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Abstract  

Tourists arrivals to Iceland during winter have inreased in recent years, especially in the 

in the south of Iceland. Despite this growth distribution of tourists to other destinations, 

like north Iceland, for example Skagafjörður has failed. The main objective of this essay 

is to determine whether Skagafjörður is ideal winter destination for tourists. To find out 

more, what destination is and what attracts tourist to the destination will be examined in 

a theoretical way. There were also interviews conducted with four individuals which are 

connected with tourism in Skagafjörður in one way or another. The results are then 

summarized and woven together with theory. The main conclusions are that 

Skagafjörður is not sufficiently well equipped to service the tourist who visit during the 

winter. If there is an intention to develop a winter destination in Skagafjörður it can be 

asserted that it will cost a lot of work and a effort to bring it about. The main problems 

that Skagafjörður is facing is lack of marketing for the region, as well as it has a wery 

blurred image, and the area is also in need of more cooperation of those involved in 

tourism. 

Keywords: Destination, seasonality, activity, winter tourism, Skagafjörður.



 

 

Útdráttur 

Straumur ferðamanna til Íslands að vetrarlagi hefur aukist á undanförnum árum og þá 

sérstaklega á sunnanverðu landinu. Þrátt fyrir þesa aukningu þá hefur ekki tekist 

nægilega vel að dreifa ferðafólki á aðra áfangastaði, eins og til dæmis í Skagafjörð. 

Megin markmið þessarar ritgerðar er að komast að því hvort Skagafjörður sé 

ákjósanlegur vetraráfangastaður fyrir ferðamenn. Til að komast að því verður skoðað 

með fræðilegum hætti hvað áfangastaður er og hvað það er sem laðar að ferðamenn 

laðast að þeim. Tekin voru viðtöl við fjóra aðila sem koma að ferðaþjónustu í Skagafirði 

með ólíkum hætti. Niðurstöður viðtalana eru síðan dregin saman og fléttuð saman við 

fræðin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að Skagafjörður stendur ekki nægilega 

vel að vígi gagnvart þjónustu við ferðamenn sem koma í héraðið að vetri til, og ef 

ætlunin sé að byggja Skagafjörð upp sem vetraráfangastað þá má fullyrða að það mun 

kosta mikla vinnu að koma því á fót. Helstu vandamálin sem svæðið glímir við er 

hversu illa markaðssett það er, sömuleiðis er ímynd svæðisins mjög óskýr einnig vantar 

meiri samvinnu þeirra sem koma að ferðaþjónustu í Skagafirði. 

Lykilorð: Áfangastaður, árstíðasveiflur, afþreying, vetrarferðamennska, Skagafjörður. 
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1 Inngangur 

Framandleiki Íslands og náttúra er helsta aðdráttarafl landsins í dag. Að mestu leyti 

stafar framandleikinn af því að landið er eyja á jaðri Evrópu og N-Ameríku og því ekki í 

alfaraleið (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 74). Jaðarsvæði líkt 

og Ísland, hafa mörg hver glímt við árstíðasveiflur í ferðaþjónustu. Það tengist ekki síst 

veðurfarslegum þáttum en einnig fjarlægð frá helstu mörkuðunum sem eru t.d. Evrópa, 

Bandaríkin og Asía. Baum og Hagen (1999: 299, 300 og 302)  benda hins vegar á að  

það felast ýmis konar tækifæri í öðrum árstíðum en sumrinu.                                                                                                                            

Samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu  (2014: 7) hefur verið aukning í komum erlendra 

ferðamanna til Íslands að vetri til. Ef miðað er við tímabilið 2011-2013 þá hefur mesta 

fjölgunin verið á milli áranna 2012-2013, eða um tæp 30%. Þessi aukning í komum 

erlendra ferðamanna til Íslands má rekja til ársins 2010 þegar gaus í Eyjafjallajökli og 

gosaskan truflaði flugsamgöngur víðs vegar í Evrópu. Þá tókst Íslendingum að nýta sér 

þessar aðstæður og blásið var til markaðsátaks sem kallað var Inspired by Iceland. Með 

átakinu var ætlunin að vekja athygli ferðamanna á því að landið væri opið og 

aðgengilegt þrátt fyrir eldgosið þar sem umfjöllun erlendra fjölmiðla bentu til hins 

gagnstæða (Íslandsstofa, 2011). Í byrjun árs 2011 var stofnað til átaks um að efla 

heilsársferðaþjónstu sem var kallað Ísland allt árið. Hér var um að ræða 

samstarfsverkefni sem einkafyrirtæki og opinberir aðilar komu að en Íslandsstofa hafði 

veg og vanda af verkefninu. Tilgangur með verkefninu var fyrst og fremst að jafna 

árstíðarsveiflu í komum ferðamanna til Íslands, auk þess að skapa ný störf í 

ferðaþjónustu og þar með auka arðsemi í greininni (Íslandsstofa, e.d.). Segja má að 

árangurinn hafi verið nokkuð góður því á undanförnum árum hefur komum erlendra 

ferðamanna aukist til muna, og fjöldi þeirra hefur nærri þrefaldast frá árinu 2000 og 

fyrirséð er áframhaldandi aukningu á næstu árum. Áhugaverðast við þessa könnun er að 

hlutfallslega hefur fjölgun í komum ferðamanna verið mun meiri yfir veturinn en á 

öðrum tímum ársins (Oddný Þóra Óladóttir, 2014: 6). 
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Þrátt fyrir aukningu í komu erlendra ferðamanna hingað til lands, þá hefur ekki tekist nægilega 

vel að dreifa ferðamönnum út á landsbyggðina á lágannartíma. Flestir ferðamenn sem koma til 

Íslands dvelja á höfuðborgarsvæðinu og ferðast einna helst um næsta nágrenni þess. Ástæðan 

fyrir yfirburðum höfuðborgarsvæðisins felast í nálægðinni við alþjóðaflugvöllinn í Keflavík 

(Margaryan og Zherdev, 2011: 23). Nú þegar er í gangi verkefni sem Markaðsstofa Norðurlands 

og fyrirtæki í ferðaþjónustu á Norðurlandi standa fyrir og kallast Air 66N. Meðal þess sem 

fyrirhugað er er að byggja Akureyrarflugvöll upp fyrir millilandaflug og í framhaldinu 

markaðssetja og kynna flugvöllinn sem nýjan áfangastað allt árið um kring. Markmiðið með 

verkefninu er að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og lengja dvöl þeirra á því svæði 

(Markaðsstofa Norðurlands, á.á.). Áherslur verkefnisins liggja m.a. í vetrarferðamennsku og 

fjölgun ferðamanna yfir vetrartímann, auk þess að dreifa eftirspurninni eftir afþreyingu 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Ef árangur næst, myndi það meðal annars þýða verulega aukningu 

á heilsársstörfum ferðaþjónustunnar um allt Norðurland. Einnig gætu skapast fjöldi tækifæra til 

nýsköpunar, auk þess sem frekari þróun yrði í þjónustu við ferðamenn, þar sem ferðaþjónusta á 

Íslandi hefur að mestu leyti verið drifin áfram af frumkvöðlum (Edward H. Huijbens og Gunnar 

Þ. Jóhannesson, 2013: 78). Því má segja að um verulegan ávinning sé að ræða fyrir Norðurland 

allt ef af reglulegu millilandaflugi um Akureyrarflugvöll verður. Markmiðið með þessari ritgerð 

er að meta möguleikana á því hvort hægt sé að byggja Skagafjörð upp sem vetraráfangastað. Rýnt 

verður í hvaða þættir eru nú þegar til staðar og í framhaldinu verður metið með hvaða hætti má 

efla Skagafjörð sem vetraráfangastað.  
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2 Áfangastaður 

Hugtakið áfangastaður (e.destination) er skilgreint á ýmsa vegu, (Guðrún Þóra 

Gunnarsdóttir, 2007: 85). Þannig getur áfangastaður verið land, t.d. Ísland eða svæði 

innan þess, til að mynda landshluti. Í því samhengi er hægt að líta svo á að Skagafjörður 

sé einn áfangastaður á meðan Byggðasafnið í Glaumbæ getur verið einn áfangastaður af 

mörgum innan Skagafjarðar (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007: 85). Til að 

áfangastaðurinn veiti ferðafólki þá upplifun sem honum er ætlað, þarf hann að vera 

samansettur af nokkrum þáttum. Í aðalatriðum má segja að áfangastaður byggist á 

þremur grundvallaratriðum sem eru aðgengi, aðstaða og aðdráttarafl (Edward H. 

Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 22). Gunn (2002) telur ennfremur að það 

sem skilgreini áfangastaðinn auk aðdráttaraflsins, aðgengis og aðstöðu séu samfélag 

(e.community) og aðkomuleiðir eða gáttir (e.gateway). Samgöngur er einn mikilvægasti 

þátturinn í samsetningu og gæðum hvers áfangastaðar, þess vegna þurfa samgöngurnar 

að vera með skilvirkum hætti, bæði til og frá áfangastaðnum (Gunn, 2002:223-225). Í 

þessu samhengi má segja að Keflavíkurflugvöllur er nánast eina hliðið sem fólk fer um 

þegar það ferðast til Íslands, þó svo að einhverjar undantekningar séu á því líkt og það 

takmarkaða millilandaflug sem er um Akureyrarflugvöll (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 32 og 84).                                                                                                                                       

 

Líkt og með samgöngur milli landa þarf að vera gott aðgengi fyrir ferðafólk. Með því er 

átt við að góð tenging þarf að vera á milli ólíkra samgöngumáta, t.d. frá flugvelli með  

áætlunarbifreiðum eða bílaleigubílum, ennfremur þarf ferðafólk að hafa aðgengi að 

helstu seglum áfangastaðarins og vel þarf að huga að þörfum þess, t.d. með ýmsa 

þjónustu. Þegar upp er staðið er ekki nóg að hafa fallega staði sem hægt er að 

heimsækja, því þegar á heildina er litið er góður áfangastaður klasi samsetninga þar sem 

meðal annars aðgengi ferðamanna að staðnum er gott, þjónusta er fjölbreytt, einnig 

virkni og þátttaka heimamanna um að skapa aðstöðu sem báðir aðilar meta sem 

aðdráttarafl og það sem ferðamaðurinn neytir á áfangastaðnum (Buhalis, 2000: 98; 
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Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 23). Samþætting framangreindra 

atriða eru áfangastaðnum mjög mikilvægir eigi hann að njóta vinsælda (Gunn, 2002).                                    

2.1 Markaðssetning áfangastaða 

Markaðssetning svæða eða áfangastaða er til þess fallin að kynna staðinn og að skapa 

ákveðna sérstöðu eða ímynd í huga ferðafólks í þeim tilgangi að laða það að staðnum. 

Það er einnig mikilvægt að staðurinn sé kynntur sem ein heild (Haugland, Ness, 

Grønseth og Aarstad, 2011: 274). Í þessari ritgerð er ætlunin að meta kosti og möguleika 

á því að hanna Skagafjörð sem áfangastað fyrir vetrarafþreyingu og þar með að skoða 

ýmsa þætti sem geta hjálpað til við hönnun á slíkri samsetningu. Uysal, Chen og 

Williams (2000: 94) færa rök fyrir því að það að gera áfangastað kunnugan í huga 

ferðafólks geti bæði verið mjög erfitt og vandasamt verk og að auki tekið langan tíma. 

Markaðssetning áfangastaða felst að stórum hluta í náinni samvinnu þeirra er koma að 

ferðaþjónustu, auk annarra fyrirtækja og stofnana sem starfa á svæðinu. 

Markaðssetningin þarf ennfremur að vera unnin í samstarfi við ferðamálasamtök, t.d. 

eru hér á Íslandi markaðsstofur landshluta sem hafa það hlutverk að samræma 

svæðisbundin markaðs- og kynningarmál gagnvart ferðamönnum, bæði innlendum sem 

erlendum (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 60 og 93).  

Við markaðssetningu á áfangastað er mikilvægast að hagsmunaðilar gangi í takt og að 

skýr skilaboð séu send út á markaðinn um það hver áfangastaðurinn er og hvað hann 

hefur upp á að bjóða (Buhalis, 2000: 98; Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013: 94). Það er ennfremur mjög mikilvægt að áhugi og samvinna ríki á 

meðal hagsmunaaðila um það hvernig áfangastaðurinn er markaðssettur. Það að stýra og 

markaðssetja áfangastað getur þó verið erfitt í framkvæmd, þar sem um er að ræða 

marga og ólíka hagsmunaaðila sem að honum standa og koma að framleiðslu á 

fjölbreyttum og ólíkum ferðaþjónustuvörum (Buhalis, 2000: 98). Fleiri áskoranir blasa 

einnig við þegar kemur að uppbyggingu og markaðssetningu áfangastaða, ekki síst hinn 

mikli munur sem getur verið á komum ferðamanna á háönn og svo aftur á lágönn. 
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2.2 Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu  

Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu (e.seasonality) er vel þekkt fyrirbæri innan greinarinnar 

um allan heim þar sem straumi ferðamanna á hina ýmsu áfangastaði er að mestu 

stjórnað af flóknum og fjölbreyttum þáttum sem hafa áhrif á ákvarðanatöku og hegðun 

ferðamannanna (Commons og Page, 2001: 153). Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu eru 

skilgreindar sem tímabundið ójafnvægi innan ferðaþjónustunnar (Butler, 2001: 5). 

Aðallega er hér um tvo þætti er að ræða, annars vegar náttúrulegar árstíðasveiflur og 

hins vegar það sem væri hægt að kalla stofnanabundnar (e.institutionalised) sveiflur. 

Hinar fyrrnefndu, tengjast breytingum á veðurfari allt árið um kring (Cannas, 2012: 43) 

sem eru meðal annars hitastig, úrkoma, vindur og dagsbirta (Butler, 2001: 6; Hingham 

og Hinch, 2002: 176).  

Veðurfar hefur oft mikil áhrif á hvaða afþreyingu er hægt að stunda og ekki síður 

hvenær hún er stunduð. Ef Ísland er tekið sem dæmi þá eru flúðasiglingar einungis 

stundaðar á sumrin og skíðaíþróttir að vetri til, eða a.m.k. meðan snjór hylur nægilega 

stórt svæði til þess að þar sé hægt að renna sér á skíðum. Á Íslandi er hestamennska 

stunduð að jafnaði allt árið og má segja að veðurfar sé mesti áhrifavaldurinn um hvort 

það er hægt að stunda útreiðar frá einum degi til annars (Martín, 2005: 580–1). Svæði 

þar sem miklar sveiflur eru í veðurfari þykja oft á tíðum frekar óaðlaðandi og með tilliti 

til þess þarf að skoða hvers vegna veðurfar hefur svo mikil áhrif á starfsemi 

ferðaþjónustufyrirtækja eins og raun ber vitni. Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu eru meðal 

annars þekkt fyrirbæri í norður Evrópu, sérstaklega svokölluðum köldum jaðarsvæðum 

líkt og Ísland er á (Baum og Hagen, 1999: 299; Lundtorp, Rassing og Wanhill, 2001: 

89).          

Stofnanalegar sveiflur byggjast að mestu á trúarlegum, menningarlegum, þjóðlegum og 

efnahagslegum þáttum, sem hvort um sig tengist að einhverju leyti árstíðunum og 

jafnvel gömlum gildum og hefðum mannanna (Butler, 2001: 6). Hér er um að ræða 

atriði sem hvað mest áhrif hafa á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. Stofnanalegar sveiflur 

eru að mestum hluta undir þeim komið sem hafa vald til að ákveða hvenær fólk fær frí 

frá skóla og vinnu. Einnig er um að ræða trúarlegar hátíðir líkt og jól og páska, því þeim 

fylgja oft ákveðnar venjur og hefðir og á fólk erftt með að breyta þeim. Á undanförnum 
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árum hefur það færst í vöxt að taka lengra frí þegar er um að ræða staka frídaga 

samhliða helgi, og þá gefast aukin tækifæri til ferðalaga. 

