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Ágrip  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hver staða Skagastrandar væri sem 

áfangastaður ferðamanna. Til að kynnast að viðhorfum og skoðunum heimamanna á 

ferðaþjónustu á Skagaströnd voru tekin viðtöl við fjóra einstaklinga sem koma á einn eða 

annan hátt að ferðaþjónustu. Þá verða niðurstöður viðtalanna fléttaðar saman við fræðin með 

því að taka fyrir hugmyndir Gunn’s um uppbyggingu ferðamannastaða og lífskúrfu Butlers 

um þróun ferðamannastaða og er staða Skagastrandar borin saman við fræðin. Helstu 

niðurstöður sýna að Skagaströnd stendur ekki vel að vígi þegar kemur að ferðaþjónustu. 

Viðmælendur voru mjög jákvæðir fyrir frekari uppbyggingu ferðaþjónustu og höfðu margar 

hugmyndir um hvernig mætti bæta þjónustuna. Viðmælendur töldu helstu hindrunina sem 

þyrfti að ráðast í væri að byggja upp gistiaðstöðu fyrir ferðamenn sem vilja sækja Skagaströnd 

heim.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst og er vægi 

hennar 12 ECTS einingar. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hver staða 

Skagastrandar væri sem áfangastaður ferðamanna. 

Ég vil þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir mikla þolinmæði og stuðning á meðan að á 

námi mínu stóð. Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir mikla og góða hvatningu sem ég fékk 

allt frá bernsku sem veittu mér innblástur, sem er ein megin ástæða þess að ég fór í þetta nám. 

Ritgerðina ætla ég að tileinka föður mínum, Leif Sveinbjörnssyni, sem hvatti mig ávallt til 

náms, hann féll frá árið 2008. Einnig vil ég þakka ég Ásdísi Ýr Arnardóttir fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar. Síðast ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Brynjari Þór Þorsteinssyni 

fyrir skýra og örugga leiðsögn. 
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1  Inngangur 

Ísland er í stöðugri þróun sem vinsæll ferðamannastaður og hefur ferðaþjónusta verið ört 

vaxandi atvinnugrein síðustu árin. Fyrir landsbyggðina er ferðaþjónusta mikilvægt tækifæri til 

þess að skapa ný verðmæti í stað þeirra atvinnugreina sem áður byggðu samfélögin, til að 

mynda sjávarútveg. Skagaströnd í Austur- Húnavatnssýslu er eitt þeirra sveitafélaga sem hafa 

byggt megin atvinnustarfsemi upp á sjávarútvegi en þarf nú að leita nýrra leiða í 

atvinnusköpun. Skagaströnd er skilgreint sem jaðarsvæði en slík svæði má finna um allan 

heim og má greina ákveðin sóknarfæri í ferðaþjónustu á slíkum svæðum. Ferðaþjónusta getur 

reynst jaðarsvæðum mikilvæg í uppbyggingu á sterkum efnahag byggðarlaganna og reynist 

oft björg fyrir þau svæði sem standa frammi fyrir því að atvinnuvegur sem hélt svæðinu 

gangandi hafi lagst af. Skagaströnd er jaðarsvæði í þeim skilningi að bærinn er ekki í alfara 

leið og nokkuð frá næsta þéttbýliskjarna. Allt frá fyrstu tíð hefur samfélagið byggt 

lífsviðurværi sitt á fiskveiðum en vegna breyttra aðstæðna standa íbúar frammi fyrir 

minnkandi atvinnumöguleikum og þurfa þeir að leita sér nýrra tækifæra í öðrum greinum. Að 

koma áfangastað „á kortið“ krefst mikillar vinnu og þess að skipulag sé gott og markvisst. Þar 

má nefna mikilvægi þess að horfa í styrkleika svæðisins og hvar það stendur vel að vígi í 

grunninn. Aðstaðan á áfangastað og þjónustustig skiptir miklu máli svo hægt sé að taka á móti 

fjölda ferðamanna. Þá þarf einnig að huga vel að aðdráttarafli og ímynd til þess að laða 

ferðamenn að. Á hverjum áfangastað þarf að huga að því hvað einkennir staðinn, hvað menn 

vilji að einkenni staðinn og hvort það sé samhljómur milli þessara þátta og þess sem staðurinn 

er þekktur fyrir. Náttúran er sem stærsta aðdráttaraflið, en ekki síður menning og saga sem 

laðar ferðamenn að. Um 40% erlendra ferðamanna sem koma til Íslands nefna íslenska 

menningu og sögu sem einn af áhrifaþáttunum fyrir heimsókn sinni til landsins 

(Ferðamálastofa, 2014). Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða áfangastaðinn 

Skagaströnd og hvað þarf að vera til staðar sem fær ferðamenn til þess að sækja staðin heim, 

hvaða gildi ferðaþjónustan hefur fyrir samfélag og byggð Skagastrandar sem jaðarsvæðis og 

greina núverandi stöðu ferðaþjónustu á Skagaströnd og hvar möguleikar til þróunar liggja og 

hvernig betur megi gera við ímyndasköpun og aðdráttarafli svæðisins. Eftirfarandi 

rannsóknarspurning var lögð fram:“ Hver er staða Skagastrandar þegar kemur að því að 

byggja þar upp áfangastað fyrir ferðamenn“?  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um Skagaströnd, byggðaþróun, atvinnu, og samfélag. Því 

næst verður talað um aðdráttarafl bæjarins og þá þjónustu sem er í boði fyrir ferðamenn. Þar 

næst verður ítarleg fræðileg umfjöllun um jaðarsvæði og áfangastaði. Skoðaðir verða 

einkennandi þættir fyrir svæðin ásamt ferðaþjónustu og mikilvægi aðdráttarafls. Rætt verður 

um samfélagsleg áhrif ferðamennsku og mismunandi viðhorf heimamanna til ferðamanna og 

ferðaþjónustu. Farið verður yfir ferðaþjónustu, aðdráttarafl bæjarins og viðhorf heimamanna 

til ferðaþjónustu könnuð. Þá verður gerð grein fyrir mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir 

samfélagið og framtíðarhorfur ferðamennsku í bænum. Að því loknu er fjallað um þá 

aðferðafræði og gögn sem notuð voru við gerð þessarar rannsóknar. Gerð verður grein fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig gagnasöfnun var háttað, vali á þátttakendum ásamt 

úrvinnslu hennar. Í kjölfarið verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram eftir þemum. Að 

lokum verða niðurstöður viðtalanna notaðar sem grunnur að SVÓT-greiningu á stöðu 

ferðamála á Skagaströnd og niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og bornar saman við 

fræðilega umræðu ásamt ályktunum og umræðum höfundar. 
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2 Ágrip úr sögu Skagastrandar 

Skagaströnd er kauptún á vestanverðum Skaga 

og liggur á milli Spákonufells og 

Spákonufellshöfða. Verslunarstaður var til forna 

við Spákonufellshöfða og var hann kallaður 

Höfðakaupstaður eða Höfði. Danskir kaupmenn 

tóku hinsvegar upp nafnið á strandlengjunni og 

kölluðu verslunarstaðinn Skagestrand. Eftir að 

einokunarverslun komst á árið 1602 varð 

Skagaströnd einn af kaupstöðunum. Þangað 

sótti fólk úr nálægum sýslum, en eftir að 

Blönduós varð löggiltur kaupstaður 1875 dró 

smám saman úr verslun á staðnum á næstu  

Mynd 1: Kort af Norðurlandi. Landmælingar Íslands  

áratugum (Skagaströnd, e.d). Eftir að verslun var gefin frjáls voru verslunarmenn á 

Skagaströnd bæði íslenskir og danskir, en hið eiginlega þorp myndast milli 1870-1880. Á 

þriðja áratug 20. aldar var síld fyrst söltuð á Skagaströnd. Hafnargerð hófst þar 1934 og ári 

síðar var komin söltunarstöð sem afkastaði yfir 2000 tunnur fyrsta sumarið. Hraðfrystihúsi var 

komið á fót 1939 (Bjarni Guðmarsson, 1989). Á nýsköpunarárum, að lokinni síðari 

heimstyrjöld voru mikil áform um að byggja frá grunni 2.500 manna byggðarlag á 

Skagaströnd í kringum síldarvinnslu. Byggð var síldarverksmiðja á vegum ríkisins og 

skipulagsuppdráttur frá 1945 sýnir bæinn eins og til stóð að hann yrði, með tilheyrandi 

íbúabyggð, atvinnu- og þjónustuhúsnæði, ásamt opnum svæðum. Á þessum tíma fjölgaði 

bæjarbúum ört. Ástæða þess að hætt var við þessi stórhuga framtíðaráform var fyrst og fremst 

sú að Norðurlandssíldin hvarf um og eftir 1945, en í margra hugum tengdist það grjótnámi til 

hafnargerðar úr „álfabyggðum“ Spákonufellshöfða (Bjarni Guðmarsson,1989). Íbúum 

fækkaði vegna atvinnuleysis á 7. áratug síðustu aldar, allt til ársins 1968, þegar 

útgerðarfélagið Skagstrendingur var stofnað og í kjölfarið færðist aukið líf í atvinnumál 

staðarins. Í október 1973 kom skuttogarinn Arnar til heimahafnar á Skagaströnd, og fyrsti 

frystitogari Íslendinga, Örvar, árið 1982. Á þessum árum batna lífskjör og greina má jákvæð 

áhrif fyrir allt athafna- og mannlíf á Skagaströnd (Bjarni Guðmarsson, 1989). 
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Mynd 2: Síldarverksmiðjan. Ljósmyndasafn Skagastrandar. 

2.1 Atvinna 

Skagaströnd hefur ávallt byggt afkomu sína upp á sjávarútvegi. Arnar HU 1, einn af aflahæstu 

togurum landsins á heimahöfn á Skagaströnd. Einnig er mikill fjöldi af smábátum sem gerir út 

frá Skagaströnd og er þar fiskmarkaður. Atvinnulíf bæjarins hefur tekið miklum breytingum á 

síðustu árum. Frystihús og rækjuvinnsla hafa verið lögð niður en í stað þeirra hafa nokkur ný 

fyrirtæki skotið upp kollinum og þar má nefna sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf en það stundar 

rannsóknir á lífríki í Húnaflóa og leitar eftir nýjum möguleikum í auðlindum hafsins. 

Vinnumálastofnun opnaði Greiðslustofu atvinnuleysistrygginga á Skagaströnd árið 2007 og 

eru þar starfandi um 25 manns (Vinnumálastofnun, 2014). Í marsmánuði árið 2008 hóf Nes 

listamiðstöð starfsemi en hún er alþjóðleg gestavinnustofa sem veitir listamönnum 

vinnuaðstöðu og gistingu á meðan dvöl þeirra stendur (Ferðavefur Norðurlands vestra, e.d). 

Flest störf á Skagaströnd eru í þjónustu. Samkvæmt viðtölum Sigríðar K. Þorgrímsdóttur og 

Halldórs V. Kristinssonar við sveitarstjórnarmenn felast tækifæri Skagastrandar einna helst í 

fólkinu í sveitarfélaginu sem búi yfir þekkingu í sjávarútvegi og styrkleikar þess eru nálægð 

við miðin og þekking í sjávarútvegi. Sveitarstjórnarmenn Skagastrandar nefna einnig, líkt og 

sveitarstjórnarmenn Blönduóss, sameiningu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem leið til 
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tækifæra en veikleikar eru helstir einhæfni í atvinnulífi staðarins og hættan á að veiðiheimildir 

hverfi frá staðnum (Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008a, bls. 2). 

Opinber starfsemi hefur verið mikil lyftistöng fyrir svæðið en Fæðingarorlofssjóður er á 

Hvammstanga, Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar er á Blönduósi, Vinnumálastofnun 

á Skagaströnd, Byggðastofnun er á Sauðárkróki og auk þess hluti Íbúðalánasjóðs 

(Byggðastofnun, 2014, bls. 42). Á Sauðárkróki er öflugur sjávarútvegur og Kaupfélag 

Skagfirðinga eða KS er stærsta fyrirtækið á svæðinu (Byggðastofnun, 2014, bls. 42).  

2.2 Byggðaþróun, mannfjöldi og atvinna á Norðurlandi vestra  

Norðurland vestra nær frá Hrútafirði að vestan og út á Tröllaskaga í austri. Sveitarfélög í 

landshlutanum eru sjö. Þessi sveitarfélög eru Akrahreppur, Blönduós, Húnavatnshreppur, 

Húnaþing vestra, Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður og Skagaströnd og búa þar ríflega 

sjö þúsund manns sem eru um 2,28% af íbúum landsins (Byggðastofnun, 2014, bls1). Á 

Skagaströnd búa yfir 10 íbúar á hverjum ferkílómetra. Samantekt Byggðastofnunar sýnir að 

íbúum í sveitarfélaginu hafi fækkað undanfarin ár. Atvinnulíf hefur breyst í Húnaþingi vestra. 

Þar var mikil rækjuvinnsla og útgerð því tengd, en hefur nánast lagst af. Störfum í 

hefðbundnum greinum og iðnaði hefur fækkað, en fjölgað í opinberum geira og í þjónustu, 

t.d. verslun. Margskonar iðnaðarstarfsemi er á Blönduósi sem einnig er þjónustukjarni fyrir 

svæðið. Skagaströnd er fyrrum útgerðarbær, en þó þar sé enn einhver sjávarútvegur hefur 

mikilvægi hans minnkað en ýmislegt annað komið í staðinn, t.d. rannsóknastarfsemi og vísir 

að ferðaþjónustu, auk þess sem störfum hefur fjölgað tímabundið á vegum 

Vinnumálastofnunar. Atvinnulíf í Skagafirði byggir mest á landbúnaði og sjávarútvegi og 

afleiddum störfum tengdum þeim greinum. Vöxtur hefur verið í þjónustugreinum síðustu ár, 

verslun, veitinga- og ferðaþjónusta er þar fyrirferðamest. Þá eru einnig starfandi nokkur 

verktakafyrirtæki og iðn- og framleiðslufyrirtæki. Atvinnuleysi mældist hvergi lægra á 

landinu en á Norðurlandi vestra árið 2011, eða um 2,9% (Byggðastofnun, 2014, bls. 1). 
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Mynd 3: Breyting á fjölda íbúa á Skagaströnd á árunum 1998 til 2014. Hagstofa Íslands,2014 

2.3 Aðdráttarafl á Skagaströnd og nágrenni 

Afþreying getur verið skipulögð af þjónustuaðila gegn greiðslu þátttakenda eða aðstaða til að 

njóta afþreyingar án þess að bein greiðsla komi fyrir (Samgönguráðuneytið, 2004, bls. 15). Í 

þessum kafla verður fjallað um helstu afþreyingu, gistimöguleika og þjónustu á Skagaströnd 

og nágrenni til að gefa skýra mynd um þá möguleika sem í boði eru fyrir ferðamenn sem 

heimsækja Skagaströnd. Í skýrslu samgönguráðherra um öryggisreglur og leyfisveitingar í 

afþreyingarþjónustu er afþreying í ferðaþjónustu skilgreind sem þátttaka ferðamanna og/eða 

heimamanna í útivist, skemmtun, menningu eða fræðslu á ferðalagi eða í frítíma sínum 

(Markaðsstofa Norðurlands, e.d). 

