryggja þarf jafnrétti í mannauðsstjórnun og reisn heimafólks sem launþega. Að margra áliti 

þarf ferðaþjónustan að vera ábyrg gagnvart öllum þáttum vistkerfisins á tilteknum áfangastað 

(Edward H. Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013, bls. 239). Ábyrg ferðaþjónusta er því 

í sjálfu sér sjálfbær ferðaþjónusta. Einnig má segja að þegar grannt er skoðað er ferðaþjónusta 

bæði í senn afleiðing af breyttum  atvinnuháttum í dreifbýli og viðbrögð við nýjum 

neysluháttum. Ferðaþjónusta virðist því vera eðlileg þróun í breyttu þjóðfélagi. Ekki er víst að 

ferðaþjónusta sé allstaðar góður kostur, en hún er líklega aldrei heppileg sem eini kosturinn 

þegar kemur að atvinnuuppbyggingu (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2012, bls. 233).  
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7 Lokaorð 
Í þessu verkefni hafa tvær atvinnugreinar verið skoðaðar. Í sjávarbæ eins og Grundarfirði 

getur ferðaþjónustan átt samleið með sjávarútvegnum og verið frábær viðbót við annars 

einhæft atvinnulíf. Ályktun mín í lok verkefnisins er að hvorug greinin geti staðið ein og 

óstudd þegar horft er til framtíðar, en með góðri samvinnu og meðbyr náttúruaflanna og 

skynsamlegum ákvörðunum stjórnvalda er allt hægt. Stefna og stjórnun sjávarútvegs og 

ferðaþjónustu þarf að vera til framtíðar og hún þarf að vera með sjálfbærum hætti, sem felst í 

því að taka ábyrgð á nærsamfélaginu. Sjávarbyggð eins og Grundarfjörður á að njóta 

auðlindanna bæði efnahagslega og samfélagslega. Fyrirtækin þurfa að tryggja heimafólki 

hlutdeild af hagnaði þeim sem kemur inn af sjávarútvegi og ferðaþjónustu, t.d. með góðum  

launum og skatttekjum eins og fram kemur hér að ofan. Jafnframt þarf að huga að þörfum  

komandi kynslóða og taka mið af verndargildi svæðanna við allt skipulag. Að skila jörðinni í 

sama og jafnvel betra ásigkomulagi til komandi kynslóða á að vera skilyrði! 
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Viðauki I 
Spurningalisti 

1. Á síðustu árum hefur orðið nokkur aukning í komu skemmtiferðaskipa til 

Grundafjarðar – hvaða áhrif hefur þetta haft á starfsemina sem fyrir var við höfnina? 

Jákvæðar afleiðingar 

Neikvæðar afleiðingar 

2. Fara sjávarútvegur og ferðaþjónusta vel saman? 

3. Eru einhver vannýtt tækifæri í þróun ferðaþjónustu sem tengjast hafi og strönd?  

4. Hafnaraðstaðan hvernig er hún í dag og í hvaða framkvæmdir þarf að fara til þess að 

nýta sem best móttöku sjávar afurða? Þ.m.t. þjónustu skipa, báta og smábáta bæði sem 

sem eiga heimahöfn í Grundarfirði og þá sem eru aðkomnir?  

Hvernig tökum við á móti skemmtiferðaskipum og hvernig er aðstaða fyrir hvala-

skoðunarbáta, skemmtibáta og skútur sem þurfa að nýta hafnaraðstöðuna? 

5. Hvernig heldur þú að framtíð Grundarfjarðar verði í sjávarútveg?                                     

a) aflaheimildir 

b) fiskveiðistjórnun 

c) fiskveiðar 

d) vinnsla 

e) sala 

                                                                                                                                 

6. Hvernig heldur þú að framtíð Grundarfjarðar verði í ferðaþjónustu? 

a) fjöldi ferðamanna 

b) tekjumöguleikar bæjarfélagsins af ferðamönnum  

c) uppbygging ferðaþjónustu í bæjarfélaginu, t.d. hvað þarf að gera 

7. Hvernig byggjum við upp ferðaþjónustu í sátt og samlyndi við sjávarútveginn og aðrar 

atvinnugreinar sem fyrir eru?  

8. Getur Grundarfjörður verið í senn ferðaþjónustubær og sjávarútvegsbær? 
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