Árstíðasveiflur geta  haft gríðarlega mikil áhrif á afkomu fyrirtækja í ferðaþjónustu og 

margir rekstraraðilar loka einfaldlega fyrirtækjunum sínum yfir lágönnina. Eigendurnir 

þurfa að meta hvaða raunhæfu kosti þeir hafa þegar slíkar sveiflur eru í starfseminni og 

bregðast við í samræmi við það, annað hvort með því að halda fyrirtækinu opnu eða 

loka því yfir lágönnina (Getz og Nilsson, 2004: 29). Lágannir valda því að fyrirtækin eru 

hvorki að nýta auðlindir né þá aðstöðu sem er fyrir hendi á raunhæfan né skilvirkan hátt 

og það gerir fyrirtækjunum mjög erfitt fyrir. Auk þess hafa árstíðasveiflur umtalsverð 

áhrif á mannaráðningar hjá fyrirtækjum innan ferðaþjónustunnar og á það hversu vel 

gengur að laða að fjárfesta eða fá fleiri til að hefja rekstur (Cannas, 2012: 42, 43 og 45). 

Mikilvægt er því að áfangastaðir miði markmiðasetningu að þeim sem eru tilbúnir að 

nýta hvert tækifæri til að kanna ókunnar slóðir og upplifa áfangastaðinn á lágannartíma 

og á allt öðrum forsendum en að sumri til (Baum og Hagen, 1999: 308). 

 

2.3 Afþreying  

Afþreying (e. activity) gegnir mikilvægu hlutverki sem aðdráttarfl áfangastaða (Buckley, 

2010: 100; Page, 2009: 132). Samhliða auknum ferðalögum hefur það færst í vöxt á 

undanförnum árum að ferðamenn leiti uppi nýja áfangastaði auk nýrrar afþreyingar, sem 

kölluð er ævintýraferðamennska (e. adventure travel/tourism) (Swarbrooke, Beard, 

Leckie og Pomret, 2003: 6). Hugtakið ævintýraferðamennska má skilgreina á ýmsa vegu 

og ef skilgreiningin er skoðuð út frá sjónarhóli ferðamannsins þá fer það eftir hans 

persónulega mati hvað telst vera ævintýri. Auðvitað má gera ráð fyrir því að hver 

einstaklingur leggji misjafnt mat á hversu ævintýraleg afþreyingin er og fer það að 

mestu eftir reynslu, áhuga og kunnáttu einstaklingsins af viðkomandi afþreyingu 

(Buckley, 2010: 7). Ef orðið ævintýri er skoðað samkvæmt íslenskri veforðabók  merkir 

það óvæntur, æsandi og stundum hættulegur atburður (Snara.is, e.d.).  

 

Afþreying tengd ævintýraferðamennsku er alla jafna stunduð utandyra og er í raun ekki 

ólík hefðbundinni útivist. En í ævintýraferðamennskunni felst vísvitandi leit að 
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einhverju nýju og spennandi og jafnvel leit að áhættu þar sem útkoman er að öllu jöfnu 

mjög óviss. Þegar afþreying tengd ævintýraferðamennsku er stunduð felst hún oft í 

líkamlegri áskorun, t.d. að einstaklingurinn noti eigin hreyfigetu við ferðalagið. 

Afþreyingin getur verið farin á dýri eða vélknúnu tæki og hún er oft stunduð á 

óvenjulegum og jafnvel framandi eða afskekktum stöðum. Hvort sem það er í lofti, á 

landi eða á vatni (Swarbrooke, J., Beard, C., Leckie, S. og Pomret, G., 2003; The 

George Washington University & Adventure Travel Trade Association, 2013; Weber, 

Karin, 2001). 

Afþreying tengd ævintýraferðamennsku getur bæði flokkast sem erfið (e.hard) eða létt 

(e. soft) og er mismununurinn fólginn í ólíkum stigum af áskorunum sem felst í 

afþreyingunni eins og sjá má á mynd1.  

 

Mynd 1. Skilgreining á því hvernig afþreying er flokkuð (Swarbrooke og fl., 2003: 33; The 

George Washington University & Adventure Travel Trade Association, 2013: 4). 

Afþreying getur einnig falið í sér litla líkamlega áreynslu (e. non- physical) þá er átt við 

að einstaklingurinn ferðist í þeim tilgangi að fræðast en ekki til að taka þátt í afþreyingu 

sem krefst mikillar líkamlegrar áreynslu (Swarbrooke, og fl., 2003: 89). Umhverfið sem 

afþreyingin er stunduð í skiptir ennfremur miklu máli og er oftar en ekki framandi og 

jafnvel krefjandi fyrir þátttakendurna. Ævintýraferðamennsku má því skilgreina þannig 

að hún feli í sér ákveðna hættu eða spennu og geti jafnvel valdið ótta eða hræðslu hjá 

þátttakandanum. Bæði er um að ræða aðstæðurnar þar sem afþreyingin er stunduð og 

umhverfi hennar. Hér er því um að ræða töluverða áskorun fyrir þátttakandann og er það 

mikilvægur þáttur í hönnuninni á afþreyingunni. Með öðrum orðum, fólk telur sig vera 

að sigrast á ákveðnum þáttum og aðstæðum ef afþreyingin heppnast vel. Óviss útkoma í 

upphafi ferðarinnar getur því gert upplifunina sterkari og minnistæðari fyrir vikið 

(Weber, 2001: 361-2).   
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Ævintýraferðamennska er jafnan farin í hópum og með leiðsögumanni, oft er miðað við 

ákveðinn fjölda á hvern leiðsögumann. Sú krafa er gerð að sá er stýrir afþreyingunni hafi 

bæði góða reynslu af afþreyingunni, kunni vel til skyndihjálpar og að auki þekki vel til 

þeirra aðstæðna sem farið er um (Buckley, 2010: 21). Misjafnt er hvers konar útbúnað 

þarf, sum afþreying krefst mikils útbúnaðar og strangs eftirlits með þeim sem fara í 

ferðina og aðrar krefjast mun minni fyrirhafnar og minni útbúnaðar. Hafa þarf í huga 

þegar um er að ræða ævintýratengda afþreyingu að það getur verið stutt á milli þess að 

einstaklingurinn finni fyrir spennu og síðan miklum ótta eða hræðslu og ber sérstaklega 

að varast að slíkt gerist.  

Af framansögðu má vera ljóst að það felast ótvíræð tækifæri til uppbyggingar 

ævintýraferðamennsku hér á landi yfir veturinn þar sem náttúruöflin, s.s. veðurfar eða 

aðrar náttúrulegar aðstæður, leika stórt hlutverk í að skapa framandi og spennandi 

aðstæður sem einstaklingurinn er ekki vanur en það er mikilvæg umgjörð 

ævintýraferðamennsku (Buckley, 2010: 8; Weber, 2001: 361).                                                                                                                                                                                                                     

2.3.1 Vetrarferðamennska 

 Eins og margir vita þá býður veturinn upp á fjölmarga afþreyingarmöguleika ekki síður 

en sumarið og má í því samhengi setja upp nokkur dæmi um hvaða afþreyingu er hægt 

að stunda á veturnar. Eins og má sjá á mynd 1. er hægt að stunda fjölbreytta afþreyingu 

á veturnar, hafa ber í huga að hér er ekki tæmandi upptalning á því sem hægt er að gera. 

  Tafla 1. Afþreyingar sem hægt er að stunda að vetri til (Buckley, 2010: 5; Swarbrooke og fl., 

2003: 323-4; The George Washington University & Adventure travel trade association, 2013: 

4).  