Elsta húsið á Skagaströnd heitir Árnes en það var nýlega gert upp og sýnir hvernig vistarverur 

fólks var á fyrri hluta 20. aldar. Húsið er timburhús frá þessum tíma og er eina húsið sinnar 

gerðar sem hægt var að varðveita á Skagaströnd. Í húsinu eru húsgögn og munir frá Muna- og 

minjasafni Skagastrandar, en einnig eru lánshlutir og búnaður úr eigu fyrri íbúa hússins. Húsið 

er einnig merkilegt fyrir þær sakir að þar bjó ljósmóðir og margar konur komu til þess að fæða 

börn sín og dvöldu þar fyrst um sinn ef þær áttu ekki heimangengt (Sveitafélagið Skagaströnd, 

e.d). Árið 2011 opnaði Spákonuhof en það er liður í sögu og menningartengdri ferðaþjónustu 

og er efniviðurinn sóttur í söguna um Þórdísi spákonu sem er fyrsti nafngreindi íbúi 

Skagastrandar, en hún var talin hafa verið uppi á seinni hluta 10. aldar. Þórdís var 

kvenskörungur mikill og var getið í Íslendingasögum fyrir að hafa fóstrað Þorvald víðförla, 

fyrsta íslenska kristniboðann. Í Spákonuhofinu fer fram sögusýning um Þórdísi spákonu og er 

miðpunktur sýningarinnar afsteypa af sögupersónunni framan við hús sitt. Eins er ævi hennar 
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rakin á myndrænan hátt með refli sem prýðir veggi hofsins. (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). 

Djásn og dúllerí nefnist galleríi sem er staðsett í kjallara gamla kaupfélagsins á Skagaströnd. 

Þar er til sýnis og sölu handverk og listmunir af ýmsu tagi eftir Skagstrendinga. Nes 

listamiðstöð er staðsett í gömlu frystihúsi að Fjörubraut 8 á Skagaströnd. Listamiðstöðin er 

alþjóðleg miðstöð með gestavinnustofum fyrir starfandi listamenn á öllum sviðum lista, þar 

með talið myndlist, ritlist, dans, músík og leiklist. Nes listamiðstöð hefur opið hús í 

gestavinnustofunum síðasta föstudagskvöld í hverjum mánuði, en þar er jafnframt 

sýningarsalurinn (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). 

 

Mynd 4: Árnes. Ljósmyndasafn Skagastrandar 

Árnes: Fritz H. Berndsen stendur í gættinni á heimili sínu í Árnesi, sem hann byggði 1899. Árnes er safn í dag um gamalt 

heimilishald. Á rekkunum kringum Fritz er hann að þurrka saltfisk. 

Tjaldsvæðið á Skagaströnd er á skjólsælum og rólegum stað efst á Bogabraut og horfir á móti 

sólu. Í miðju svæðisins er gamall bæjarhóll þar sem bærinn Höfðahólar stóðu. Svæðið er í 

fallegu umhverfi og nýtur skjóls til norðurs og austurs af lágum klettahólum sem kallaðir eru 

Hólaberg. Í þjónustuhúsinu eru salerni, þvottavél og aðstaða til að matast innanhúss fyrir þá 

sem það vilja og vaskur til uppþvotta. Þar má einnig fá margvíslegar upplýsingar fyrir 

ferðamenn. Þar nálægt er Snorraberg sumarhús, sem hægt er að leigja til lengri eða skemmri 

tíma. Hægt hefur verið að leigja skíðaskálann til gistingar eða veisluhalda en hann er á 

Spákonufelli rétt fyrir ofan bæinn með frábæru útsýni yfir Húnaflóann og til Strandafjalla. 
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Borgin mín er nýr veitinga- og grillstaður og þar eru einnig viðburðir eins og tónleikar eða 

dansleikir (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). Undanfarin ár hefur verið rekið kaffihús á sumrin 

í fallegu húsi við sjóinn og nefnist það Kaffi Bjarmanes. Það hefur verið vinsæll 

viðkomustaður ferðamanna undanfarin ár. Bjarmanes er fallegt steinhús, byggt 1913 en var 

allt endurbyggt 2004, og hefur þann einstaka anda sem einkennir mörg gömul hús. Það 

stendur miðsvæðis með góðu útsýni yfir höfnina og Húnaflóann (Markaðsstofa Norðurlands, 

e.d). Félagsheimili Skagstrendinga heitir Fellsborg. Þar er tveir salir, þar sem haldnir eru 

dansleikir, ættarmót og ýmsir viðburðir. Á Skagaströnd er sundlaug en hún er lítil og notaleg. 

Þar hefur skapast sú skemmtilega hefð að í heita pottinum er fólki boðið upp á kaffi. Um fjóra 

kílómetra frá Skagaströnd er níu holu golfvöllur Golfklúbbs Skagastrandar og þykir hann 

bæði fallegur og krefjandi. Á Skagaströnd er nýlegt íþróttahús. Þar er líkamsræktarsalur, vel 

tækjum búinn og einnig gufubað og ljósbekkir. Við íþróttahúsið er sparkvöllur sem upplýstur 

með snjóbræðslukerfi, og timburgirðingum umhverfis. Norðurljósin á Skagaströnd geta orðið 

glæsileg, þar sem ótrúlega stórar og litbrigðaríkar bylgjur lýsa upp himininn á köldum og 

björtum vetrarkvöldum (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). Frá Skagaströnd er víðsýnt til allra 

átta og eru þá sumarkvöldin sérstaklega eftirminnileg þegar miðnætursólin sest í hafið í vestri 

allri sinni fegurð. Við sjóinn, yst í þéttbýlinu á Skagaströnd er Spákonufellshöfði. Hann er 

náttúruperla, tilvalinn staður til að njóta útiveru, útsýnis og náttúrufegurðar. Gefinn hefur 

verið út bæklingur um Höfðann (sjá viðauka B). Í honum að finna ýmiss konar fróðleik um 

Skagaströnd, Höfðann, gróðurfar hans, jarðfræði og fuglalíf. Birt er loftmynd af Höfðanum og 

inn á hana merktar gönguleiðir (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). Fyrir ofan bæinn rís 

Spákonufell, en því fjalli fylgir mikil saga sem tengist Skagaströnd. Fjöldi fólks nýtir sér 

skipulagðar gönguleiðir upp fjallið jafnt sumar sem vetur og eru þær að margra mati eru gulls 

ígildi (Skagaströnd, e.d). Fjallið Spákonufell er 646 metrar á hæð, er svipmikið og er áberandi 

frá bænum. Efst er klettabelti sem nefnist Spákonufellsborg eða Borgarhaus og þar er varða 

og í henni gestabók. Margar gönguleiðir eru upp á Spákonufell. Vinsælasta leiðin liggur frá 

golfvellinum við Háagerði. Þessi leið telst frekar létt og er auðveldasta leiðin (Sveitafélagið 

Skagaströnd, e.d). Skagaheiði er náttúruperla býr yfir mikilli náttúrufegurð og fjölmörgum 

útivistarmöguleikum. Vinsælt hefur verið að fara að veiða í heiðinni (Sveitafélagið 

Skagaströnd, e.d). Þegar ekið er fyrir Skagann eru margir sögulegir staðir. Hof er kirkjustaður 

norðan við Skagaströnd. Þar eru tóftir sem nefnast Goðatóftir. Á Hofi fæddist Jón Árnason 

(1819-1888) sem þekktastur var fyrir söfnun þjóðsagna. Króksbjarg er skammt norðan við 

Hof og liggur þjóðvegurinn þar upp. Björgin eru aðeins um 40 til 50 metrar á hæð en afar 

löng. Vegurinn liggur með bjargbrúninni og nær út að Kálfshamarsvík þar sem þau enda. 
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Kálfshamarsvík er einn af athyglisverðustu stöðunum á ökuleiðinni fyrir Skaga. 

Kálfshamarsvík er nokkuð opin og á Kálfshamarsnesi er stór viti sem byggður var árið 1939 

af Guðjóni Samúelssyni. Á árunum 1910 til 1930 myndaðist þar lítið sjávarþorp sem nefnt var 

eftir víkinni. Þar þarna var góð hafnaraðstaða frá náttúrunnar hendi og stutt á gjöful fiskimið. 

Einkum var róið að sumarlagi og fram til jóla en þá var algengt að karlar héldu til Suðurnesja 

á vertíð. Um 1930 höfðu flestir flust í burtu til Skagastrandar. Húsarústir eru enn sjáanlegar í 

Kálfshamarsvík og hafa þær verið merktar með nöfnum húsa sem þar stóðu ásamt nöfnum 

ábúenda. Einnig hefur verið sett upp upplýsingaskilti með korti fyrir ferðamenn. Mikið selalíf 

er á Selvíkurtanga enda dregur hann nafn sitt af því. Á austan verðum Skaga er Keta, gamall 

kirkjustaður og fornt höfuðból. Þar fyrir sunnan eru Ketubjörg sem talin eru vera forn 

eldfjallsrúst eða gígfylling úr stuðluðu grágrýti (Sveitafélagið Skagaströnd, e.d). 

 
Mynd 5: Kálfshamarsvík. Ljósmyndasafn Skagastrandar. 

Í kynningarefni Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi segir að Norðurland sé hrífandi 

landshluti og þar megi finna menningu, mannlíf, afþreyingu, stórbrotna náttúru og margar 

náttúruperlur (Markaðsstofa Norðurlands, e.d). Marga áhugverða staði er að finna í 

Húnavatnssýslum. Eitt mesta sellátur landsins er á Vatnsnesi og fagurt útsýni yfir til Stranda, 

Hvítserkur, Borgarvirki, Kolugljúfur og Vatnsdalshólar eru perlur sem laða ferðamenn að 

(Valtýr Sigurbjarnarson og Elías Gíslason, 2002, bls. 34). Öll helsta grunnþjónusta er til 

staðar á Skagaströnd. Landsbanki Íslands býður öll helstu bankaviðskipti og er einnig með 

þjónustu fyrir Íslandspóst. Samkaup rekur verslun á staðnum og þar er Söluskálinn Olís með 
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grill, sjoppu, og sjálfsafgreiðslu á eldsneyti. Hárgreiðslustofa, Vélaverkstæði, heilsugæsla og 

apótek eru til staðar og einnig er grunn og leikskóli á Skagaströnd (Sveitafélagið Skagaströnd, 

e.d). 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Ferðamennsku (e. tourism) er ekki auðvelt að skilgreina á einn ákveðinn hátt. „Tourism“ 

merkir í daglegu tali ferðaþjónusta, að ferðast og er það heiti yfir námsgreinina 

ferðamálafræði. Þegar orðið „tourism“ er notað er oft átt við atvinnugreinina, starfsemi 

fyrirtækja, athafnir ferðamannanna, nám á þessu sviði og fleira. Því má segja að íslenska orðið 

ferðamennska nær ekki öllum þeim þáttum sem enska orðið nær yfir. Alþjóðaferðamálaráðið 

skilgreinir ferðamennsku þannig að ferðalag standi skemur en eitt ár og það skilgreinir einnig 

ferðalög í nokkra flokka, ferðalög innanlands, ferðir íbúa lands í búsetulandinu, heimsóknir, 

ferðir íbúa annarra landa til áfangastaða þar sem þeir eru ekki búsettir (Guðrún Helgadóttir, 

Edward H. Huijbens og Kristín S. Björnsdóttir, 2007, bls. 8). Ferðaþjónusta á Íslandi hefur 

vaxið á síðustu tveimur áratugum og er ferðaþjónusta orðin ein af máttarstólpum íslensks 

efnahags. Mikilvægt er fyrir skipuleggjendur ferðaþjónustu að huga að því , hversu mikið og 

hvað svæðið hefur upp á að bjóða. Hversu margir eiga leið þar um eða dvelja á svæðinu 

byggist á afþreyingu, þjónustu og áhugaverðum stöðum. Einnig þarf íbúafjöldi að standa 

undir mannaþörf fyrir rekstur ferðaþjónustunnar (Jóhannesson, Edward H. Huijbens og 

Sharpley, 2010, bls. 284).  

3.1 Jaðarsvæði 

Þegar mikilvægi og gildi ferðaþjónustu fyrir samfélag og byggð jaðarsvæða eru rannsökuð þá 

er nauðsynlegt að skilgreina jaðarsvæði og athuga hvaða þættir eru einkennandi fyrir þau. Þar 

sem áherslan er lögð á Skagaströnd þá þarf að skoða hvort hægt sé að skilgreina bæinn sem 

jaðarsvæði. Fjallað verður um ferðaþjónustu á jaðarsvæðum, gildi, aðdráttarafl og aðgengi. 

Gerð verður grein fyrir mikilvægi jákvæðs viðhorfs heimamanna til ferðaþjónustuaðila og 

hvaða mögulegu samfélagslegu áhrif ferðamanna geta orðið á samfélagið sem er heimsótt. 

Jaðarsvæði (e. peripheral areas) hafa verið skilgreind með mismunandi áhersluátriðum en 

algengast er að einstaklingar skilgreini þau út frá huglægu mati sínu, landfræðilegri legu 

miðaðri út frá fjarlægð frá stórum íbúasvæðum eða kjarna (Nash og Martin, 2003). Prideaux 

(2002) skilgreinir jaðarsvæði út frá nokkrum þáttum, fjarlægð frá kjarnanum, fjarlægð frá 

honum, aðgenginu og upplifun ferðamannanna sem heimsækja svæðið. Hann segir að 

hugtakið jaðarsvæði byggist á hugmyndum einstaklinga um fjarlægð, rými og samgöngum til 

tiltekins staðar. Hann telur að jaðarsvæði sé hægt að skilgreina út frá sambandi þess við 

kjarnann (e. core-periphery relationship) og efnahagslegt tap verði jafnan í samskiptum 

kjarnans og jaðarsvæðisins. Eins og fram kemur hjá Nash og Martin (2003) þá eru endanlegar 

stjórnvaldsákvarðanir yfirleitt teknar í kjarnanum. 
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3.2  Einkennandi þættir  

Samkvæmt Prideaux (2002) einkennist jaðarsvæði af sambandi við kjarnann (e. core-

periphery relationship) og oft er um að ræða efnahagslegt tap í samskiptum við kjarnasvæði 

(Prideaux, 2002). Ákvörðunarvald stjórnmála og löggjafar er í kjarnanaum á meðan jaðarinn 

verður fyrir verulegri fólksfækkun og skort á innviðum (Nash og Martin, 2003). Á Íslandi 

hafa jaðarbyggðir verðið skilgreindar út frá sambandi sínu við kjarnann líkt og 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands skilgreindi jaðarbyggðir sem eru úr tengslum við annað 

þéttbýli (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). Wanhill og Buhalis, (1999) 

segja að einkenni jaðarbyggða séu byggðir sem höfðu iðngreinar líkt og landbúnað, fiskveiðar 

og framleiðsluiðnir sem voru megin undirstaða efnahagskerfisins en hafa ekki lengur 

starfsemi á svæðinu. Af þeim orsökum sé mikið atvinnuleysi og leiti því jaðarsvæði eftir 

ferðaþjónustu sem tækifæri til að rétta efnahagskerfið við. Samkvæmt Axel Hall (2005) ríkir 

fólksflótti frá jaðarsvæðunum til kjarnasvæða. Fólk leitar eftir aukinni kjarabót og menntun. 

Fólksflutningarnir hafa því mjög neikvæð áhrif á jaðarsvæðið vegna skerðingar bæði í 

menntunarmálum og innviðum svæðanna.  

3.3 Aðgengi jaðarsvæða  

Margir þættir hafa áhrif á skynjun og upplifun ferðamanna en Nash og Martin (2003) segja að 

ferðamenn skilgreini jaðarsvæði útfrá staðsetningu þess, skynjun þeirra, upplifun og hvernig 

þeir komist þangað útfrá samgöngum, vegalengdum, og kostnaði. Wanhill og Buhalis (1999) 

skilgreina jaðarsvæði sem byggð sem er í fjarlægð frá kjarnanum og er langt frá vinsælum 

stöðum ferðamanna. Þetta getur bæði verið bæði kostur og ókostur. Fjarlægðin getur verið 

eftirsóknarverð fyrir ferðamenn en einnig hamlandi. Mikilvægt er fyrir jaðarsvæði að aðgengi 

fyrir ferðamenn sé gott þannig að auðvelt sé að ferðast þar um. Það er því mjög jákvætt að 

ferðamenn eru í auknu mæli farnir að leitast eftir óspilltum svæðum og jaðarsvæðum (Nash 

og Martin, 2003). Samkvæmt Axel Hall (2005) getur gott aðgengi einnig haft neikvæð áhrif á 

jaðarsvæði. Með góðu aðgengi aukast líkurnar á nýjum ferðaþjónustuaðilum sem skapar þá 

samkeppni. Nýju aðilarnir gætu mögulega búið yfir betra tengslaneti við ferðaþjónustuaðila á 

áhrifameiri ferðamannasvæðunum sem getur aukið samkeppnishæfni þeirra framyfir þau 

fyrirtæki sem voru þar áður.  

3.4 Aðdráttarafl og ímynd jaðarsvæða  

Einn lykilþáttur í þróun jaðarsvæða er ferðaþjónusta sem stuðlar að auknum atvinnugrundvelli 

og betri efnahag (Buhalis, 1999). Eftirspurn ferðamanna til nýrra óspilltra jaðarsvæða hefur 
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aukist verulega undanfarin ár. Skýringuna má finna í umhverfisvitund og náttúruvernd. 

Ferðamenn sækjast eftir ró og næði, og fá ómengað loft og hreint vatn. Jaðarsvæði hafa því 

sterka samkeppnishæfni fram yfir önnur svæði og skapa því aukin tækifæri í ferðaþjónustu. 

Ferðamenn sækja í afþreyingu sem finna má á jaðarsvæðum hjá litlum 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem eru orðin vinsæl og dæmigerð fyrir jaðarsvæði (Nash og 

Martin, 2003; Wanhill og Buhalis, 1999). Eins og komið hefur fram hefur ferðaþjónusta góð 

áhrif fyrir efnahag jaðarsvæða sem áður byggðu hagkerfi sitt á öðrum greinum. Hagkerfi 

jaðarsvæða hefur eflst, það hefur skapast atvinna og stuðlað að fjölbreytni og viðhaldið ímynd 

sveitalífsins (Nash og Martin, 2003). Til þess að jaðarsvæðið nái velgengni þarf aðgengið og 

aðdráttaraflið að vera gott (Prideaux, 2002). Helsta aðdráttaraflið er fjarlægðin frá kjarnanum, 

einangrun þess, óspillt náttúran, gamlar byggingar og söfn (Prideaux, 2002; McKercher og 

Fu, 2006). Jaðarsvæði verða að markaðssetja aðdráttarafl sem vöru sem ferðamenn kaupa og 

neyta (Prideaux, 2002). Helstu vandamál jaðarsvæða þegar kemur að ferðaþjónustu felast í 

árstíðarbundinni ferðaþjónustu. Þau jaðarsvæði sem byggja aðdráttarafl sitt á náttúrunni hefur 

staðsetning þess, samgöngur og veðurfar áhrif og geta hamlað aðgengi ferðamanna að 

svæðinu (McKercher og Fu, 2006). Árstíðarbundin ferðaþjónusta getur haft neikvæð áhrif á 

gæði ferðaþjónustunnar á lágannatímum. Baum og Hagen (1999) benda á nokkrar aðferðir 

fyrir jaðarsvæði til að sporna gegn þessum sveiflum. Að hafa hátíðir og félagslega viðburði 

sem hafa lengi verið haldnir innan samfélagsins opna fyrir ferðamönnum. Að miða 

markaðssetninguna fyrir mjög breiðan hóp ferðamanna, og hafa fjölbreytni í vöruframboði. 

Að lokum þarf að greina uppbyggingu ferðaþjónustu jaðarsvæðisins og umhverfismál (Baum 

og Hagen, 1999). Þegar jaðarsvæði eru markaðssett sem áhugverður staður yfir vetrartímann 

en skortur er á þjónustu getur það haft mjög neikvæð áhrif fyrir svæðið. Það er misjafnt hvaða 

ímynd almenningur hefur á jaðarsvæðum. Sum jaðarsvæði hafa jákvæða ímynd en önnur 

neikvæða. Oft þarf að leggja mikla vinnu í eflingu og kynningar á því jákvæða sem til staðar 

er og breyta því neikvæða til hins betra (Baum og Hagen, 1999). Kaupferli ferðamanna 

markast af ímynd jaðarsvæðis og mótar löngun hans og hefur áhrif á ánægju og upplifun 

(Crang,1999). Þeir sem skapa ímynd áfangastaða eru ferðamenn, skipuleggjendur, 

auglýsendur og heimamenn. Ferðamenn geta haft áhrif á ímynd annarra á áfangastöðum. Fólk 

tekur mark á því sem aðrir hafa upplifað. Skipuleggjendur og auglýsendur hafa bein áhrif á 

ímyndarsköpun og beina hugmyndum um áfangastaði í ákveðinn farveg. Þeir skapa ímynd frá 

grunni eða viðhaldið tiltekinni ímynd sem þegar er til. Heimamenn eru gestgjafar og hafa bein 

samskipti við ferðamennina, og mála því ákveðna mynd í huga ferðamannsins af umhverfinu 
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og sjálfum sér (Mathiesen og Wall, 1982) Mikilvægt er að virkja samfélagið allt ef 

markaðssetning ímyndarinnar á að ganga vel ( Kotler, Phillip o.fl. 1993, bls. 36-40).  

3.5 Skýrsla The Boston Consulting Group um markhópa  

Árið 2013 fengu Íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu fyrirtækið The Boston Consulting Group til 

að framkvæma rannsókn á meðal íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja. Skýrslan kom út í 

september 2013 og ber heitið „Northern sights: The future of tourism in Iceland“. Niðurstöður 

hennar eru tillögur til stefnumótunar fyrir íslenska ferðaþjónustu næsta áratug. Aðal áhersla 

skýrslunnar var að varpa ljósi við hvaða markhópa best sé að miða. Í rannsókninni var kannað 

hversu lengi ferðamenn dvelja í landinu að meðaltali og hvað miklu þeir eyði á ferðalagi sínu 

um Ísland og á hvaða árstíma þeir ferðist helst til Íslands. Einnig tekur skýrslan til nýsköpunar 

og uppbyggingar á ferðamannastöðum (The Boston Consulting Group, 2013). Í skýrslunni 

voru ferðamenn flokkaðir niður í ellefu markhópa. Fram kom í skýrslunni að markhópurinn 

„Budgettravellers“ eigi ekki vel við Ísland og var sá hópur ekki tekinn með umfjöllun minni 

hér á eftir. Í skýrslunni voru ferðamenn flokkaðir eftir fjórum þáttum, hvað vilja þeir upplifa, 

aldur, tekjur og hvaðan þeir eru. Hér á eftir kemur skilgreining á markhópunum tíu.  
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 Older Relaxer: Ferðamenn á aldrinum 50 ára og eldri. Meðaltekjur. Þroskaður 

markaður. Róleg og menningartengd afþreying höfðar sterkt til þeirra.  

 Affluent Adventurers: Ferðamenn á aldrinum 18–59 ára. Meðaltekjur. 

Þroskaður markaður. 

 Emerging Market Explorers: Ferðamenn frá helstu vaxtarmörkuðum heims 

líkt og og Kína. Hátekjufólk.  

 MICE travellers: Ferðamenn á aldrinum 25 ára og eldri. Meðaltekjur. 

Viðskiptaferðir. Að mestu þroskaður markaður.  

 City Breakers: Ferðamenn á aldrinum 25-34 ára. Meðaltekjur. Ferðast síður 

með börn. Sækja í menningu og nýja upplifun.  

 Health Tourist: Ferðamenn á aldrinum 35 ára og eldri. Meðaltekjur. Þroskaður 

markaður. Hafa áhuga á spa og vellíðan. 

 Super premium: Ferðamenn á aldrinum 35 ára og eldri. Hátekjufólk úr öllum 

markhópum. Vilja mikinn munað og einstaka upplifun. 

 Backpackers: Ferðamenn á aldrinum 18-34 ára. Lágtekjufólk. Laðast að 

ævintýra upplifun. Líklegir til að ferðast allan hringinn um Ísland.  

 Families: Ungar fjölskyldur með börn undir 16 ára aldri. Allir tekjuflokkar og 

allir markhópar. 

 Cruise: Ferðamenn sem ferðast með skemmtiferðaskipum. Fólk með 

meðmeðaltekjur og eldri en 35 ára.  

Mynd 6: Markhópar. Boston Consulting Group, 2013. 

Markhópunum var raðað upp eftir því hversu aðlaðandi þeir eru fyrir Ísland og hversu 

áhugavert Ísland er fyrir þá. Þeir markhópar sem eru verðmætastir fyrir Ísland eru markhópar 

númer eitt, tvö, þrjú, fjögur og fimm. Hópar eitt og tvö hafa verið mikið áberandi á Íslandi, 

sem er þroskaður markaður. Þessi markhópar teljast mjög verðmætir ferðamenn sem dvelja 

lengur og eyða að meðaltali meira en meðal ferðamenn gera (sjá mynd 7) (The Boston 

Consulting Group, 2013). 
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Mynd 7: Markhópar eftir mikilvægi .The Boston Consulting Group, 2013. 

Markhópur þrjú eru ferðamenn frá helstu vaxtarmörkuðum heims sem fjölgað hefur mikið á 

Íslandi. Þeir eru skilgreindir sem hátekju ferðamenn og koma til Íslands meira yfir 

vetrarmánuðina meðal annars til að sjá norðurljósin og dvelja þeir lengur en meðal 

ferðamaður gerir. Þeir kaupa sér dýrari mat og afþreyingu og versla mikið dýra merkjavöru og 

minjagripi. Markhópar fjögur og fimm skera sig frá markhópum eitt og tvö, en það eru 

ferðamenn sem koma í styttri ferðir til Íslands og eyða miklu í afþreyingu, vöru og veitingar. 

Markhópur fjögur eru til að mynda ferðamenn sem koma frá Bretlandi og koma þeir í styttri 

ferðir til Íslands á öllum árstímum. Ferðamenn í markhópi fimm dvelja mun styttra en hópar 

eitt og tvö. Þeir koma oft í viðskipta, og ráðstefnuferð til Íslands og eyða mjög miklu í 

veitingar, afþreyingu, upplifun og aðra þjónustu. Markhópur sjö sem er á mörkum þess að 

lenda á sama stað og fyrrgreindir markhópar. En sá hópur er skilgreindur sem ört vaxandi 

hópur ferðamanna sem vilja mikinn munað og einstaka upplifun og er hátekjuhópur. Líkt og 

hægt er að sjá (mynd 7) skilgreinir The Boston Consulting Group markhópinn sem afar 

verðmætan og leggja mikla áherslu á vöxt hans á Íslandi. Aðrir markhópar eru ekki að skora 

eins hátt, en benda má á hóp tíu sem er fjölskyldur með börn. Þessum hópi ferðamanna fylgja 

ákveðin tækifæri, en þetta eru ferðamenn úr öllum tekjuflokkum og markhópum (mynd 7) 

(The Boston Consulting Group, 2013). Þegar horft er til líklegra markhópa (mynd 7) telur 

höfundur mikil tækifæri vera fyrir markhópinn „older relaxers“ á Skagaströnd en þau felast í 

að byggja upp vinsælan áfangastað sem tengist náttúru, menningu og sögu. Einnig eru mikil 

tækifæri í nýjum náttúrutengdum áfangastöðum fyrir markhópinn „affluent adventures“ sem 
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sækist eftir fjallaferðum og upplifun á einhverju sérstöku. Tækifærin í afþreyingu fyrir þessa 

ferðamenn eru helst í skipulögðum ferðum þar sem ferðamaðurinn getur upplifað ýmis 

ævintýri. Ferðamennirnir sækjast eftir að gera hlutina sjálfir og þá er mikilvægt að gera þeim 

það kleift með aukinni fræðslu og góðum upplýsingum. Markhópurinn „emerging market 

explorers“ er sá hópur sem er afar ólíkur Íslendingum og gætu verið tækifæri í þeim markhópi 

með samskonar afþreyingu eins og „emerging market explorers“ markhópurinn kýs. 

Tækifærin fyrir þá felast helst í afþreyingu líkt og fræðslu um menningu og sögu og einnig 

eru mikil tækifæri tengd norðurljósunum sem höfða sterkt til þeirra eins og önnur vetrartengd 

afþreying. Fyrir markhópinn „families“ felast einnig mikil tækifæri á Skagaströnd. Þessi 

markhópur leitar eftir nýjum áfangastöðum fyrir börn eins og sveitabæir eða áfangastaðir þar 

sem hægt er að komast í nálægð við íslensk dýr. Staðir í náttúrunni þar sem börn geta leikið 

sér sem dæmi, eitthvað tengt vatni, fossum eða fjöru. 

Líkt og kemur fram í skýrslu The Boston Consulting Group er afar mikilvægt fyrir 

ferðaþjónustuna að ferðamenn dvelji lengur á hverjum stað, til þess að svo megi verða þarf 

áfangastaðurinn að hafa ákveðið aðdráttarafl sem heldur ferðamönnum uppteknum og 

áhugasömum. Afþreying á hverjum stað fyrir sig skiptir miklu máli í því samhengi og þar er 

nýsköpun í ferðaþjónustu góð leið til að efla greinina. Í skýrslunni er kynnt þriggja þrepa ferli 

fyrir nýsköpunarhugmyndir (sjá mynd 8) og hvernig skal forgangsraða þeim. Það þarf að 

kortleggja staði sem hugsanlega geta dregið að fleiri ferðamenn. Hugarflug fyrir hugmyndir 

að nýjum stöðum, aðdráttarafli og nýsköpun. Nýjar hugmyndir eru síðan mátaðar við sjö stiga 

greiningarferlið. Nýsköpunarhugmynd þarf að uppfylla hvert þrep í greiningarferlinu til að 

teljast efnileg og þess verðug að vera fjármögnuð. 
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Mynd 8: Greiningarferli nýsköpunarhugmynda. The Boston Consulting Group, 2013. 

Það kemur einnig fram í skýrslu The Boston Consulting Group að eftirspurn eftir aukinni 

afþreyingu hefur aukist mikið og þar liggja gríðarlega mikil tækifæri fyrir einstaklinga, 

fyrirtæki og sveitarfélög til að gera betur. Einnig kemur fram að miklir möguleikar eru í 

aukinni samvinnu á meðal ferðaþjónustuaðila til að skapa meiri afþreyingu fyrir alla 

markhópana. 

3.6 Áfangastaður 

Hugtakið áfangastaður hefur víðtæka merkingu. Áfangastaður getur verið svæði þar sem 

ferðamaður sækir heim vegna aðdráttarafls eða framboðs en hugtakið hefur líka verið 

skilgreint sem svæði til að dvelja á áður en ferðamaðurinn heldur áfram för sinni (Page, 2009, 

bls. 13). Heimamenn, ferðaþjónustuaðilar og sveitafélag stýra framboði viðkomandi 

áfangastaðar og eru einkenni hans aðdráttarafl eða sérstaða hans sem laðar ferðamenn að 

svæðinu sem mótast af eftirspurn og kröfum gesta sem og forsvarsfólki áfangastaða (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, 2009, bls. 5). Þolmörk ferðaþjónustu er ekki hægt að ákvarða án þess að 

setja þau í samhengi við hversu þróaður ferðamannastaðurinn er og telja að félagsleg þolmörk 

séu mjög há þegar fyrstu ferðamenn heimsækja svæðið (Martin og Uysal, 1990, bls. 45). Á 

ferðamannastað þar sem mikil fjárfesting og uppbygging hefur átt sér stað getur þolmörkum 

heimamanna verið náð. Þeir sjá hagnaðinn jafnvel fara af svæðinu til utanaðkomandi aðila 

verður að grípa inní svo að aðdráttaraflið glatast ekki með þeim afleiðingum að ferðamenn 

vilji ekki lengur heimsækja svæðið (Butler, 1980). Með markvissri uppbyggingu innviða 

hækka þolmörk staðarins. Samkeppni ferðaþjónustuaðila og heimamanna um takmarkaða 
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auðlind, eins og landrými, vinnuafl og náttúrufegurð valdið árekstrum. Fámennir áfangastaðir 

eiga oft erfiðara með að taka á móti miklum fjölda gesta en þeir sem eru fjölmennir. 