Það er óhætt að fullyrða að fólk sækist í ólíkar gerðir afþreyingar og það fer ennfremur 

eftir afþreyingunni, því misjafnar aðstæður eru fyrir hendi svo hægt sé að stunda hana. 
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Til þess að hægt sé að renna sér á skíðum þarf brekkur eða fjallshlíðar og snjó, það á 

sömuleiðis við um snjóþotur og snjósleða. Ef ætlunin er að fara á skauta eða dorga í 

gegnum ís þarf ísilagða tjörn eða vatn. Til að komast í sund eða heit böð þurfa að vera 

sundlaugar eða heitir pottar. Hægt er meðal annars að stunda hestamennsku að vetri til, 

með réttum útbúnaði er hægt að klífa kletta og fara í fjallgöngu. Vinsælt er að fara í 

jeppa- og snjósleðaferðir upp á hálendið að vetri til, einnig er mjög vinsælt að skoða 

norðurljósin. Ferðafólk hefur ánægju að því að fara á ókunnugar slóðir og stunda 

afþreyingu sem það kýs á auðveldan hátt. Flestir fara þangað þar sem bæði gott aðgengi 

og aðstæður eru til að stunda afþreyinguna, sem og góð þjónusta (Buckley, 2010: 97 og 

100). 

Auk upptalningarinnar hér að ofan þá eru fleiri möguleikar tengdir vetrarafþreyingu í 

boði og fer það oft eftir hvernig landfræðilegri umgjörð svæðisins háttar og hvaða 

afþreyingu er hægt að hanna í samræmi við hana. 

2.4 Vetrarferðamennska á Íslandi 

Árið 2014 var gerð könnun fyrir Ferðamálastofu um komur ferðamanna yfir 

vetrartímann. Alls tóku 2336 erlendir ferðamenn þátt í könnuninni og kom í ljós að 

íslensk náttúra hafði hvað mest áhrif á ákvörðunina um að koma til landsins og var 

jafnframt það sem heillaði hvað mest í ferðinni. Í þessari könnun var hægt að merkja við 

fleiri en eitt atriði og áberandi að sundlaugarferðir voru langvinsælasta afþreyingin sem 

ferðamennirnir greiddu fyrir. Það var einnig mjög greinilegt hversu margir fóru í 

skipulagðar ferðir með leiðsögn. Norðurljósaferð var ennfremur ofarlega á blaði hjá 

ferðamönnunum. Í könnuninni kom í ljós hversu fjölbreytta afþreyingu ferðamennirnir 

nýttu sér í Íslandsferðinni, m.a.voru það hestaferðir, göngu-og fjallaferðir með leiðsögn 

og aðrar ævintýraferðir. Flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru á aldrinum 55 ára 

og eldri eða um 58% svarenda. Flestir þeirra sem heimsóttu Ísland á veturna voru Bretar 

eða um 30,9% svarenda og næst þeim eru Bandaríkjamenn eða um 17,3% (Þóra 

Ásgeirsdóttir, Þorlákur Karlsson, Ásmundur Pálsson og Helga Lára Haarde, 2014: 6,7 

og 135).  
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Eins og sjá má á hér að ofan þá er greinilegt að tækifærin liggja víða og þá meðal annars 

vegna aukningu í komum ferðamanna til að skoða norðurljósin. Margir ferðamenn 

leggja í löng ferðalög til þess. Einnig hefur skapast markaður fyrir þyrluskíðamennsku, 

þar á meðal á Tröllaskaganum og eru nú starfandi þrjú fyrirtæki þar sem hafa slíkt í boði 

(Visit Tröllaskagi,e.d.).  

2.5 Áherslur í markaðssetningu  

Þeir áfangastaðir sem hafa náð hvað mestum árangri í að fá ferðamenn til að dvelja 

lengur og skilja eftir sig gjaldeyri hafa þróað hjá sér aðdráttarafl sem sem felst í að búa 

til vörur sem gefa af sér meiri virðisauka. Hér er um að ræða skipulagðar ferðir þar sem 

farið er um nærliggjandi svæði og önnur ferðaþjónustufyriræki eru sömuleiðis hluti af 

vörunni. Með því að hanna og blanda saman ólíkum ferðaþjónustufyrirtækjum og 

aðdráttarafli er hægt að auka áhuga ferðamannsins til að dvelja lengur, eyða meiri 

gjaldeyri og auka líkurnar á að ferðamenn komi aftur.  

Þeir áfangastaðir sem ekki hafa þróað slíkan virðisauka eru ekki eins líklegir til að laða 

að sér ferðamenn, þeir eru þar af leiðandi síður að koma áfangastaðnum á framfæri með 

jafn árangursríkum hætti. Það hefur ennfremur komið í ljós að það er mun 

árangursríkara að kynna eða markaðssetja áfangastaðinn sem eina heild heldur en að 

draga fram eitt eða tvö aðdráttaröfl innan hans (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier og van 

Es, 2001: 134). Hér er því kjörið tækifæri fyrir þá áfangastaði sem ekki hafa nýtt sér svo 

heildstæða leið að búa til meiri virðisauka  og kynna áfangastaðinn á mun skilvirkari 

hátt en nú er gert. 

2.5.1 Áskoranir og tækifæri 

 Veðurfarið á Íslandi er fljótt að breytast, og má því segja að það sé einn helsti 

óvissuþátturinn þegar kemur að því að stunda afþreyingu úti og ferðast. Veðurfar er 

skilgreint sem náttúruafl þar sem breytur verða og geta veðurskilyrði þar að auki breyst 

mjög snögglega ef tekið er mið af staðsetningu landsins.Veðurfar hefur sömuleiðis áhrif 

á bæði náttúrulegt og manngert umhverfi okkar. Á veturnar eru veðurfars- og 

landfræðilegar aðstæður allt öðruvísi en á sumrin, þar sem snjór og ís geta þakið stór 
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svæði og breyta þar með landslaginu á þann hátt að gil, skurðir og lækir hverfa undir 

snjó, fossar verða klakabrynjaðir og vötn leggja. 

Veðurfar getur verið hluti af aðdráttafli svæða og skapað möguleika til að stunda 

fjölbreytta vetrarafþreyingu. Áfangastaðir geta nýtt sér þær aðstæður sem felast í 

breytilegu veðurfari, því það fer oft eftir því hvaða árstíð er hvers konar afþeyingu er 

hægt að stunda, þó svo að suma afþreyingu sé hægt að stunda allt árið um kring (Martín, 

2005: 575-6). Ennfremur getur verið mikil áskorun fyrir ferðaþjónustuaðila að sníða 

ólíkar ferðaþjónustuvörur fyrir ólíkar gerðir ferðafólks, sérstaklega á svæðum þar sem 

veðurfar er síbreytilegt eins og er á Íslandi (Getz og Nilsson, 2004: 19).  

Á norðlægum slóðum, líkt og á Íslandi, eru dagarnir mun skemmri á veturna en á sumrin 

og þar með skapast tækifæri til stjörnu- og norðurljósaskoðunar. Á Íslandi er hægt er að 

sjá norðurljósin hvar sem er, eða svo lengi sem norðurljósakraginn er yfir landinu, 

himininn heiðskýr og myrkur er yfir öllu. Best er auðvitað að sjá norðurljósin utan borga 

og bæja eða þar sem engin ljósmengun truflar upplifunina (Stjörnufræðivefurinn,e.d.). 

Norðurljósin hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og eru þau eitt helsta aðdráttaraflið, 

fyrir marga eru þau jafnvel eina ástæðan fyrir komunni hingað til lands að vetri til 

(Ferðamálastofa,e.d.a). 

2.6  Samantekt  

Hér hefur meðal annars verið rýnt í nokkur áhersluatriði sem gerir áfangastað að því sem 

hann er. Má segja að áfangastaðurinn sé samsetning ólíkra þátta sem skapa aðstöðu um 

fólkið sem stendur að honum og því sem ferðamaðurinn neytir á staðnum. 