Þolmörkin stjórnast helst af því hvort heimamenn meti ávinning af komu ferðamanna meiri en 

ókostina. Tekjur heimamanna af ferðamennskunni skipta máli en einnig þarf að varast að þær 

atvinnugreinar sem fyrir eru lendi ekki í óeðlilegri samkeppni við ferðamennskuna. 

Hugmyndafræðin um sjálfbæra ferðamennsku gengur út á að viðhalda jafnvægi milli 

umhverfislegra, efnahagslegra og félagslegra þátta. Drifkrafturinn er efnahagslegi þátturinn, 

umhverfið setur ákveðin viðmið og takmarkanir en ákvarðast þó fyrst og fremst af 

samfélagslegum markmiðum ( Edward H. Huijbens, 2010, bls. 2-3). Það er mikilvægt þegar 

að byggja á upp áfangastað að markaðssetningin varpi réttri mynd af staðnum og sýni hvað sé 

í boði fyrir ferðamenn. Rétt markaðssetning getur skipt sköpum til að ná til ferðamannsins og 

aðstoða hann við val á áfangastað. Til þess að varpa ljósi á uppbyggingu vörumerkja fyrir 

áfangastaði er gott að hafa svokallað DBBP módel fyrir vörumerki áfangastaða (e. destination 

brand benefit pyramid) til viðmiðunar. Þeir Morgan, Pritchard og Pride (2010) kynntu umrætt 

módel til sögunnar til þess að skýra út það samband sem skapast milli neytenda og 

vörumerkja áfangastaða þegar neytendur leita eftir ákveðnum áfangastöðum (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9: The Destination brand pyramid. Morgan o.fl., 2010. 

Þrep 5 

Hverjir eru  

grunneiginlekar 

 áfangastaðarins? 

Þrep 4 

Hvað metur ferðamaður, sem 
heimsækir áfangastaðinn oftar en 

einu sinni , sem virði? 

Þrep 3 

Hvaða sálfræðilegu viðurkenningu eða 
tilfinnanlega ávinning fær ferðamaðurinn við 

það að heimsækja áfangastaðinn? 

Þrep 2 

Hvernig fela þessi einkenni ávinning fyrir ferðamanninn? 

Þrep 1 

Hverjir erru helstu áþreifanlegu, sannarlegu, hlutlægu og mælanlegu 
einkenni áfangastaðarins? 
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Líkt og sjá má á mynd 9 skiptist píramídinn í fimm þrep. Í hverju þrepi eru spurningar sem 

hjálpa til við að skilgreina áfangastaðinn og hvaða merkingu hann hefur í hugum ferðamanna. 

Fyrsta þrepið felur í sér að skilgreina hlutlæg einkenni áfangastaðarins sem eru áþreifanleg og 

mælanleg. Þetta getur t.d. verið fjöldi hótela og veitingastaða, fólksfjölda og afþreyingu. 

Annað þrepið felur svo í sér að skilgreina hvernig þessi einkenni fela í sér ávinning fyrir 

ferðamanninn, þ.e. hvað er það við þessi einkenni sem fær ferðmenn til þess að velja 

áfangastaðinn fremur en aðra áfangastaði. Þriðja þrepið snýr svo að þeirri sálfræðilegu 

viðurkenningu eða þeim tilfinningalega ávinningi sem neytandinn hlýtur af því að heimsækja 

áfangastaðinn. Þannig geta ferðalög til ákveðinna áfangastaða haft ákveðna félagslega 

meiningu og viðurkenningu fyrir neytendur. Fjórða þrepið fjallar um það langtímasamband 

sem ferðamaðurinn byggir upp við áfangastaðinn. Í þrepinu er reynt að skilgreina hvað það er 

sem ferðamenn meta við áfangastaðinn. Fimmta þrepið snýr að kjarna áfangastaðarins, 

undirstöðuatriði og grunneiginleika sem áfangastaðurinn býr yfir, eða heildarímynd og 

merkingu áfangastaðarins (Morgan o.fl., 2010). 

3.7 Rannsókn Ferðamálastofu á áfangastöðum ferðamanna  

Undanfarin ár hafa orðið breytingar á áfangastöðum ferðamanna hérlendis. Þeir leita sífellt 

meira á nýjar slóðir. Ferðamenn leita nú meira eftir því að ferðast til óspilltra svæða í 

dreifbýli. Þessar breytingar má kannski rekja til aukins áhuga almennings á umhverfi sínu. 

Íbúar sem búa í þéttbýli eru farnir að ferðast um sveitir landsins til að öðlast ró og næði. Þeir 

vilja komast úr hinu daglega amstri til að anda að sér fersku lofti og njóta þeirrar kyrrðar sem 

sveitir landsins bjóða upp á (Ferðamálastofa, 2014). Ferðamálastofa hefur undanfarin ár gert 

könnun um ferðalög og hvaða áfangastaðir urðu fyrir valinu. Umrædd könnunin var unnin 

sem net- og símakönnun 12.-17. janúar 2013. Könnunin náði til annars vegar 1400 manna 

úrtaks á aldrinum 18-67 ára og voru spurningar lagðar fyrir einstaklinga á Internetinu. 

Svarhlutfall var 60,1%. Hins vegar náði hún til 210 manna úrtaks á aldrinum 68-80 ára og 

voru spurningar lagðar fyrir þá símleiðis. Svarhlutfall var þar 54,8%. Framkvæmd og 

úrvinnsla voru í höndum MMR (Ferðamálastofa, 2014). Langflestir landsmenn heimsóttu 

Norðurland og Suðurland á árinu 2012 eða tæplega þrír af hverjum fimm. Heimsóknir til 

Siglufjarðar og Skagafjörð hafa aukist mikið. Hlutfall þeirra sem fóru til Siglufjarðar fór úr 

8% árið 2010 í 17,7% 2011 og þeir sem heimsóttu Skagafjörð voru fleiri eða 22,1%. Margir 

lögðu leið sína til Akureyrar eða 41,8%. Einnig komu 27,8% ferðamanna til 

Þingvalla/Geysir/Gullfoss og 22,6% til Akranes/Borgarnes (Ferðamálastofa, 2014). 

Samkvæmt tölum Ferðamálastofu þá fóru um 41,8% erlendra ferðamanna um Norðurlandið. 
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Erlendir ferðamenn hafa helst áhuga á afþreyingu sem tengist náttúrunni sjálfri þó einnig á 

söfnum og sýningum hverskonar og skoðunarferðum. Hvalaskoðun hefur þar mikið 

aðdráttarafl eða um 35,5% en hestaferðir rúm 17% en þar eru miklir möguleikar á 

Norðurlandi til aukningar (Ferðamálastofa, 2014).  

3.8 Uppbygging áfangastaða 

Gunn (2002) segir að fimm þætti þurfi að hafa í huga við uppbyggingu áfangastaðar. Þar á 

meðal er aðdráttaraflið, en áfangastaður þarf að búa yfir aðdráttarafli sem dregur ferðamenn 

til svæðisins. Gunn nefnir einnig ímynd og ímyndarsköpun og segir ímyndina samsetta úr 

tveimur megin þáttum, samsvarandi ímynd (e. organic) þ.e upplýsingar sem koma frá vinum 

og ættingjum, svo nefnir hann skapaða ímynd (e. induced ), upplýsingar sem koma frá 

fyrirtækjum og stofnunum. Einnig eru samgöngur stór þáttur, til og frá áfangastaðnum og 

innan svæðisins. Þá nefnir hann þjónustuþáttinn en lámarksþjónusta verður að vera til staðar 

líkt og gisting, veitingar og afþreying. Upplýsingaveita verður að vera til staðar og síðast en 

ekki síst markaðssetning til að koma áfangastaðnum á kortið (Gunn, 2002, bls. 34-35). 

 

Mynd 10: Líkan Gunn, helstu þættir sem áfangastaður þarf að bera. Gunn, 2002, bls. 34. 

Þau sveitarfélög sem áætla að byggja á ferðaþjónustu þurfa að skoða hvort að nægileg 

þægindi og traustir innviðir séu til staðar til að byggja á og einnig færni í móttöku ferðamanna 

(George, Mair, og Reid, 2009, bls. 34). Hámarksfjöldi ferðamanna sem getur ferðast um 

svæði án þess að leiða af sér óásættanlega hnignun á umhverfinu skilgreinist sem þolmörk 

ferðamennsku og hafa neikvæð áhrif á samfélagið eða upplifun ferðamanna skerðist. Það þarf 
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að ganga úr skugga um hversu mikinn ágang náttúran og samfélagið þolir við fjölgun 

ferðamanna og til hvaða mótvægisaðgerða væri hægt að grípa til (Page, 2009, bls. 476). 

3.9 Líftími áfangastaða 

Butlers (1980) setti fram líkan í sex þrepum sem sýnir lífshlaup ferðamannastaða.  

 

Mynd 11: Líftímakúrfa Butlers. Butler, 1980, bls. 7. 

Í upphafi eru flestir áfangastaðir óþekktir og lítil sem engin aðstaða er fyrir ferðamenn. 

Heimamenn eru áhugasamir, vingjarnlegir, forvitnir og fagna heimsókn ferðamanna á staðinn. 

Þegar áfangastaður er kominn á þróunarstigið (e. involvement) eru áhrif ferðamanna lítil og 

þeir sætta sig þá þjónustu og aðstöðu sem er á staðnum. Á þróunarstiginu taka heimamenn 

þátt í þróun svæðisins, það er aðgengi og innviði og þá eykst ferðamannafjöldinn, umhverfið 

breytist og umhverfið fer að láta á sjá og þá fer að bera á óánægju heimamanna. Þá er 

nauðsynlegt að heimamenn komi meira að þróuninni því oft er ekki farið eftir hagsmunum 

þeirra heldur aðeins gróðavon. Á þróunarstiginu eru ferðamennirnir um það bil jafnmargir og 

heimamennirnir. Þegar á eflingarstigið er komið (e. consolidation) er áfangastaðurinn orðin 

vinsæll ferðamannastaður og miklar breytingar hafa orðið frá því að fyrstu ferðamennirnir 

komu á staðinn. Á eflingartímabilinu eru heimamenn orðnir þreyttir og pirraðir gagnvart 

ferðamönnum. Aukning ferðamanna heldur áfram en þó í mun minna magni. Á 

stöðnunarstiginu (e. stagnation) hefur áfangastaðurinn náð hámarki í fjölda ferðamanna og 

þolmörkum áfangastaðarins verið náð eða farið yfir þau hvað varðar náttúru og samfélag 

heimamanna. Þá hefur ímynd áfangastaðarins beðið hnekki sem eftirsóknarverður 

ferðamannastaður. Á hnignunarstiginu er upprunalegt aðdráttarafl horfið. Þá verða stjórnvöld 
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að grípa inní og stýra ferðaþjónustu á svæðið eða endurbyggja staðinn sem áfangastað til að 

komast á endurnýjunarstigið á kúrfunni (e. rejuvination) (Butler, 1980, bls. 7-8). 

3.1 Viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu  

Skynjun og viðhorf heimamanna (e. residents) á ferðaþjónustu og áhrif ferðamanna hefur 

verið rannsökuð töluvert síðastliðin þrjátíu ár. Fræðimenn hafa lagt ríka áherslu á nauðsyn 

þess að rannsaka stuðning heimamanna og samfélagsins við ferðaþjónustu svæðisins með því 

að greina viðhorf og skoðun íbúa á þróun ferðaþjónustu á svæðinu. Það hefur verið talið 

nauðsynlegt áður en lagt er út í þróun ferðaþjónustu og uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn, 

þar sem að heimamenn hafa ávallt lokaorðið um hvort áhrif ferðaþjónustunnar séu viðunandi 

eða ekki. Ferðaþjónustuaðilar verða að fá jákvætt viðhorf frá heimamönnum, það skilar 

stuðningi þeirra í því að laða fleiri ferðamenn á svæðið og efla ferðaþjónustuna. Ef viðhorf 

heimamanna er neikvætt þá styðja þeir ekki við ferðaþjónustuaðila og geta sýnt ferðamönnum 

leiðinlega framkomu (Anderbeck og Vogt, 2000). Ef heimamenn eru neikvæðir í garð 

ferðaþjónustuaðila þá verður að milda þau samfélagslegu áhrif og sýna þeim fram á þá kosti 

sem ferðaþjónustan býr yfir á svæðinu, þannig er hægt að halda áfram jákvæðri þróun í 

ferðaþjónustu (Wang og Pfister, 2008).  

3.2 Stefnumótun 

Tilgangur stefnumótunar er að búa til aðgerðaráætlun fyrir fyrirsjáanlega framtíð og koma 

henni í gagnið (Gunn, 2002). Til að stefnumótunarvinna skili sem bestri niðurstöðu er mælt 

með því að fylgja ákveðinni aðferðafræði bæði við mótun stefnu eða innleiðingu og 

framkvæmd. Sú margþætta aðferðafræði sem er í boði getur verið mjög mismunandi og 

byggist á ólíkum sjónarhornum og forsendum. Hafa þarf í huga að hafi starfsmenn ekki trú á 

stefnunni þá fellur hún um sjálfa sig (Dodds og Butler, 2010, bls 38). Algengt er að vinnan sé 

unnin frá efstu stigum sveitarstjórnar og niður, þ.e. stjórnvöld byrja að leggja línurnar og 

einkaaðilar komi svo inn og innleiða stefnuna. Hin leiðin er sú að stefnumótunin fari að mestu 

fram hjá einkaaðilum í ferðaþjónustu og sveitarfélögin taki svo stefnuna upp og lagi að sínum 

þörfum. Sú leið er að mörgu leiti lýðræðislegri og hentugri, því eins og sumir vilja halda fram 

þá eru yfirvöld ekki alltaf í beinu sambandi við það sem er að gerast í ferðaþjónustunni 

(Krutwaysho og Bramwell, 2010). Ferli stefnumiðaðrar stjórnunar felast í að fyrirtæki 

skilgreina tilgang sinn sem endurspeglar fyrirætlun þess til lengri tíma litið. Helstu skrefin 

eru: Ytri greining og innri greining, tilgangur og mótun stefnu, innleiðing stefnu og 

samkeppnisforskot. Í framhaldi af skilgreiningu á hlutverki og setningu markmiða skal 
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framkvæmd ytri greining, sem gengur út á það að bera kennsl á tækifæri og ógnir í 

samkeppnisumhverfi fyrirtækisins, og innri greining, sem gengur út á að bera kennsl á 

veikleika og styrkleika fyrirtækisins (Gunn, 2002). Stefnumótunarkerfi (sjá mynd 12) tekur 

tillit til ytri þátta og gengur út frá aðkomu íbúa að stefnumótun. Kerfið gengur út á markvissa 

endurskoðun (e. feedback) og traust milli íbúa og þeirra sem fara með ákvarðanavald í 

sveitarfélaginu hverju sinni. Íbúaþátttöku verður að líta á sem verkefni til langs tíma en ekki 

skammtímalausn (George o.fl., 2009, bls 229). 

 

 

Mynd 12: Skipulagsrit fyrir gerð ferðamálastefnu. George o.fl. 2009, bls. 221. 

Til hægri á mynd 12 má sjá megindlegar upplýsingar en þær eru greining á innviðum 

sveitarfélagsins, markaðsgreiningu og umhverfisáhrifum. Þessum atriðum er hægt að safna 

með rannsóknarvinnu. Til vinstri á mynd 12 eru eigindlegar upplýsingar, en þær lúta að 

einstaklingum í samfélaginu, þörfum þeirra og samfélagsins. Það er mikilvægt að báðir 

dálkarnir hafi vægi þegar kemur að ákvarðanatöku og vinni hvorn annan upp. Dálkurinn fyrir 

miðju á mynd 12 snýr að stefnumótunarferlinu sjálfu. Þar er unnið út frá ákveðinni hugmynd, 

og markmið sett í samræmi við upplýsingar sem fengnar eru úr rannsóknaraðferðunum í hægri 

og vinstri dálki, þá eru ákveðin skref sett fram til að ná þeim markmiðum. Þá er fýsileiki 

áætlunarinnar metinn, stefnumótunin löguð að nýjum upplýsingum og síðan lögð fram 

(George o.fl., bls, 221-222). Sú stefnumótunarvinna sem tekur mið af mynd 12 er ekki nefnd 

línuleg heldur gengur hún út frá lifandi áætlun sem er í stöðugri endurskoðun til að efla 
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samfélagið og bæta lífsskilyrði íbúanna. Þegar að ferðamálastefnan kemur til framkvæmda 

skal endurgjöf framkvæmd reglulega í ferlinu, svo tryggt sé að stefnunni verði viðhaldið og 

hún löguð að þörfum samfélagsins hverju sinni. 
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4 Aðferðir og efnistök 

Við vinnslu rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði. Sú rannsóknaraðferð 

nýtist vel þar sem leitast verður eftir því að öðlast skilning á aðstæðum og sjónarhorni 

viðmælenda til ferðaþjónustu á Skagaströnd og mikilvægi ferðamennsku fyrir samfélagið. 

Eigindleg aðferðafræði byggir á fyrirbærafræðilegum þekkingargrunni um að veruleikinn sé 

félagslega mótaður. Höfundur reynir að fá djúpan skilning í þá merkingu sem þátttakendur 

leggja í líf sitt ásamt upplifun og reynslu. Eigindlegar rannsóknir eru byggðar á lýsandi 

rannsóknargögnum þar sem aðal rannsóknarverkfærið er höfundurinn sjálfur. Höfundur 

nálgast viðfangsefnið með aðleiðslu þar sem byrjað verður á að afla gagna, þá unnið úr 

gögnunum, þau greind og síðan niðurstöður dregnar saman. Þessar rannsóknir eru byggðar á 

rýnihópaviðtölum, myndbandsupptökum, opnum einstaklingsviðtölum og persónulegum 

gögnum. Þá fer úrvinnsla gagnanna fram og settar fram ályktanir og túlkanir (Esterberg, 

2002). Í rannsókninni var stuðst við einstaklingsviðtöl. Ástæða þess að höfundur kaus slíkt 

rannsóknarform er sú að fá nákvæmari og dýpri skilning á rannsóknarefninu út frá sjónarhóli 

viðmælenda. Rannsóknin var mjög sveigjanleg og komu fram mismunandi sjónarmið 

viðmælenda. Með aðferðinni fær höfundur skilning sem ekki fæst með tölum, hann fær nýjar 

hugmyndir og fleiri spurningar vakna við innsýn í rannsóknarefnið útfrá frá öðrum 

sjónarhornum. Stuðst var við viðtalsramma (sjá viðauka A) sem miðaði að því að fá 

viðmælendur til að segja frá á sínu máli og út frá sinni upplifun (Esterberg, 2002). 

4.1 Framkvæmd rannsóknar  

Vinna við rannsóknina hófst í september 2014 og lauk í desember 2014. Í upphafi var efni 

rannsóknarinnar óformlega samþykkt af leiðbeinanda og í kjölfarið var byrjað að safna 

fræðigreinum og efni sem tengdust rannsókninni. Útbúinn var spurningalisti til stuðnings fyrir 

viðtölin sem sjá má í viðauka A. Áður en lagt var af stað var ákvörðun tekin við hvaða 

viðmælendur ætti að taka viðtal og haft samband við þá í síma. Opin einstaklingsviðtöl voru 

tekin í októbermánuði 2014. Viðtölin tóku um 30 - 40 mínútur og fóru fram á vinnustað 

viðmælenda. Mikilvægt er að taka viðtöl á heimavelli viðmælenda til að tryggja traust og 

draga úr valdaójafnvægi (Esterberg, 2002). Viðtölin voru tekin við heimamenn á Skagaströnd. 

Þátttakendurnir voru valdir með markvissu úrtaki þar sem þeir bjuggu yfir fyrirfram 

ákveðnum eiginleikum eða viðmiðum sem gátu nýst rannsókninni. Í þessari rannsókn var 

aðalviðmiðið að viðmælandinn þekkti vel til Skagastrandar, hefði búið þar eða hefði sterk 

tengsl við bæinn. Viðmælendur rannsóknarinnar voru Magnús B. Jónsson, Sveitastjóri, 

Halldór Ólafsson, formaður atvinnu og ferðamálanefndar, Sigrún Lárusdóttir og Dagný 
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Sigmarsdóttir rekstaraðilar Spákonuhofs. Auk þessa var tekið óstaðlað símaviðtal við 

Arnheiði Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra Markaðsstofu Norðurlands. Eftir afritun viðtala 

hófst greining á þeim. Hægt var að skipta umræðuefnum viðtalanna í fjögur þemu. 

Viðtalsrammann sem notaður var má finna í viðauka A.  

 Helstu styrk- og veikleikar Skagastrandar 

 Núverandi staða ferðaþjónustu 

 Aðdráttarafl og ímynd Skagastrandar 

 Framtíðarsýn, viðhorf og væntingar heimamanna til uppbyggingar ferðaþjónustu  
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5 Niðurstöður viðtala 

Í niðurstöðum var unnið úr þeim viðtölum sem tekin voru og munu þau viðtöl ásamt 

niðurstöðum höfundar mynda grunn að SVÓT-greiningu á Sveitarfélaginu Skagaströnd til 

þess að sjá hvar styrkleikar liggja og hvar gera megi betur.  

5.1 Helstu styrkleikar ferðaþjónusturnar á Skagaströnd  

Viðmælendur voru í heildina litið frekar sammála um hvar helstu styrkleikar Skagastrandar 

liggja eins. Viðhorf þeirra endurspeglast í orðum Magnúsar:  

„Það er falleg náttúra á Skagaströnd við búum við þau góðu kjör hér og getum 

deilt því með ferðamönnum að vera með fallega náttúru og fjall fyrir ofan bæinn 

sem gefur því svip og opið haf með mikla víðáttu en þó fallega sýn yfir flóann sem 

hjálpar til í fegurðarmatinu. Skagaströnd er sjávarþorp sem að erlendum 

ferðamönnum finnst áhugavert. Skagstrendingar geta boðið ferðamönnum uppá 

tiltölulega ósnortið, áhugavert, rólegt og notalegt mannlíf og fallega náttúru. 

Hann segir einnig að það sé góð aðstaða á tjaldsvæðinu sem að þykir bæði fallegt 

og notalegt. Einnig hefur verið opnaður nýr veitingastaður sem getur staðist 

góðan samanburð ef að vel tekst til. Hann segir að það sé komin byrjun á 

menningartengdri ferðaþjónustu sem er Spákonuhofið og Árnes. Skagaströnd er 

sjávarþorp sem að útlendingum finnst að minnsta kosti áhugavert. Íslendingar eru 

vanir sjávarþorpum en útlendingum mörgum finnst svona sjávarþorp áhugaverð 

og vilja gjarnan skoða þau og þannig kannski liggja styrkleikarnir mest þarna í 

því að við getum boðið uppá tiltölulega ósnortið áhugavert rólegt og notalegt 

mannlíf og fallega náttúru, en já það eru kannski helstu styrkleikarnir“.  

Sigrún nefnir einstaka staði sem helstu styrkleika Skagastrandar svo sem Spákonuhofið, 

Listamiðstöðina, Árnes, veitingastaðinn Borgina og kaffihús, sem er til staðar, og fallegt 

umhverfi.  

5.2 Ímynd Skagastrandar 

Viðmælendur voru á einu máli um ímynd Skagastandar sem nokkuð blendna. Sigrún sagði: 

„löngum hefur verið litið á Skagaströnd sem lítið sjávarþorp, byggt upp á fiski og slori, sem er 

auðvitað alls ekki lengur. Þó svo hér séu nokkrir hjallar sem hægt er að setja út á, þá eru hér 

frumkvöðlar sem hafa komið okkur á blað“ Magnús segir að ímynd Skagastrandar sé blendin 

um þessar mundir en að mörgu leiti mjög góð. Hann segir að við eigum fulltrúa um allan heim 
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sem hafa dvalið í Listamiðstöðinni og skráð niður ánægju sína með það að hafa verið hérna. 

Að þessu leiti sé ímynd Skagastrandar góð og hinsvegar í hugum mjög margra íslendinga sem 

horfðu til Skagastrandar sem hið norræna vesturs þá brotnaði þessi ímynd mjög í gegnum þau 

mál sem komu í kringum kántrí kónginn og vörumerkið Kántrýbæ sem má segja að hafa 

hrunið nánast á einni nóttu. Og spurningin sé hversu neikvæð hún er í markaðslegum tilgangi. 

Magnús telur að einhverjir erlendir ferðamenn sem komi og leiti upp þennan skrýtna stað sem 

að kenndi sig í eina tíð við kántrí tónlist sé mikilvægt að halda því til haga að leggja til hliðar 

þessa ímynd sem að Hallbjörn skapaði eftir trúnaðar brestinn sem var á milli þeirrar ímyndar 

sem Skagaströnd hafði og almennings á Íslandi. Hann segir að Skagaströnd hafi almennt þá 

ímynd að vera fallegur staður og notalegur sem eigi sér sögu sem mörgum muni innan fárra 

ára finnast í rauninni meira forvitnileg en ógnandi og þannig að því leitinu kann að vera að 

þær hremmingar sem yfir ganga núna geti allt eins vakið spurningar forvitni og áhuga á allt 

öðrum forsendum. Halldór segir að mörgu leiti sé ímynd Skagastrandar ekkert sérstaklega 

góð. Hann segir að fólk átti sig ekki alltaf á því hvar Skagaströnd sé á landinu. Það hafa orðið 

miklar breytingar á atvinnuháttum sem gætu haft neikvæða ímynd en samt sem áður verður 

maður var við þegar maður kemur til Reykjavíkur og er að kynna sig fyrir fólki, þá segir fólk 

„Skagaströnd, er það ekki þar sem Listamennirnir eru?“ Það getur þá verið partur af 

ímyndinni, að það sé ekki annað hvert hús tómt og engin fiskvinnsla eða rækjuvinnsla eins og 

náttúrulega er ekki til staðar, landsbyggðin yfir höfuð á erfitt uppdráttar eða í ímyndarvanda 

þetta er ekki“ hipp og kúl“. Dagný tekur undir og telur að ímynd Skagastrandar fari svolítið 

upp og niður, og telur það komið undir okkur sjálfum hvernig við tölum um bæinn okkar. 

Erlendi ferðamaðurinn virðist hafa góða og flotta ímynd.  

5.3 Þátttaka sveitafélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu  

Spurt var um hvað viðmælendum fyndist um aðkomu sveitafélagsins að uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Skagaströnd. Að sögn Magnúsar leitast sveitarfélagið við að styðja við þá sem 

vilja byggja upp ferðaþjónustu en hann bendir jafnframt á að það verkefni hafi verið á hendi 

of fárra aðila. Fámenni sveitarfélagsins geri einnig erfitt fyrir þar sem ferðaþjónusta geri 

gjarnan miklar kröfur sem krefjist fleira fólks. Halldór tekur í sama streng og bendir á að 

sveitarfélagið hafi nú þegar í samstarfi við einkaaðila ákveðið að kanna möguleika á rekstri 

gistiþjónustu á Skagaströnd. Arnheiður Jóhannsdóttir bendir á að stærstur hluti 

ferðaþjónustufyrirtækja á Norðurlandi standa andspænis þeim áskorunum sem einkenna 

fyrirtæki á jaðarsvæðum. Oft eru þetta lítil fyrirtæki með fáa starfsmenn og takmarkaða 

fjármuni milli handanna. Því sé mikilvægt að fyrirtæki og stofnanir á svæðinu standi saman 
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að markaðssetningu og vinni sameiginlega að því markmiði að kynna svæðið og koma því á 

framfæri meðal ferðamanna erlendis sem vilja heimsækja Ísland. Einnig segir Arnbjörg að 

mikilvægt að Norðurland í heild sinni tengi sig og markaðssetji sem „North Iceland“. Það er 

oft skortur á stefnu í ferðamálum innan sveitafélaga sem eru á jaðarsvæðum, en mikið lagast á 

síðastliðnum árum. Þegar ég spurði Arnbjörgu hverju hún myndi mæla með varðandi 

gistimöguleika, sagði hún að t.d á Siglufirði væri verið að byggja 60 herbergja hótel, þó að 

það hefði verið gisting í boði víða um bæinn hefði það ekki verið nóg. Mikið er um að rútur, 

oft tvær þrjár í samfloti heimsæki áfangastaði, þá þurfi að vera hægt að taka á móti svona 

miklum fjölda. Arnbjörg telur að mjög miklir möguleikar liggja í menningartengdri 

ferðaþjónustu á Skagaströnd og nefndi þar Spákonuhofið. Skagaströnd býr yfir sérstakri sögu, 

arfleið og um leið einstökum tækifærum þegar kemur að ferðaþjónustu og þetta þurfi 

Skagstrendingar að nýta sér. Arnbjörg talaði um að Markaðsstofa Norðurlands skipuleggi 

dags ferðir fyrir hópa þar sem hægt er að dvelja á tilteknum stað í heilan dag og þá þarf að 

vera nóg afþreying til staðar og gisting. Ef úr þessu væri bætt og byggt hótel, þá væri komin 

nýr áfangastaður á kortið. 

Sigrún segir að sveitarfélagið hafa gert margt til þess að koma til móts við ferðaþjónustu, til 

dæmis uppbygging á gömlum húsum s.s Bjarmanes og Árnes. Dagný segir að sveitafélagið 

hafi á margan hátt staðið sig ágætlega, en telur einnig að það megi standa sig betur. Henni 

finnst að það þurfi að skilgreina bæinn betur og þá ferðaþjónustu sem hann á að bjóða upp á 

og telur hún að það vanti meira frumkvæði frá íbúum. 

5.4 Helsta aðdráttarafl Skagastrandar 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að helsta aðdráttarafl Skagastrandar sé falleg 

náttúra, eins og Magnús segir: 

 „Við erum með þetta bæjarstæði á milli tveggja náttúruvænna staða sem eru 

Spákonufell og Spákonufellshöfðinn, og yfir sumarið líflega höfn og mikið um að 

vera, það er aðdráttarafl í sjálfu sér, ég telur hann held að listasýningar geti haft 

mjög gott aðdráttarafl fyrir Skagaströnd. Menningartengd ferðaþjónusta eins og 

Spákonuhofið hafa einnig mikið aðdráttarafl vegna þess að það er mikil ásókn 

menningartengda ferðaþjónustu í heiminum. Menn eru að sækja meira inná sem 

dæmi, víkinga og fortíð norrænna þjóða það þykir áhugavert“  

Sigrún segir að aðdráttaraflið sé fyrst og fremst fallega umhverfið, góðar gönguleiðir, og 

nefnir að Höfðinn sé mikið aðdráttarafl. Hún nefnir einnig góðan golfvöll sem dregur að fólk, 
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og Spákonuhofið. Menningartengda ferðaþjónustu væri hægt að nota sem aðdráttarafl. Hún 

segir að tjaldsvæðið sé mjög vinsælt. Dagný segir stóra aðdráttaraflið vera fjallið okkar, hún 

segir marga koma til þess að fara í fjallgöngu. Hún segist einnig vonast eftir að Spákonuhofið 

verði aukið aðdráttarafl, hún nefnir einnig listaverkin eftir listamanninn Erlend Magnússon frá 

Blönduósi, sem eru hér um bæinn, og hafa dregið fjölda fólks að. Einnig nefnir Dagný að 

Skagstrendingar þurfi að vera duglegri að auglýsa sig.  