Markaðssetning er mikilvægur þáttur í að kynna áfangastaðinn fyrir ferðamönnum og þá 

ekki síst til laða þá svæðið. Hafa ber í huga að það getur verið vandasamt verk og vel 

þarf að standa að markaðssetningunni til að vel takist. Hér hefur einnig verið fjallað um 

hversu flókið fyrirbæri árstíðarsveiflur eru, en þær hafa veruleg áhrif á ferðalög auk þess 

sem þær hafa gríðarleg áhrif á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og þá sérstaklega á 

svæðum líkt og á Íslandi. Afþreying gegnir mikilvægu hlutverki sem aðdráttarafl 

áfangastaða en hér hefur aðallega verið rætt um það sem kallast ævintýraferðamennska 
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og er nokkuð lík hefðbundinni afþreyingu. Samt er nokkur munur á áhersluatriðum og 

hvernig ævintýraferðamennska er skilgreind. 

Hér hefur verið stiklað á stóru um vetrarferðamennsku og í hverju hún felst. Þar að á 

meðal kom fram að á undanförnum árum hefur vetrarferðamennska á Íslandi verið að 

aukast. Í tengslum við það, var rýnt í könnun sem Ferðamálastofa lét gera árið 2014 um 

komur ferðamanna til Íslands að vetri til. Ennfremur var hér fjallað stuttlega um hvaða 

áskoranir og tækifæri má finna í vetrinum og í kjölfarið má draga má þá ályktun að þar 

felist mikið af tækifærum. Það má því segja að áskoranir tengdar vetrinum og 

vetrarferðamennsku séu viðfangsefni sem hægt er að vinna úr og áfangastaðir geta nýtt 

sér til framdráttar ef vel er að staðið.  
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3 Skagafjörður 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru yfir lýsingu á Skagafirði, legu hans, náttúrufari, 

sögu og gefið yfirlit yfir helstu atvinnu- og þjónustuþætti með áherslu á stöðu 

ferðaþjónustunnar. 

3.1 Stærð og lega 

Heitið Skagafjörður er bæði haft um fjörðinn og strandlengjuna beggja megin hans. Að 

vestanverðu er Skaginn nánast flatlendur þar sem þar sem landslagið ræðst mestu af 

stórgrýttum melöldum og mergð vatna. Að austan er Tröllaskaginn hár og stórskorinn, 

og líklega einn mesti fjallaklasi á Íslandi (Páll Sigurðsson, 2012: 6 og 16).  

Jarðsögu Skagafjarðar má rekja nokkur hundruð þúsund ár aftur í tímann, hún er sögð 

vera harla óvenjuleg því að í Skagafirði er mun auðveldara að lesa sögu 

landslagsmótunarinnar en víða annars staðar á landinu (Árni Hjartarson, 2008:24). 

Héraðsvötnin eiga óneitanlega sinn þátt í landslagsmótun Skagafjarðar, þau verða til þar 

sem Austari og Vestari Jökulsárnar mætast skammt neðan við Tungusveit sem er í 

framanverðum firðinum. Þaðan liðast Vötnin um mikið og vel gróið sléttlendi til sjávar 

(Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1984). Þrjár eyjur setja mikinn svip úti á 

firði og eru þær sýnilegar úr flestum meginbyggðum Skagafjarðar. Þær eru Drangey, 

Málmey, báðar svipmiklar eyjar, og Þórðarhöfði sem er landfastur klettahöfði um tvö 

mjó og lág eiði (Páll Sigurðsson, 2012). Drangey var lengi kölluð „matarkista 

Skagafjarðar“ þar sem hún þótti mikið bjargræði fyrir íbúa Skagafjarðar enda er við 

eyjuna er gnægð bæði af fugli og fiski (Páll Sigurðsson, 2012). 

3.2  Saga Skagafjarðar 

Til eru heimildir um Skagafjörð allt frá landnámstíma og er talið að fyrsti landnámsmaðurinn 

sem nam í Skagafirði hafi komið á land við Gönguskarðsárósa, skammt norðan Sauðárkróks 

(Kristmundur Bjarnason, 1969).  
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Skagafjörður er mjög söguríkt hérað þó svo að lítið sé minnst á það í Íslendingasögunum. 

Aftur á móti var Skagafjörður eitt helsta sögusvið Sturlungasagna og eru til fjölmargar 

frásagnir bæði um menn og staði innan héraðsins sem tengjast sögu Sturlunga á 13. öld (Árni 

Daníel Júlíusson og Sigríður Sigurðardóttir, 2003; Páll Sigurðsson, 2012).  

Hólar í Hjaltadal var um margar aldir einn valdamesti staður landins, þar var lengi vel 

höfuðstaður Skagafjarðar og fjórðungsins alls. Í tæpar sjö aldir var þar biskupssetur bæði í 

kaþólskum og lúterskum sið (Gunnar Þorsteinsson, Kristín Huld Sigurðardóttir, Kristján 

Eldjárn og Gunnar Bollason, 1999). Hólar í Hjaltadal var í margar aldir eitt helsta mennta- og 

menningarsetur landsins (Háskólinn á Hólum, e.d.). Hegranesið sem er nokkurs konar eyja 

sem rís upp úr miðjum firðinum tengist einnig mikilvægum atburðum Íslandssögunnar. Í 

nesinu austanverðu voru haldin fjölmenn fjórðungsþing á meðan þau voru við lýði á 

þjóveldistíma og allt fram á 14.öld. Þar er enn hægt að sjá leifar af búðum sem settar voru upp 

á þeim tíma (Páll Sigurðsson, 2012, bls. 170).  

3.3 Veður- og náttúrufar 

Í Skagafirði fellur mesti hluti úrkomunnar á tímabilinu nóvember-apríl, þá hafa vindáttir 

mestu áhrif á hversu mikill snjór sest á hverjum stað. Í austanverðum firðinum, 

utanverðum, snjóar mest í norðan og norðaustan áttum en í vestanverðum firðinum 

snjóar helst í norðvestan og vestanáttum.  

Fljótin í austanverðum Skagafirði eru snjóþyngsta svæðið í héraðinu og venjulega er þar 

mikið vetrarríki og algengt er að snjórinn liggi nokkuð fram á sumar. Mun minni 

snjóalög eru eftir því sem innar dregur í héraðinu, aftur á móti getur verið mikill snjór á 

utanverðum Skaga þó ekki í líkingu við Fljótin. Gönguskörðin sem er breiður dalur upp 

frá Sauðárkróki milli Molduxa og Tindastóls eru annáluð fyrir hve mikill snjór safnast 

þar líklega vegna legu þeirra, mun minni snjór safnast á Sauðárkróki. Innan hérðaðsins 

er ekki ýkja snjóasamt en þó getur dregið í skafla sumstaðar. Sjaldgjæft er að það setji 

jafnfallinn snjó í héraðinu en misjafnt er hversu mikil áhrif vindáttir og snjókoma hafa á 

hverju svæði fyrir sig (Lendis, 2009: 20-23).  

Í Skagafirði er mikið náttúrulíf, bæði er þar mikið og fjölbreytt fuglalíf, þá sérstaklega 

við vötn en einnig í eyjunum úti á firðinum og meðfram ströndinni. Í flestum ám og 
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vötnum í Skagafirði er talsvert af laxi og silungi. Nokkuð er um villt spendýr í 

Skagafirði, þar á meðal tófu og mink, og stöku sinnum er hægt að sjá seli spóka sig við 

ósa Héraðsvatna að vestanverðu. Einnig sjást hvalir af og til í firðinum (Lendis, 2009: 

51og 52).                                                     

Skagafjörður er á lághitasvæði en víðar í héraðinu að finna jarðhita allt upp í 86°C. 

Jarðhitinn er að mestu nýttur til húshitunar, fyrir heita potta og sundlaugarnar í héraðinu. 

Einnig er að finna margar heitar laugar í héraðinu, bæði náttúrulegar og byggðar (Hrefna 

Kristmannsdóttir, María Jóna Gunnarsdóttir, Ragna Karlsdóttir, Guðmundur Ingi 

Haraldsson og Haukur Jóhannesson, 1984, bls. 11; Lendis, 2009: 53). 

3.4 Samfélagið 

Innan sýslumarka Skagafjarðar voru áður 12 sveitafélög. Nú eru þau aðeins 2, 

Akrahreppur og Sveitafélagið Skagafjörður sem myndað var við sameiningu 6.júní árið 

1998 (Sveitarfélagið Skagafjörður, e.d.).  