5.5 Næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd 

Þegar viðmælendur voru spurðir hver næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd, 

voru þeir allir sammála um að fyrsta skrefið væri að leysa gistimálin. Magnús sagði að hann 

sæi fyrir sér áframhaldandi þróun á þjónustuþættinum. Hann telur einnig að það þurfi að gera 

betur eins og í afþreyingu, setja upp fleiri möguleika fyrir ferðamenn til þess að stoppa og 

dvelja. Allir viðmælendur komu inn á að gistiþátturinn væri okkar stóri veikleiki og næst á 

dagskránni væri að finna útúr því hvernig hægt væri að leysa hann. Arnheiður bendir á að 

samvinna meðal fyrirtækja á jaðarsvæðum sé nauðsynleg. Þetta er hinsvegar þáttur sem 

ferðaþjónustufyrirtækin á Norðurlandi geta hæglega bætt, því aðeins lítið hlutfall þeirra 

auglýsa viðburði á Norðurlandi á vefsíðum sínum. Segja má að stofnanir eins og 

Markaðsstofa Norðurlands ásamt fleirum séu að vinna hnitmiðað að þessu og vekja athygli á 

atburðum og starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja á Norðurlandi. Að auka samstarf á 

Norðurlandi meðal ferðaþjónustufyrirtækja og þeirra stofnanna sem starfa innan geirans er 

nauðsynlegt til að markaðssetja svæðið sem eina heild með fjöldann allan af viðburðum og 

upplifunum við hæfi allra. En samstarfið á Norðurlandi væri auðveldlega hægt að betrumbæta 

svo það samstarf snúist ekki einungis um kynningu á svæðinu heldur snúist einnig um að 

aðstoða fyrirtækin við markaðssetningu.  

5.6 SVÓT-greining 

SVÓT-greiningu hefur verið beitt til þess að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. 

Styrk- og veikleikar eru greindir innan frá en ógnanir og tækifæri greindir utan frá (Hassanien, 

Dale og Clarke, 2010, bls 40). Ógnanir og tækifæri eru þættir sem erfitt er að hafa áhrif á, s.s 

efnahagsástand og tæknilegar framfarir (Kotler og Keller, 2012, bls 48). Styrk- og veikleikar 

ferðaþjónustu miðast út frá samkeppnisaðilanum en ógnanirnar út frá styrkleikum og 

veikleikum samkeppnisaðila. SVÓT greining eykur skilning á því sem er að gerast á svæðinu 

og umhverfinu þannig að auðveldara verði að taka ákvarðanir til framtíðar og gefi góðar 

upplýsingar um hvaða vandamálum þurfi að bregðast við (Hassanien o.fl., 2010, bls 40). 
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5.7 Styrkleikar  

Helstu styrkleikar Skagastrandar felast í náttúrufegurð. Þegar horft er á styrkleika og veikleika 

Skagastrandar út frá kenningu Gunn‘s má sjá að helstu styrkleikar felast í þeim aðdráttaröflum 

sem Skagaströnd býr yfir, Spákonufelli, Spákonufellshöfða, góðum golfvelli og náttúruparadísinni 

þegar ekið er fyrir Skagann. 

5.8 Veikleikar 

Þegar veikleikar eru skoðaðir má nefna skort á stefnumótun þegar kemur að ferðaþjónustu á 

Skagaströnd. Erfitt er að sjá hvernig sveitarfélagið ætlar sér að takast á við auknum straumi 

ferðamanna á leið sinni til svæðisins. Einnig er tilfinnanleg vöntun á einkaframtaki í samstarfi 

við sveitafélagið á uppbyggingu gistirýmis.  

Styrkleikar  

 Fjölbreytt náttúra 

 Einstök fuglafriðlönd 

 Byggðarsaga 

 Góðar gönguleiðir 

 Falleg útivistarsvæði 

 Veiði 

 Golfvöllur 

Veikleikar  

 Vöntun gistiaðstöðu 

 Skortur á stefnumótun 

 Lítil þátttaka sveitafélags 

 Einkaframtak ekki nægjanlegt 

 Vöntun á afþreyingu 

 

Ógnanir  

 Samkeppni við náttúruperlur á 

Norðurlandi 

 Samkeppni við nágrannasveitarfélög 

 Aðgerðarleysi sveitafélagsins 

Tækifæri  

 Stöðug fjölgun ferðamanna til 

landsins 

 Menningartengd ferðaþjónusta  

 Samvinna við nágrannasveitarfélög 

 Samvinna við Markaðsstofu 

Norðurlands 
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5.9 Ógnanir 

Helstu ógnanir eru samkeppni við aðrar náttúruperlur á Norðurlandi og önnur sveitarfélög 

sem komin eru lengra á veg í ferðaþjónustu. 

5.10 Tækifæri 

Tækifærin eru fjölmörg, þá ber sérstaklega að líta til gríðarlegrar aukningar ferðamanna sem 

leggja leið sína til Íslands. Þá liggja líka tækifæri í menningarferðaþjónustu og mikilvægi í 

samvinnu við Markaðsstofu Norðurlands og nágrannasveitafélög því þar liggur þekkingin.  

 

 

  



 

Blaðsíða | 34 

 

6 Fimm þátta líkan Gunn‘s 

Þegar Skagaströnd er skoðuð út frá fimm þátta líkani Gunn‘s má sjá að Skagaströnd hefur upp 

á margt að bjóða til uppbyggingar öflugrar ferðaþjónustu.  

 

 Mynd 13:The tourism functioning system. Gunn, 2002, bls. 34. 

Fyrsti þáttur kenningar Gunn‘s er til staðar. Aðalaðdráttarafl Skagastrandar er falleg náttúra 

og sérstaða byggðar. Önnur aðdráttaröfl sem ber að nefna er bæjarstæðið á milli tveggja 

náttúruvænna staða sem eru Spákonufell og Spákonufellshöfði. Á Skagaströnd er lífleg höfn 

og listasýningar í tenglum við Nes Listamiðstöð. Ef skoðaður er annar þáttur líkans Gunn‘s, 

samgöngur, má segja að þær séu greiðar, Skagaströnd er ekki langt úr alfarleið. Með greiðum 

samgöngum hefur fólki verið gert auðvelt að komast á milli staða á töluvert skemmri tíma en 

áður. Þriðji þátturinn í líkani Gunn‘s er þjónustan við ferðafólk. En þar er mörgu ábótavant á 

Skagaströnd. Aðalvandi þjónustunnar er gistiaðstaða fyrir ferðamenn. Þessi þáttur kom skýrt 

fram hjá öllum viðmælendum mínum og telja þeir að ef byggja eigi upp ferðaþjónustu á 

Skagaströnd þá er það fyrsta sem þarf að gera er að finna lausn þessum þætti. Fjórði þáttur 

Gunn‘s fjallar um markaðssetningu og upplýsingar til ferðamanna. Þar sem ferðaþjónusta á 

Skagaströnd er stutt á veg komin má segja að þessum þætti sé ábótavant.  
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7 Samantekt og niðurstöður 

Í upphafi þessarar ritgerðar var varpað fram rannsóknarspurningunni: Hver er staða 

Skagastrandar þegar kemur að því að byggja þar upp áfangastað fyrir ferðamenn? Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er Skagaströnd að miklu leyti óskrifað blað hvað varðar 

ferðaþjónustu. Möguleikarnir eru margir og aðdráttaraflið mikið. Í litlu bæjarfélagi eins og 

Skagaströnd er vægi hvers einstaklings meira heldur en í stórum bæjarfélögum. Framlag hvers 

og eins vegur mun þyngra og er mikilvægari þáttur í samfélagsheildinni. Miklir möguleikar 

eru til staðar og enginn skortur virðist vera á hugmyndum. Skagastrendingar eru ekki að vinna 

gagngert að því að fá ferðamenn til svæðisins en taka vel á móti þeim sem koma. 

Skagstrendingar eru meðvitaðir um fallega náttúru og menningarsögu sem gæti laðað 

ferðamenn að. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að ferðaþjónusta er mjög mikilvæg 

fyrir Skagaströnd vegna breyttra aðstæðna í atvinnumöguleikum. Samkvæmt líftímakúrfu 

Butlers (Page, 2007, bls. 37) er Skagaströnd komin skammt á veg við þróun svæðisins sem 

áfangastaðar fyrir ferðamenn. Það er margt sem bendir til þess að ferðaþjónusta á Skagaströnd 

standi á tímamótum. Í því sambandi má spyrja hvernig Skagstrendingar vilji sjá 

ferðaþjónustuna þróast? Eru þeir tilbúnir til þess að taka þátt í eflingu ferðaþjónustunnar eða 

vilja þeir að utanaðkomandi aðilar geri það? Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 

heimamenn vilja auka komu ferðamanna til Skagastrandar en telja að sveitafélagið eigi ekki 

að koma mikið að uppbyggingunni, en þurfi engu að síður að styðja við hana. Staðsetning 

svæðisins er úr alfaraleið sem telja má sem kost fyrir ferðamenn sem leita sér að nýjum 

áfangastöðum í ró og næði. Til þess að uppbygging ferðaþjónustu á Skagaströnd geti hafist er 

mikilvægt að byggja á góðum grunni og þá þurfa undirstöðurnar að vera góðar. Viðmælendur 

rannsóknarinnar telja það forgangsverkefni að koma á fót gistiaðstöðu. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að skynjun og ímynd íbúa Skagastrandar sé sú að bærinn falli 

undir hugtakið jaðarsvæði sem styður kenningu Wanhill og Buhalis (1999) að einkenni 

jaðarsvæðis sé sá að efnahagur svæðisins hafi beðið hnekki vegna breytinga á atvinnugreinum 

og þá sé litið til ferðaþjónustu sem björgun fyrir efnahaginn. Prideaux (2002) setti fram þá 

kenningu að velgengni í ferðaþjónustu væri háð góðu aðgengi að svæðinu og góðu 

aðdráttarafli sem styður mikilvægi þess að markaðssetja aðdráttaraflið og hafa upplýsta og 

hagkvæma stjórnun í ferðamálum. Sveitafélög spila í raun mjög stórt hlutverk en þau eru 

mismunandi að stærð og íbúafjölda og er þar að leiðandi aðkoman misjöfn. Áhugavert var að 

sjá að allir viðmælendur höfðu áhuga á að auka fjölda ferðamanna og þá var helst horft til 

þess hvernig hægt væri að fá þá til að staldra við. Ef meta ætti Skagaströnd út frá líftímakúrfu 
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Butlers sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni er Skagaströnd staðsett í upphafi kúrfunnar en þar 

eru flestir áfangastaðir óþekktir og lítil sem engin aðstaða er fyrir ferðamenn en heimamenn 

eru áhugasamir, vingjarnlegir, forvitnir og fagna heimsókn ferðamanna á staðinn. 

Ferðaþjónusta á Skagaströnd væri atvinnuskapandi, myndi viðhalda búsetu, auka tekjur fyrir 

samfélagið og heimamenn munu fá betri þjónustu með aukningu ferðamanna. 

7.1 Tillögur að úrbótum 

Höfundur telur að mikil þörf sé á að vinna að góðri ferðamálaáætlun og markaðsátaki við 

uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd. Stefnumótun í ferðaþjónustu á að vera verkfæri 

sem hægt er að laga að breyttum aðstæðum og á að styðja ferðaþjónustuaðila við að horfa 

fram á veginn. Skapa þarf Skagaströnd góða og heildstæða ímynd. Gera þarf meira úr 

menningararfi og sögu svæðisins og búa þannig til aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Með þessa 

þætti í huga og skipulagsrit fyrir gerð ferðamálastefnu er hægt að byrja stefnumótunarvinnu 

fyrir sveitarfélagið. Vinna þarf í því að bæta veikleika sveitarfélagsins og um leið að tryggja 

styrkleikana. Að mati höfundar eru tækifærin mörg og vega þyngra en ógnanirnar. Með 

samstilltu átaki sveitarstjórnar og einkaaðila er hægt að hefja stefnumótunarvinnu sem mun 

tryggja að hægt verði að stefna til framtíðar í ferðaþjónustu. Í skýrslu The Boston Consulting 

Group er kynnt þriggja þrepa ferli fyrir nýsköpunarhugmyndir (sjá mynd 8) og hvernig skal 

forgangsraða þeim. Þessu ferli væri gott að fylgja þegar hefjast á handa við að kortleggja 

nýjan áfangastað líkt og Skagaströnd. Þá eru nýjar hugmyndir mátaðar við sjö stiga 

greiningarferlið. Nýsköpunarhugmyndin þarf að uppfylla hvert þrep í greiningarferlinu til að 

teljast efnileg og þess verðug að vera fjármögnuð.  
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8 Lokaorð 

Það er ljóst að Skagstrendingar þurfa að efla ímynd bæjarins og ýta undir og kynna það 

jákvæða sem til staðar. Ef markaðssetning Skagastrandar sem ferðaþjónustubæjar á að ganga 

vel verður að virkja samfélagið allt og fá íbúana með í átakið svo að samfélagið geti með 

samstöðu og vilja gert Skagaströnd að áfangastað með góða ímynd og aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. Þá þarf sveitafélagið að innleiða stefnumótun. Þó að erfitt gæti reynst að 

skilgreina ákveðna þætti til að koma fyrir inn í hverju þrepi fyrir sig, er ljóst að verði farið 

öðruvísi að því að móta stefnu í ferðamálum í hvaða sveitarfélagi sem er, en með fræðilegum 

hætti, er hættunni boðið heim. Ef kastað er til höndum og tilviljanakennd atburðarás látin 

ráða, mun reynast erfitt að halda utan um verkefnið og síður hægt að tryggja að sameiginlega 

sé verið að stefna að einu og sama markmiðinu. Höfundi er það ljóst að það sem stendur helst 

í vegi fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd er skortur á fjármagni. Uppbygging er 

kostnaðarsöm en um leið er hún nauðsynleg til að mæta þörfum og kröfum aukins 

ferðamannastraums. Þegar Skagaströnd hefur náð því markmiði að vera ákjósanlegur 

áfangastaður ferðamanna mun bærinn um leið verða aðlaðandi fyrir fjárfesta sem eru 

reiðubúnir til að fjármagna rekstur og uppbyggingu á ferðaþjónustu. Mikilvægt er fyrir 

Skagaströnd að nýta reynslu annarra bæjarfélaga á þessu sviði til að stytta 

uppbyggingartímann. 
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Viðauki A - Spurningalisti  

 

1.  Við hvað starfar þú? 

2. Hverja telur þú helstu styrkleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag? 

3. Hvað finnst þér um þátt sveitafélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu? 

4. Hver telur þú ímynd Skagaströnd sé? 

5. Telur þú að staðsetning Skagastrandar sem jaðarsvæðis hamli því að ferðamenn komi 

þangað? 

6. Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Skagastrandar fyrir ferðamenn? 

7. Telur þú að ferðaþjónusta í dag sé mikilvæg fyrir Skagaströnd? 

8. Hvernig sérðu fyrir þér næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd? 

9. Hvernig telur þú hægt sé að fá ferðamenn til að stoppa lengur á Skagaströnd? 

10. Hver er sérstaða Skagastrandar að þínu mati? 

11. Er eitthvað fleira sem þú villt koma að ? 
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Viðauki B - Gönguleiðir um Spákonufellshöfða 
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Viðauki C - Viðtal við Magnús B. Jónsson 

Kristín Björk heiti ég og ætla að þakka þér fyrir að gefa þér tíma í viðtalið.  

S: Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

V: Magnús Jónsson og er sveitastjóri á Skagaströnd. 

S: Hverja telur þú helstu styrkleika ferðaþjónustunnar í dag? 

V: Styrkleiki ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag er fyrst og fremst að samgöngur eru 

góðar til staðarins. Við liggjum rétt við hringveginn án þess að vera partur af 

hamborgarahringnum sem kallast svo. Það er falleg náttúra á Skagaströnd við búum við þau 

góðu kjör hér og getum deilt því með ferðamönnum að vera með fallega náttúru og fjall fyrir 

ofan bæinn sem gefur því svip og opið haf með mikla víðáttu en þó fallega sýn yfir flóann 

sem hjálpar til í fegurðarmatinu. Við erum með ágætis aðstöðu á tjaldsvæðinu sem að þykir 

hvað má segja fallegt og notalegt. Við erum nú komin með veitingastað sem getur staðist 

góðan samanburð ef að vel tekst til gerir það að minnsta kosti núna. Og það er komin upp 

aðeins byrjun á menningartengdri ferðaþjónustu sem er spákonuhofið og árnes sem hjálpar til 

þar. Skagaströnd er sjávarþorp sem að útlendingum finnst að minnsta kosti þykir áhugavert 

Íslendingar eru vanir sjávarþorpum en útlendingum mörgum finnst svona sjávarþorp 

áhugaverð og vilja gjarnan skoða þau og þannig kannski liggja styrkleikarnir mest þarna í því 

að við getum boðið uppá tiltölulega ósnortið áhugavert rólegt og notalegt mannlíf og fallega 

náttúru en já það eru kannski helstu styrkleikarnir. 

S: Hverja telur þú helstu veikleikana vera? 

V: Veikleikarnir eru náttúrulega kannski þeir að hér er hvorki mikil hefð fyrir ferðaþjónustu 

þar er að segja veita ferðamannaþjónustu þó hún sé orðin svolítið í veitingarrekstri það er 

algjör skortur á gistirými sem er náttúrulega stóri veikleikin okkar. Og svona smæðin er bæði 

styrkleiki og veikleiki þar sem að í smæðinni felst að fjölbreytni á framboði afþreyingar svona 

eins og á veitingastöðum eða öðru,minjagripaverslunum eða eitthvers konar slíkum tilboðum 

sem ferðamenn geta boðist að það er náttúrulega getur ekki þrifist í svo lítilli byggð, þannig 

að þetta getur allt talist í veikleika. Við getum sagt svo að í innri gerðinni þá séu kannski 

eitthver veikleiki í því að við erum ekki komin með stóra og flotta sundlaug þó á móti komi 

að það hafi sýnt sig að hinni hlið styrkleikans að mörgum þykir einmitt að lítil sundlaug sé 

notaleg og þægileg meðan ekki eru of margir þá geta smæðin verið góð þannig að þetta eru 

svona helstu veikleikarnir finnst mér, og kannski má segja einn enn sem er partur af því sem 

var byrjað með hefðina fyrir því að veita þjónustu að hún leiðir af sér að kunnátta okkar í því 
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að þjónusta ferðamenn í þessu þjónustuhlutverki er kannski ekki nægilega mikil og það er 

alltaf veikleiki þegar fólk er að ráða sig til starfa að sjálfsögðu með góðan vilja og góðum hug 

en ef það er ekki til mikil þjálfun eða þekking á því í að vera sinna svona þjónustu þá 

náttúrulega er hún ekki eins góð og ef fólk hefði fengið þjálfun og kennslu, þekkingu á því 

sviði það er líka viss veikleiki hjá okkur að þó við séum að tína til upplýsingar af ýmsu tagi að 

þá eru upplýsingarnar sem fólk hefur aðgang að fótgangandi eru ekki mjög miklar það er ekki 

bein upplýsingamiðstöð þó upplýsingar séu veittar á helstu þjónustustöðvum eins og í 

söluskálanum og veitingahúsinu eða kaffihúsinu. 

S: Þér finnst vanta svona upplýsingamiðstöð? 

V: Kannski vantar það, kannski eru upplýsingamiðstöðvar líka að verða úreltar, fólk er með 

þetta allt bara í símanum sínum það kann að vera og getur vel verið að það sé bara okkar 

veikleiki að eins og margra á íslandi í dag að vera ekki komin dýpra inní þá upplýsingaveitu 

sem að internetið er þó við séum vissulega komin þangað þá má alltaf dýpka það og bæta 

þannig að það má kannski segja það fari aftur til baka í styrkleikan að styrkleiki okkar hvað 

þetta varðar að við getum sagt það að leikurinn að því leitinu til jafnast gagnvart öðrum sem 

eru með langa hefð og mikla reynslu í ferðaþjónustu hvort sem það er Íslandi eða í stærra 

samhengi að þá er með tilkomu hins mikla aðgengis að internetinu að þá eigum við jafnari 

möguleika til að koma því sem við viljum á framfæri við ferðamenn væntanlega eða þá sem 

eru á ferð eða eru að undirbúa ferð eða eru komnir á ferð. Þetta eru kannski tvær gerðir. 

S: Hvað finnst þér um þátt sveitafélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu? 

V: Ég er kannski versti maður til að svara því. 

S: Hvað hefur svona helst verið ? 

V: Sveitafélagið hefur vissulega verið að taka þátt í því og því miður hafa verið alltof fáir að 

taka þátt í því að byggja upp, þetta er ákaflega mikið fámenni ef það er hægt að segja það og 

sveitafélagið hefur verið þar og þar voru gerðar miklar kröfur til þess að sveitafélagið sé að 

ganga fram fyrir skjöldu í ferðaþjónustu kynningunni og helst ferðaþjónustu uppbyggingunni 

er í eðli sínu sko ekki endilega hlutverk sveitafélagsins í eðli málsins er það náttúrulega ekki 

síst hlutverk ferðaþjónustu aðilana að kynna sér sig og sín tilboð en eðlilega koma sveitafélög 

að því að hjálpa til með grunngerðina og hafa allt í lagi og standa á bakvið þetta alltsaman og 

eru eðlilega samnefnarar í kynningu og öðru ef á þarf að halda er verið að reyna það og jájá 

við höfum tekið svona vissan þátt í því það má alltaf gera betur hinsvegar það er alveg ljóst og 

sveitafélagið er að leggja talsverða fjármuni í kynningar sem að eru auðvitað ákaflega óvistum 
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hvernig skilar sér það er bara ekkert sem við vitum nákvæmlega en við teljum það til bóta og 

það sé eitthvað peningana virði að gera þetta og smám saman að byggja upp ímynd með þeim 

þætti. Sveitafélagið rekur tjaldstæðið og það hefur nú svona verið farið mjög batnandi 

tjaldstæðið og sá rekstur á öllu. Það má samt gera betur ennþá. Það hefur svona verið kallað 

eftir því að sveitafélagið stæði að því að koma upp auknu gistirými, kannski vegna þess að 

það hafa ekki verið neinir öflugir aðilar á svæðinu til þess að gera það. 

En það er hinsvegar mjög tvíbent að sveitafélagið séu að blanda sér inn í rekstur á því tagi. 

Með beinum hætti auðvitað getur það verið svona bakland og stuðningsaðili og hjálpað til. En 

í stuttu máli já sveitafélagið hefur verið að taka þátt í þessu og mætti gera betur. 

S: Hver telur þú ímynd Skagaströnd sé? 

V: Ég held að ímynd Skagastrandar sé blendin um þessar mundir að mörgu leiti mjög góð. 

Við eigum fulltrúa útum allan heim sem hafa dvalið hér í listamiðstöð og skráð niður yfirleitt 

ánægju sína og lukku með það að hafa verið hérna og hvað allt hér er gott og frábært. Ef farið 

er inn á internetið og skoðað og googlað Skagaströnd þá fá menn alveg ótrúlega svörun bæði í 

fjölda og í rauninni gæðum. Að þessu leiti er ímynd Skagastrandar góð og hinsvegar í hugum 

mjög margra íslendinga sem horfðu til skagastrandar sem norræna vesturs þá brotnaði þessi 

ímynd mjög í gegnum þau mál sem komu í kringum kántrí kónginn okkar og vörumerkið 

kántrýbær má segja hafa hrunið nánast á einni nóttu eins og maður segir. Þannig að þessi 

ímynd er ekki í rauninni gagnleg lengur og eina spurningin hvað hann varðar er hversu 

neikvæð hún er, hún er alla vega ekki gagnleg að neinu leiti í markaðslegum tilgangi á íslandi. 

hún hinsvegar virkaði gagnvert erlendum ferðamönnum sem aðallega bandarískum og 

kannski að einhverju leiti vegna þess að það er ekki hægt að fara með strokleður á internetið 

eða fortíðina þá er þessi ímynd að einhverju leiti til ennþá hjá einhverjum erlendum tilvonandi 

ferðamanna sem komi og leiti upp þennan skrítna stað sem að kenndi sér við kántrí tónlist og 

það skiptir náttúrulega máli fyrir okkur að halda því til haga að leggja til hliðar þessa ímynd 

sem að Hallbjörn skapaði. Að þá er kántrýtónlistin í heiminum miklu stærri í en þetta eina mál 

eða eina þorp og allar tengingar við hana útaf fyrir sig alveg komið til greina þegar það er 

beint yfir svona sársaukann eftir og trúnaðar brestinn sem var á milli þeirri ímyndar og 

almennings á íslandi. ég held að Skagaströnd hafi almennt á sig þá ímynd að vera fallegur 

staður og notalegur sem eigi sér sögu sem mörgum muni innan fárra ára finnast í rauninni 

meira forvitnileg en ógnandi og þannig að því leitinu kann að vera að það eru hremmingar 

sem yfir ganga núna geti allt eins vakið spurningar forvitni og áhuga á allt öðrum forsendum. 
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S: Telur þú að staðsetning Skagastrandar sem jaðarsvæðis hamli því að ferðamenn komi 

þangað? 

V: Nei,Skagaströnd er í rauninni ekki jaðarsvæði í samgöngu tilliti vegna þess hingað eru 

greiðar samgöngur, það að við erum jaðarsvæði dregur úr ef við gerum samanburð á að búa 

við hringveginn tökum Borgarnes, Blönduós og Varmahlíð þá erum við til hliðar við 

hringveginn það er alveg ljóst ég held hinsvegar sko að það hamli því ekki en það getur 

kannski orðið til þess að fólk þarf að taka ákvörðun um að keyra hingað það er ekki neitt til að 

koma hérna við, það er enginn önnur leið.  

S: Það þarf að vera eitthvað aðdráttarafl? 

V: Já. Og þess vegna fáum við sko öðruvísi ferðamenn en sem eru á hringveginum af því þeir 

sem koma hingað hafa tekið ákvörðun um að koma hingað við erum ekki bara stoppi stöð. 

Við erum ekki bara pissustaður. Fólk tekur ákvörðun um að koma hingað og ég held að mörgu 

leiti að geti það verið ágætt,vegna þess að þá er fólk að koma útaf þau eru að svipast út af 

einhverju það er að leita af einhverju. Það vill fá að sjá eitthvað eða fá að vita eitthvað og ég 

held að við eigum að mörgu leiti fleiri tækifæri í þeim efnum heldur en umræddir staðir. ,með 

fullri virðingu fyrir þeim. En það er einfaldlega þannig að það er búið að koma þarna svo oft 

að það þarf ekki að fara þangað sérstaklega þess vegna er þetta meira svona nauðsynlegur 

hluti en ekki val en við getum verið val. 

S: Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Skagastrandar fyrir ferðamenn? 

V: Eiginlega þegar það er búið að koma fram falleg náttúra og mikið og gott aðgengi að 

umræddi náttúru sérstaða í byggð. Við erum með þetta bæjarstæði á milli tveggja 

náttúruvænna sem er náttúrulega spákonufell og spákonufells höfðinn.við erum með ennþá og 

oftast nær yfir sumarið líflega höfn mikið um að vera, mikið um að sjá það er aðdráttarafl í 

sjálfu sér, ég held að listasýningar geti haft mjög gott aðdráttarafl Skagastrandar. Menningar 

ferðaþjónusta eins og spákonuhofið höfðar til svona mistískra hluta hafa mikið aðdráttarafl 

vegna þess að það er ásókn í það frekar virðist vera í heiminum. Menn eru að sækja meira 

inná sem dæmi víkinga og fortíð norrænna þjóða það þykir áhugavert, og ég held að við 

getum átt tækifæri í þessu. 

S: Telur þú að ferðaþjónusta í dag sé mikilvæg fyrir Skagaströnd? 

V: Jájá 

S: Hvernig þá? 
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V: Hún er mjög mikilvæg útaf hún er atvinnuskapandi og hún leiðir af sér jákvæðan hagvöxt 

þegar fólk er vel á haldið, það er hægt að skapa atvinnu í kringum ferðaþjónustu þó að því 

miður að ekki alltaf tekist það hafa skapast oft störf sem að við getum sagt sem skila ekki inn í 

samfélögin þegar þau eru unnin það er reynsla annarstaðar. Og það er full ástæða til að velta 

því fyrir sér þegar maður talar um ferðaþjónustu sem atvinnugrein að til dæmis í mývatnssveit 

segja sveitastjórnamenn að vex ekkert útsvarsþátturinn í sveitafélaginu þegar ferðamanna 

straumurinn er mestur. Þetta er fyrst og fremst með ánægð. Við tökum við ruslinu frá þeim og 

útsvarið hækkar ekki þessa mánuði. Það eru einhverjir sem koma að ýmist lengra eða 

skemmra það getur verið skólafólk sem eru að koma og vinna og allt gott um það að tapa 

vinnu það er jákvætt. Það getur verið að það komi útlendingar að vinna.ekkert að 

útlendingunum en þeir skilja ekki útsvarinu inn. 

S: Þetta er ekki fólk sem býr á staðnum? 

V: Nei það virðist ekki vera, þannig að ferðaþjónusta , það eru margar hliðar á því að hafa 

ferðaþjónustu sem atvinnugrein þannig að vonandi gefur ferðaþjónustan af sér og það eru 

væntingar sem við höfum alltaf. Viljum taka þátt í þessu afþví þetta er atvinna, af því það er 

hægt að skapa sér allskonar arf og að því leitinu er ferðaþjónustan mikilvæg fyrir Skagaströnd 

eins og annarstaðar og hún er líka mikilvæg í þeim tiliti að þeir sem sunda ferðaþjónustu 

leggja yfirleitt meira á sig. 

S: Hvernig sérðu fyrir þér næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd? 

Magnús: Ég sé fyrir mér áframhaldandi þróun á þjónustuþættinum þ.e.a.s betri þjónusta verði 

veitt og meiri fleiri þættir sem koma inn og kannski ekki síst sá þáttur þjónustunnar sem heitir 

gisting sem þarf að koma inní þetta en það eru örugglega einhverjir fleiri þættir sem þarf að 

halda áfram að byggja upp og gera betur. Ég held að svona umhverfi ferðaþjónustuþáttana 

þurfi að batna og bæta okkur þar laga og gera betur í allri aðkomu fyrir ferðamenn. Gera þeim 

og okkur líka þægilegri umgengri um einhverja hluti. En ég sé það sem allra næsta, brýnasta 

er að finna einhverja lausn á gistimálum. 

S: Hvernig telur þú hægt sé að fá ferðamenn til að stoppa lengur á Skagaströnd? 

V: Þá komum við aftur að gisti möguleikanum að þeir þurfa ekki að fara til að gista 

eitthverstaðar ég held að það sé kannski möguleiki,ég held að það sé hægt að gera betur í 

ýmsu og gera meira í afþreyingu setja upp fleiri möguleika fyrir ferðamenn til þess að stoppa 

og dvelja. 
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S: Heldur þú að það verði ekki keðjuverkandi ef þetta byrjar á gistingunni það fari þá að 

fæðast eitthvað meira? 

V: Jú þetta gerir það, sko í rauninni er alveg sama hvað það er þegar eitt er sett í gang þá 

kallar það á annað þ.e.a.s fjölgun ferðamanna núna kallar á gistingu og gistingin eykur fjölda 

ferðamanna og eitthvað annað ýtir svo undir það og svo framvegis. Þannig að í hvaða skrefum 

þetta er gert og hvaða röð er aðeins óljóst í mínum huga. En við erum öll orðin sammála um 

það held ég hérna að gistiþátturinn er okkar stóri veikleiki það er það sem vöntunin er þannig 

ég held að það sé alveg klárt að næsta mál liggur í reyna finna útúr því hvernig er hægt að 

opna fyrir þennan gistimöguleika. 