Í Skagafirði búa tæplega 4.000 manns (Hagstofa Íslands, e. d.). Fjölbreytt atvinnulíf er 

þar að finna og telst héraðið sem eitt atvinnusvæði, þó hafa vegalengdir og ferðatími 

innan héraðsins jafnan áhrif á hvert fólk sækir þjónustu, verslanir eða vinnu. 

Sauðárkrókur er stærsti og fjölmennasti þéttbýliskjarni á Norðurlandi vestra (Einar Örn 

Hreinsson o.fl., 2014: 6, 7 og 10) þar er sömuleiðis helsta miðstöð þjónustu, iðnaðar og 

verslunar í héraðinu. Einnig er þar vinnsla á sjávar- og landbúnaðarafurðum (Páll 

Sigurðsson, 2012: 84). Aðrir þéttbýliskjarnar í Skagafirði eru Varmahlíð, Hofsós og 

Hólar (Lendis, 2009: 99–100). 

3.5 Samgöngur 

Þjóðvegur 1, ein helsta samgönguæð landins, liggur um Skagafjörð og um Skagafjörð 

liggur einnig stofnvegur frá Skagastrandarvegi um Þverárfjall gegnum Sauðárkók. 

Frá Sauðárkróki liggur vegur að Siglufjarðarvegi sem er í austanverðum Skagafirði og 

þar með er Skagafjörður hluti af hringtengingu um Tröllaskaga. Einn flugvöllur er á 

Norðurlandi vestra, Alexandsersflugvöllur en ekkert áætlunarflug hefur verið um 
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landshlutann síðan árið 2011 er það var lagt niður (Einar Örn Hreinsson, ofl., 2014: 22 ). 

Áætlunarferðir með Strætó bs. eru samkvæmt leiða- og áætlanakerfi milli Akureyrar og 

Reykjavíkur um Akranes (Einar Örn Hreinsson ofl., 2014: 23). Strætó kemur við á 

tveimur stöðum í Skagafirði, á Sauðárkróki og í Varmahlíð, tvær ferðir eru farnar 

daglega í báðar áttir (Strætó, e. d. ) en engin tenging er við Siglufjörð. Í Skagafirði eru 

flestir aðalvegir með bundnu slitlagi, helst eru það Hegranes, Reykjaströnd, Skaginn og 

framdalir Skagafjarðar, sem enn eru með malarvegi, auk þess þar sem fámennari byggð 

er (Vegagerðin, e. d.).  

3.6 Ferðaþjónusta í Skagafirði  

 Mörg ferðaþjónustufyrirtæki starfa í Skagafirði og er um talsverða fjölbreytta starfsemi 

að ræða, bæði hvað varðar gististaði, veitingarstaði, afþreyingu og söfn- og minjastaði. 

3.7 Aðdráttarafl  

Skagafjörður er vel þekktur fyrir mikla menningarhefð en hún er að mestu leyti byggð á 

minjum, sögu, listum og hátíðum sem haldnar eru í héraðinu. Einn fjölsóttasti 

ferðamannastaður Skagafjarðar er Glaumbær sem Byggðasafn Skagfirðinga sér um. Þar 

að auki eru sýningar í Vesturfarasetrinu, Minjahúsinu á Sauðárkróki og á Hólum 

(Byggðasafn Skagfirðinga,e.d.). Einnig eru einkarekin söfn í Skagafirði, til dæmis 

Samgöngusafnið í Stóragerði sem hefur úrval fornbíla til sýnis (Ferðavefur Norðurlands 

vestra,e.d.). Í Skagafirði er fjöldi minjastaða, þ.e. fornleifa, menningar og náttúruminja 

auk friðaðra húsa. Má þar nefna Hóladómkirkju, Víðimýrakirkju og bænhúsið í Gröf. Í 

héraðinu eru ennfremur minjar um þá einstöku byggingarlist sem Íslendingar eru þekktir 

fyrir, þ.e. torfbyggingar og er hægt að nefna Glaumbæ og Nýjabæ á Hólum í tengslum 

við þá miklu list (Ferðavefur Norðurlands vestra, e.d.; Lendis, 2009: 151). 

Mikil og fjölbreytt menningarstarfsemi stendur styrkum fótum í Skagafirði og er þá um 

að ræða leiklist og tónlist. Mikla tónlistar og sönghefð er að finna í Skagafirði og eru þar 

starfandi nokkrir kórar og er því nokkuð um tónleikahöld. Nokkrar menningarhátíðir og 

viðburðir eru haldnir árlega í Skagafirði og er Sæluvikan ein þeirra, hana má rekja til 

ársins 1874. Dagskrá Sæluvikunnar er jafnan fjölbreytt og samanstendur af 
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listviðburðum og mannfögnuðum þann tíma sem hún stendur (Sveitarfélagið 

Skagafjörður,e.d.). Önnur hátíð, Hólahátíð, hefur jafnan verið haldin um margra áratuga 

skeið. Lummudagar eru haldir í lok júní í Skagafirði og er viðburðurinn búinn að 

stimpla sig inn sem ein af bæjarhátíðum landsins (Lummudagar í Skagafirði, e. d.). 

 Í september er að venju fjár- og stóðréttir og hafa þær mikið aðdráttarafl og þá 

sérstaklega stóðréttin í Laufskálarétt sem er sú ein stærsta á landinu. Hún hefur mikið 

aðdráttarafl og er að venju mjög fjölmenn. Í tengslum við Laufskálarétt eru haldnir fjöldi 

viðburða, meðal annars dansleikir, hestasýningar og margt fleira(Ferðavefur 

Norðurlands vestra, e.d.).  

Nokkuð sérstæða náttúru og landslag er að finna í Skagafirði. Ein helsta náttúruperla og 

kennileiti fjarðarins er Drangey. Óhætt er að segja að eyjan hafi mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og ræðst það af nokkrum þáttum, s.s. sögunnar sem henni tengist auk þess 

mikla og fjölbreytta fuglalífs sem þar er að finna. Annað áberandi í náttúru Skagafjarðar 

er hversu margar ár og vötn eru í firðinum og er talsvert af fjölbreyttum fuglategundum 

við þau flest. Önnur kennileiti Skagafjarðar eru Jökulsárnar Austari og Vestari, 

Mælifellshnjúkur og Tindastóll. Þar að auki hafa Merkigil og Austurdalur mikið 

aðdráttarafl fyrir þá sem hafa áhuga á að ferðast annahvort fótgangandi eða á hestum 

(Ferðavefur Norðurlands vestra, e.d.).  

Handverk hefur verið mjög vinsælt á undanförnum árum og ekki er það síður vinsælt ef 

hráefnið sem það er unnið úr er staðbundið. Í Skagafirði er fjöldi manns sem vinnur 

eigið handverk og selur í félagi vörurnar í aðstöðuhúsi sem er í Varmahlíð. Á 

Sauðárkróki er Sútunarverksmiðja sem litar og vinnur fiskroð og húðir af stórgripum og 

lömbum. Verksmiðjan er ein sinnar tegundar í N-Evrópu. Skinnin eru gjarnan notuð í 

ýmisskonar handverk, auk annarar framleiðslu. Í sama húsnæði er Gestastofa þar er 

einnig selt handverk auk þess sem hægt er að skoða framleiðsluferlið og þar með sjá 

hvernig ofangreindar afurðir eru unnar (Sútarinn, e.d.). 

3.7.1 Aðstaða  

 Nokkuð er um fjölbreytt gistiframboð í Skagafirði. Þar eru tvö hótel, eitt í Varmahlíð 

og annað á Sauðárkróki, en auk þeirra eru nokkur gistiheimili á Sauðárkróki eins og 
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víðar í Skagafirði. Þar að auki bjóða nokkrir ferðaþjónustuaðilar upp á bændagistingu og 

hægt er að fá leigð sumarhús víða í héraðinu (Visit Skagafjordur, e.d.). Í Skagafirði eru 

átta félagsheimili, þau eru að jafnaði leigð út á sumrin fyrir ættarmót eða stærri hópa 

sem ferðast um héraðið, annaðhvort á hestum eða í hópbifreiðum. Nokkur tjaldsvæði 

eru í héraðinu, flest þeirra eru rekin af sveitafélaginu en önnur eru rekin af 

ferðaþjónustuaðilum (Visit Skagafjordur, e.d.). Í Skagafirði er sumarhúsabyggð meðal 

annars í Varmahlíð og á Steinsstöðum (Lendis, 2009). Á sumrin er fjölbreytt flóra af 

veitinga- og kaffihúsum í Skagafirði, fæst þeirra eru opin yfir vetrartímann en þó eru 

þrjú veitingahús á Sauðárkróki, eitt í Varmahlíð og annað á Hofsósi opin allt árið. Eitt 

bakarí er í Skagafirði það er á Sauðárkróki, einnig eru bensínafgreiðslur og sölustöðvar á 

Sauðárkróki, Hofsósi, í Varmahlíð og Ketilási (Visit Skagafjordur, e.d.). Sveitafélagið 

kemur að rekstri upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn og er hún staðsett í Varmahlíð 

(Markaðsstofa Norðurlands, e.d.).  

3.7.2 Afþreying   

Fjölda minjastaða er að finna í Skagafirði, einnig eru nokkur söfn og sýningar sem 

tengjast sögu og menningu héraðsins. Byggðasafnið í Skagafirði kemur að flestum 

safnasýningum sem eru í héraðinu (Byggðasafn Skagfirðinga,e.d.).                                                                                

Nokkrir menningar-og tónlistarviðburðir eru haldnir á hverju ári í Skagafirði, einnig eru 

nokkur fótbolta- og íþróttamót haldin á hverju sumri. Stórmót á vegum UMFÍ hafa verið 

haldin í Skagafirði (Sveitarfélagið Skagafjörður, e.d.). Önnur afþreying sem í boði er í 

Skagafirði er meðal annars veiði, golf, fjallganga, siglingar og sund (Visit Skagafjordur, 

e.d.). Á Reykjum á Reykjaströnd hefur á undanförnum árum verið byggð upp aðstaða í 

kringum heitar uppsprettur og þaðan eru líka ferðir í Drangey (Drangeyjarferðir, e.d.). 

Hægt er að fara í flúðasiglingar í Skagafirði niður Austari og Vestari Jökulsá. Tvö 

fyrirtæki bjóða upp á slíkar ferðir og eru flúðasiglingarnar mjög vinsælar á meðal 

ferðamanna  þar sem árnar eru sambærilegar við bestu flúðasiglingaár víða erlendis 

(Bakkaflöt, e.d; Markaðsstofa Norðurlands, e.d.; Viking Rafting, e.d.). 

 Íslenski hesturinn hefur sömuleiðis verið mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn. Í 

héraðinu eru nokkrar hestaleigur starfandi, sumar þeirra starfa allt árið um kring, 

sýningar tengdar hestinum eru sömuleiðis í boði (Ferðavefur Norðurlands vestra, e.d.). 
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Landsmót hestamanna hafa verið haldin af og til í Skagafirði um margra áratuga skeið 

og fjöldi ferðamanna sækir þau. Auk þess eru umfangsminni keppnir eða hestasýningar 

eru haldnar ár hvert í Skagafirði, bæði á veturna sem og á sumrin (Reiðhöllin 

Svaðastaðir, e.d.).                                                                                              

Veturinn er ekki síðri til að stunda afþreyingu en sumarið, skíðaíþróttin er mjög vinsæl 

og ekki er verra ef hægt er að ferðast um fjöllin á jeppum eða snjósleðum. Ágætis 

aðstaða er fyrir skíðaiðkendur í Skagafirði. Skíðasvæðið er staðsett í norðanverðum 

Tindastóli. Skíðalyftan er opin flesta daga þegar þannig viðrar og nægilegur snjór er, 

þess ber einnig að geta að búnaður er fyrir snjóframleiðslu á skíðasvæðinu þannig að 

með því hefur verið hægt að lengja skíðatímabilið. Hægt er að renna sér á göngu- og 

svigskíðum einnig á snjóbrettum og nokkir viðburðir haldnir á tímabilinu sem 

skíðasvæðið er opið (UMF Tindastóll, e.d.). Eitt fyrirtæki leigir út snjósleða og býður 

upp á ferðir um svæðið. Snjósleðaleigan er staðsett í Gönguskörðum, ekki ýkja langt frá 

skíðasvæðinu og ef aðstæður og veðurskilyrði eru góð þá er hægt að ferðast vítt um 

svæðið í kring (Krókaleiðir, e.d.). 

 Önnur afþreying fyrir ferðafólk tengd vetrinum, eins og til dæmis norðurljósaferðir, 

ísklifur og hálendisferðir á jeppa eða á snjósleða, er ekki í boði í Skagafirði. 

3.7.3 Um ferðaþjónustu í Skagafirði 

Árið 2005 var gerð stefnumótun fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð, ætlunin með henni var 

að móta framtíðarsýn fyrir Skagafjörð sem vænlegan áfangastað ferðamanna og um leið 

að styrkja stöðu ferðaþjónustunnar í héraðinu. Stefnumótunin átti að vera n.k. 

leiðarlýsing fyrir fyrirtæki, stofnanir og almenning í Skagafirði til að þessir aðilar gætu 

samstillt krafta sína og í framhaldinu styrkt sóknarfæri á sviði ferðaþjónustu í sátt, bæði 

við samfélagið og náttúruna. Leiðarljós stefnumótunarinnar voru eftirfarandi: 
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Mynd 2. Leiðarljós stefnumótunarinnar í Skagafirði (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, o.fl., 2006). 

  Megin niðurstaða stefnumótunarinnar er sá að helsti styrkur ferðaþjónustunnar í 

Skagafirði felst fyrst og fremst í útivist og hestamennsku, menningu og viðburðum. 

Aðrir þættir ferðaþjónustunnar, eins og framboð á veitinga- og gistiaðstöðum voru 

sagðir mjög góðir. Ennfremur kom fram í stefnumótuninni að viðhorf heimamanna til 

frekari uppbyggingar á ferðaþjónustunnar væru frekar jákvæð. Aftur á móti hafði 

uppbyggingin á ferðaþjónustu á svæðinu ekki verið nægilega markviss og af þeirri 

ástæðu hafði svæðið hvorki skýra né afgerandi ímynd sem áfangastaðir þurfa á að halda 

til að vekja áhuga ferðamanna. Af þessu má sjá að fjölmörg tækifæri voru til staðar, þá 

sérstaklega í náttúrunni, hefðum, samfélaginu og sögunni.  

Í stefnumótuninni kom fram að það sem setji mönnum skorður er viljinn og getan og 

voru þá helst nefndir fjárhagslegir burðir til að koma einhverju í framkvæmd. Í 

stefnumótununni kom sömuleiðis fram að ferðaþjónustan í Skagafirði þyrfti að nýta 

styrkleika sína mun betur en nú er gert og þurfi ennfremur að vinna á markvissari hátt að 

því að draga úr veikleikunum, meðal annars með því að efla náttúrutengda afþreyingu 

mun meira en gert er og efla ímynd Skagafjarðar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Félag ferðaþjónustuaðila í Skagafirði var stofnað fyrir nokkrum árum og hefur það 

unnið hörðum höndum, ásamt öðrum hagsmunaaðilum, að þáttum sem tengjast 

ferðaþjónstu á svæðinu í því skyni að efla Skagafjörð sem áfangastað og auka 

afþreyingu ferðafólks. Meðal þeirra verkefna er áform um að efla vetrarferðamennsku í 

Skagafirði. Hér hefur verið fjallað um Skagafjörð frá ýmsum hliðum og ljóst þykir að 

margt hefur áunnist á undanförnum árum en engu að síður má sjá að ferðaþjónustan í 

Skagafirði glímir að vissu leyti við sömu veikleikana og tilgreindir eru í 

stefnumótuninni.  
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4 Aðferðafræði  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var til að 

nálgast svör við tilgangi verkefnisins sem felst í að skoða möguleikana á því að byggja 

Skagafjörð upp sem vetraráfangastað. Hér verður gert grein fyrir aðferðum, gagnaöflun 

og úrvinnslu rannsóknarinnar. 