S: Hver er sérstaða Skagastrandar að þínu mati? 

Magnús: Sérstaðan, hún er í góðri náttúru, þægilegri aðkomu, áhugaverðu mannlífi 

grunngerða og stöðu eins og höfnin og svo framvegis já þetta er eiginlega komið fram  

S: Er eitthvað fleira sem þú villt koma að ? 

V: Nei ég held að þetta sé bara orðið nokkuð gott hjá okkur. 

Kristín: Þá bara þakka ég kærlega fyrir. 
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Viðauki D – Viðtal við Halldór Ólafsson 

Kristín Björk heiti ég og ætla að þakka þér fyrir að gefa þér tíma í viðtalið.  

S: Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

V: Halldór Ólafsson og ég er framkvæmdastjóri Biopool, sit í sveitastjórn og formaður 

Atvinnu-og ferðamálanefndar. 

S: Hverja telur þú helstu styrkleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag?  

V: Ja...styrkleikarnir...ég veit ekki....þeir eru kannski ekkert voðalega margir..en það er nú 

samt einhver grungerð hérna, loksins...það er náttúrulega þessi grunnþjónusta til staðar. Núna 

er búið að opna aftur veitingastað en að öðru leiti eru kannski takmarkaðir styrkleikar. En 

auðvitað eru kannski styrkleikar eða framtíðarmöguleikar að þetta er ónumið hérna það er 

voðalega lítið í gangi allavega ekkert stórkostlegt hérna nálægt okkur en ég held samt sem 

áður að það séu mörg tækifæri til staðar það er bara að fá einhvern til að nýta þau, 

S:Hverja telur þú helstu veikleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag? Það er náttúrulega 

hvað allt er veikburða hérna það eru samt ágætis sprotafyrirtæki. Það er náttúrulega engin 

gistiaðstaða hérna að neinu viti fyrir fólk þannig að þú stoppar fólk ekki mikið hérna  

Hugsanlega væri fólk tilbúið að stoppa hérna ef það bara gæti það, það vantar þessa 

grunnþjónustu eins og gistingu  

S: Hvað finnst þér um þátt sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu?  

Ja nú er ég kannski ekki alveg óhlutdrægur í þessu en það hefur verið reynt að styðja við 

fyrirtæki sem hafa verið sett á fót en eflaust mætti það vera meira og síðan er svitafélagið búið 

að setja fimm milljónir króna í hlutfélag sem á að kanna leiðir til að styrkja þessa 

gistimöguleika það er svo spurning hvernig það kemur út  

S: en er sveitfélagið að reka einhverskonar ferðaþjónustu? 

Sveitafélagið á náttúrulega hlut í Nes Listamiðstöð sem að ég segi að sé mjög sérhæfð 

ferðaþjónusta og það væri kannski hægt að byggja meira á því...og ég hef svona verið að bíða 

eftir því að það muni gerast en þetta er kannski ekki alltaf....þær tilraunir sem hafa verið 

gerðar hafa kannski ekki alveg gengið upp fólk virðist allmennt ekki vera mjög fjáð sem er að 

koma í Listamiðstöðina kannski ekki vel borgandi markhópur   

S: Þetta eru aðallega erlendir listamenn sem koma hingað? 

V: Já þetta er 99% erlendir listamenn 
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S: Er þetta ekki í boði fyrir íslendinga? 

V: Jú jú þeir bara borga ekki fyrir að vera hér eða það er ekki í eins miklu mæli 

Þetta er samt sem áður held ég að við verðum aðeins að opna augu okkar fyrir því að ....þessu 

fólki finnst ljómandi fínt að vera hérna..þeim finnst náttúran alveg rosalega flott og þannig að 

þetta er aðeins að opna augu mín að það eru tækifæri hérna til staðar sem við kannski sjáum 

ekki sjálf ...það eru að koma 150-200 getir á ári sem að langflestir eru ánægðir með dvölina 

hérna og hrífast af þessu umhverfi  

S: Við ættu kannski að nýta okkur betur þeirra sýn á svæðinu? 

V: Já...við ættum einmitt að gera það betur þetta gefur okkur allavega meira sjálfstraust í að 

gera eitthvað  

S: Hver telur þú að ímynd Skagastrandar sé?  

V: Ég held að sumu leiti sé ímynd Skagastrandar ekkert sérstaklega góð þannig...út frá því að 

fólk áttar sig ekki alltaf á hvar við erum stödd á landinu ...fólk ruglar saman við eitthvað 

annað og finnst þetta...áttar sig í raun ekki hvar við erum..við erum í raun nokkuð 

miðsvæðis..það hafa orðið miklar breytingar á atvinnuháttum sem gætu haft neikvæða ímynd 

en samt sem áður verður maður var við þegar að maður kemur til Reykjavíkur og er að kynna 

sig fyrir fólki að þá já bíddu við á Skagaströnd er það ekki þar sem Listamennirnir eru..það 

getur þá verið partur af einhverri ímynd ...að það sé ekki annað hvert hús tómt og engin 

fiskvinnsla eða rækjuvinnsla eins og náttúrulega er ekki til staðar ....landsbyggðin yfir höfuð á 

nú bara erfitt uppdráttar eða í ímyndarvanda þetta er ekki hipp og kúl en kannski er það að 

einhverju leiti okkur að kenna ég veit það ekki  

S: Telur þú að staðsetning Skagastrandar sem (jaðarsvæðis) hamli því að ferðamenn komi 

þangað? 

V: Við erum ekki við þjóðveg 1 þannig að fólk þarf að leggja á sig að hafa eitthvað erindi til 

að koma hingað en ég held að þetta snúist svolítið um að skapa umgjörð og markaðssetningu 

sem að þarf að vera til staðar...bara til dæmis Skaginn og Skagaheiðin og það er hellingur hér 

sem er til staðar... ósnortin náttúra en við verðum kannski bara ekki var við þó að fólk sé á 

ferðinni hérna það keyrir hérna framhjá það hefur ekki mikla möguleika á því að stoppa og 

gista....það vantar einhvern segul. 

S: Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Skagastrandar fyrir ferðamenn? Hvernig þá?  
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...bara til dæmis Skaginn og Skagaheiðin og það er hellingur hér sem er til staðar... ósnortin 

náttúra en við verðum kannski bara ekki var við þó að fólk sé á ferðinni hérna það keyrir 

hérna framhjá það hefur ekki mikla möguleika á því að stoppa og gista....það vantar einhvern 

segul. 

S:. Telur þú að ferðaþjónusta í dag sé í forgangi og mikilvæg fyrir Skagaströnd? Hvernig þá?  

V: Já, Ég held að við getum ekki leyft okkur að vera það ekki, en það er spurning hvort 

samfélagið hér sé tilbúið í það, að líta á þetta sem atvinnutækifæri. Það er alltaf erfitt að 

innleiða eitthvað nýtt. 

 

S:. Hvernig sérð þú fyrir þér næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd?  

V: Ég myndi vilja sjá byggjast upp einhverja aðstöðu til gistingar, það er hluti af þeirri 

breytingu sem þarf að eiga sér stað svo annað þrífist í kring um það. Við erum til dæmis búin 

að sjá að með þeim gestum sem koma hingað í Nes- listamiðstöð að með ákveðinni 

markaðssetningu getum við alveg fengið fólk til þess að koma, án þess að breyta mjög miklu. 

Hér á svæðinu er að koma allt að 60 þúsund manns að sumri, og það hlýtur að vera hægt að 

höfða til þessa fólks 

 

 

S:. Hvernig telur þú að hægt væri að fá ferðamenn til að stoppa lengur á Skagaströnd?  

V: Með því að skapa einhverja umgjörð. 

 

S:. Hver er sérstaða Skagastrandar að þínu mati? 

V: Náttúran okkar er einstök og við verðum að deila henni með öðrum, já  

S:Er eitthvað fleira sem þú vilt koma að ?  

V:Nei, ég held það sé allt komið fram. 

S:Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki E – Viðtal við Sigrúnu Lárusdóttir 

Kristín Björk heiti ég og ætla að þakka þér fyrir að gefa þér tíma í viðtalið.  

S: Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

V:Ég heiti Sigrún Lárusdóttir og ég er sögukona og spákona í Spákonuhofi, vinn í 

ferðaþjónustu. 

S: Hverja telur þú helstu styrkleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag?  

V:Það er þetta sem er nú þegar til staðar, spákonuhofið, listamiðstöðin, Árnes og svo góðir 

veitingastaðir og kaffihús, sem er til staðar, og auðvitað fallega umhverfið okkar sem við 

getum bent fólki á. 

S:Hverja telur þú helstu veikleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag? 

V: Fyrst og fremst skortur á gistingu, það vantar meiri fjölbreytni í afþreyingu fyrir 

ferðamenn, en það þjónar auðvitað litlum tilgangi þegar þeir geta ekki dvalið hér næturlangt. 

Það strandar svo margt á gistingaskortinum.  

S: Hvað finnst þér um þátt sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu?  

V: Mér finnst sveitarfélagið hafa gert margt til þess að koma til móts við ferðaþjónustu, til 

dæmis uppbygging á húsum – Bjarmanesi og Árnes, þetta er aðdráttarafl fyrir ferðamenn, nú í 

því að halda umhverfinu snyrtilegu, það er mikið talað um það hvað það er snyrtilegt hér. Svo 

vil ég nefna listaverkin eftir hann Erlend, þau eru mikið aðdráttarafl. Einnig er listamiðstöðin 

verk sveitafélagsins. 

S: Hver telur þú að ímynd Skagastrandar sé? 

V: Lengi vel hefur verið litið á Skagaströnd sem lítið sjávarþorp, byggt upp á fiski og slori, 

sem er auðvitað alls ekki lengur. Þó svo hér séu nokkrir hjallar sem hægt er að setja út á, þá 

eru hér frumkvöðlar sem hafa komið okkur á blað.  

S: Telur þú að staðsetning Skagastrandar sem (jaðarsvæðis) hamli því að ferðamenn komi 

þangað? 

V: Nei, það ætti ekki að gera það, það er kannski litið á okkur sem jaðarsvæði, en við erum 

ekki nema 15 kílómetrum frá alfararleið, Þverárfjalli, þetta er ekki svo langt frá að við getum 

talið okkur á jaðrinum. En við þurfum að hafa eitthvað til þess að draga fólk að, svo það taki 

þennan auka krók. 

S: Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Skagastrandar fyrir ferðamenn? Hvernig þá?  
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V: Það er svo ótal margt en fyrst og fremst er það umhverfið, fallegt og hefur góðar 

gönguleiðir, höfðinn hér hefur mikið aðdráttarafl. Svo höfum við góðan gólfvöll sem dregur 

að fólk, nú svo auðvitað spákonuhofið. Menningartengda ferðaþjónustu væri hægt að nota 

sem aðdráttarafl. Einnig er tjaldsvæðið mjög vinsælt. 

S: Telur þú að ferðaþjónusta í dag sé mikilvæg fyrir Skagaströnd? 

V: Já, hún er það. Skapar tekjur og þjónustu inn í sveitarfélagið. Fólk sem kemur hingað notar 

matsölustaði, verslanir og annað slíkt. 

S: Hvernig sérð þú fyrir þér næstu skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á Skagaströnd?  

V: Það er þetta stóra, koma á fót gistingu. 

S: Hvernig telur þú sé hægt að fá ferðamenn til þess að stoppa lengur á Skagaströnd? 

V:Þetta byggir allt á því sama, að geta valið um næturgistingu, einnig er hægt að koma upp 

meiri afþreyingu. 

S:Er eitthvað fleira sem þú vilt koma að ?  

V: Ég sé ótal möguleika í ferðaþjónustu, bæði til lands og sjávar, nú Skaginn – ónýtt auðlind. 

Góðar gönguleiðir, það sem ég hugsa til sjávarins er sjóstangveiði. Fólkið hér er mjög 

tvískipt, annaðhvort af eða á – sumir draga alveg úr öllu, sem er mjög slæmt. Við verðum að 

vinna saman en ekki á móti hvort öðru. 

S: Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki F – Viðtal við Dagný Sigmarsdóttir 

Kristín Björk heiti ég og ætla að þakka þér fyrir að gefa þér tíma í viðtalið.  

V: Ég heiti Dagný Sigmarsdóttir og er rekstrarstjóri í spákonuhofi, spákona og sögumaður, 

einnig sjálfstætt með mitt einkafyrirtæki. 

S: Hverja telur þú helstu styrkleika ferðaþjónustunnar á Skagaströnd í dag?  

V: Styrkleikar hennar eru það fólk sem eru að vinna að ferðaþjónustu, það fólk er að gefa vel 

af sér. Styrkirnir eru bara það sem er hér núna, almennt er talað vel um Skagaströnd – en 

mætti vera meira upp á að bjóða. 

S: Hverjir eru helstu veikleikar ferðaþjónustunnar á Skagaströnd? 

V: Ég tel það vera sár vöntun á gistiaðstöðu, það er mjög mikill veikleiki.  

S: Hvað finnst þér um þátt sveitarfélagsins í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu? 

V: Mér finnst sveitafélagið á margan hátt hafa staðið sig ágætlega, en einnig á margan hátt 

mega standa sig betur, við þurfum svolítið að skilgreina okkur, hvernig ferðaþjónustu við 

viljum sjá á ströndinni okkar. En sveitarfélagið mætti styðja betur við þá sem eru að reyna að 

gera eitthvað, og einnig finnst mér vanta frumkvæði frá íbúum hér. 

S: Hver telur þú að ímynd Skagastrandar sé? 

V: Ég held að ímynd Skagastrandar fari svolítið upp og niður, og er komið undir okkur 

sjálfum hvernig við tölum um bæinn okkar. Erlendi ferðamaðurinn virðist hafa góða og flotta 

ímynd.  

S: Telur þú að staðsetning Skagastrandar sem (jaðarsvæðis) hamli því að ferðamenn komi 

þangað? 

V: Það á ekki að þurfa að vera, en trúlega gerist það samt á einhvern hátt. Þetta er smá krókur, 

en mér finnst það eigi ekki að vera, en trúlega hamlar það okkur á einhvern hátt, en við eigum 

að nýta okkur það. Ferðamaðurinn vill heimsækja staði sem eru smá útúr og eru rólegir. 

S: Hvað finnst þér vera helsta aðdráttarafl Skagastrandar fyrir ferðamenn?  

V: Mér finnst stórt aðdráttarafl vera fjallið okkar, rosalega margir koma hingað til þess að fara 

í fjallgöngu. Ég vona líka að spákonuhofið sé að verða aðdráttarafl, Kántrýbær var það líka og 

vona ég að Borgin verði eins vinsæl. Einnig listaverkin sem eru hér um bæinn, þau eru líka að 

verða vinsæl, og þurfum við að vera duglegri að auglýsa okkur.  
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S: Hvernig sérðu fyrir þér næstu skref í uppbyggingu á ferðaþjónustu á Skagaströnd? 

V: Ég tel að næstu skref séu hótel bygging, það skiptir miklu máli. Ég heyri mikið frá fólki að 

það vilji að sveitarfélagið geri þetta, en við þurfum að hjálpast öll að. Mér finnst tími kominn 

á að við förum að skilgreina okkur í ferðaþjónustunni, en þurfum kannski aðeins að styrkja 

það sem er til staðar fyrst og koma gistingamálum í lag. 

S: Hvernig telur þú að hægt væri að fá ferðamenn að stoppa lengur á Skagaströnd? 

V: Bæði að hafa fleiri afþreyingar og að hafa gistiheimili eða hótel.  

S: Eitthvað fleira sem þú vilt koma fram? 

V: Við höfum alla burði á að verða öflug í ferðaþjónustunni. 

S: Ég þakka kærlega fyrir þátttökuna.  
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