4.1 Rannsóknaraðferðir  

Í þessu verkefni var ákveðið að nálgast efnið með eigindlegum rannsóknaraðferðum sem 

byggjast að mestu á því að komast að kjarna viðfangsefnisins með spurningum eins og 

hvað, hvernig, hvenær og hvar (Berg, 2007: 3).                                                                                          

Eigindleg rannsókn byggist að mestu á fyrirbærafræðilegri sýn rannsakandans og 

hvernig hann túlkar viðfangsefnið sem hann vinnur með. Fyrirbærafræðin gengur einnig 

út frá hvaða merkingu og skilning fólk leggur í ákveðið viðfangsefni eða fyrirbæri. Því 

hentar fyrirbærafræðin vel til þess að fá dýpri innsýn í ákveðið viðfangsefni (Creswell, 

2013: 76-80). Í eigindlegri rannsókn felst sömuleiðis að skilja og lýsa tilteknu mannlegu 

eða samfélagslegu viðfangsefni, sama hvers eðlis sem það er. Eins og nafnið ber með 

sér, þá snýr rannsóknin að mestu að eiginleikum viðfangsefnisins (Edward H. Huijbens 

og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 278; Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 239).                                                                                                          

Þegar ekki er vitað mikið um ákveðið viðfangsefni þá henta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir vel til að fá tilfinningu fyrir viðfangsefninu svo hægt sé að öðlast 

vitneskju um atriði er skipta máli. Í eigindlegum rannsóknum er meðal annars aflað 

gagna með þátttökuathugun, viðtölum og með söfnun og greiningu á fyrirliggjandi 

gögnum (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 279). 

 Við þessa rannsókn var stuðst við frumgögn (e. primary data) sem eru meðal annars 

viðtöl (Finn, Elliot - White og Walton, 2000: 40 og 41). Viðtöl eru jafnan skilgreind 

sem samtal í ákveðnum tilgangi. Með þeim er verið að safna upplýsingum um ákveðið 

viðfangsefni eða fyrirbæri (Berg, 2007: 89). Viðtöl eru annað hvort notuð ein og sér eða 

samhliða öðrum rannsóknaraðferðum. Ákvörðunin á því að viðtöl eru notuð við slíkar 



22 

 

rannsóknir sem þessa, byggjast að mestu á því að það er öflug leið til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni (Helga Jónsdóttir, 2013: 137). Viðtöl eru ennfremur góð aðferð 

til þess að rannsakandinn fái ákveðna innsýn í reynsluheim, skoðun eða viðhorf 

viðmælandans á því viðfangsefni sem unnið er með (Berg, 2007: 97).  

Eigindleg viðtöl eru framkvæmd á ýmsan hátt og flokkuð í þrennt. Þau eru ýmist opin 

eða óstöðluð (e. unstructured), hálf opin (e. semi-structured) eða stöðluð/formleg (e. 

standarized) (Berg, 2007: 93; Helga Jónsdóttir, 2013: 143). Óstöðluð viðtöl eru þannig 

uppbyggð að ekki er fyrirfram mótað um hvað spurt er, né vitað mikið um viðfangsefnið 

sem verið er að rannsaka. Heldur myndast spurningarnar eftir því sem líður á viðtalið og 

rannsakandinn fær skýrari sýn á viðfangsefnið. Hálfopin viðtöl byggjast á því að 

spurningarnar eru fyrirfram mótaðar, en rannsakandinn getur engu að síður breytt 

orðalagi þeirra á meðan viðtalinu stendur og jafnvel dregið úr eða bætt við spurningu ef 

þannig stendur á. Viðtölin geta af þeim sökum verið mjög mismunandi frá einum 

viðmælanda til annars þó svo að um sé að ræða sama viðfangsefnið þá er innihald 

viðtalsins heldur ekki alltaf nákvæmlega eins (Helga Jónsdóttir, 2013: 143). Hálf opin 

viðtöl eru gjarnan hljóðrituð. Stöðluð viðtöl eru sett fram á þann hátt að spurningarnar 

eru fyrirfram mótaðar og eru spurðar nákvæmlega eins og þær eru settar fram og engin 

frávik eru leyfð. Hvorki er dregið úr eða bætt við spurningum. Þetta spurningarform 

svipar mjög til viðhorfs- eða spurningakannana þar sem ekki er hægt að svara nema með 

fyrirfram gefnum möguleikum eða forsendum (Berg, 2007: 92-95). Hálfopin viðtöl voru 

talin henta vel í þetta rannsóknarverkefni, þar sem ætlunin er að varpa ljósi á hvort 

grundvöllur sé fyrir hendi að byggja Skagafjörð upp sem vetraráfangastað, einnig er 

ætlunin að meta þau tækifæri og hindranir sem eru hugsanlega fyrir hendi fyrir slíkt.Til 

að fá svör við þessum spurningum var haft samband við valda aðila sem koma að 

ferðaþjónustu í Skagafirði frá ólíkum áttum, bæði sem rekstraraðilar og einnig fulltrúar 

stoðkerfisins. Creswell (2013: 78 og 81) bendir á að mikilvægt sé að velja viðmælendur 

sem hafa reynslu og þekki af eigin raun viðfangsefnið sem rannsakað er. Við þessa 

rannsókn var beitt markmiðsúrtaki (e.purposeful sampling) við val á viðmælendunum, 

þ.e. þeir eru valdir útfrá tengslum sínum við viðfangsefnið. Það er sérstaklega gert til að 

tryggja að þeir láti í ljós skoðanir sínar sem ætlast er til að nýtist rannsókninni (Berg, 

2007: 44). 
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4.2 Undirbúningur  

Mikið af þeim gögnum sem ég notaði við rannsóknina sótti ég af netinu. Aðallega nýtti 

ég mér leitarsíðurnar hvar.is, leitir.is auk bókasafnsvef Háskólans á Akureyri til að finna 

gögn sem ég notaði. Af leitarsíðunum sótti ég fjölda ritrýndra greina, þær voru meðal 

annars í tímaritum eins og  Annals of Tourism Research, Tourism Management og 

Journal of Travel Research o.fl. Annað lesefni eins og bækur fékk ég lánað hjá Guðrúnu 

Þóru Gunnarsdóttur, bókasafni Háskólans á Akureyri og Háskólans á Hólum. Vinnan 

við verkefnið hófst snemma árs 2015. Vel gekk að fá viðmælendur og tóku þau öll vel í 

að taka þátt í rannsókninni. Leitað var til þeirra með tölvupósti og símleiðis. 

4.3 Viðmælendur  

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort hægt sé að byggja Skagafjörð 

upp sem vetraráfangastað og því var ákveðið að taka hálfopin viðtöl við fulltrúa 

nokkurra hagsmunaðila, þ.e. stofnana, fyrirtækja og formann Félags ferðaþjónustuaðila í 

Skagafirði. Lagt var upp með að velja aðila sem hafa góða innsýn í ferðaþjónustu í 

Skagafirði auk þess sem viðmælendur þekkja vel til starfsemi ferðaþjónustunnar í 

Skagafirði. Þegar um er að ræða svo fáa aðila til að svara rannsóknarpurningunni þá er 

það ekki fjöldinn sem skiptir mestu máli, heldur er aðalatriðið að þeir sem valdir eru séu 

góðir fulltrúar og þekki viðfangsefnið vel. Engu að síður þarf úrtakið að vera nægilega 

stórt til að fá trúverðuga niðurstöðu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013: 222–3).  

Viðmælendur mínir voru: 

Svanhildur Pálsdóttir, formaður Ferðamálasamtaka Skagafjarðar og eigandi Hótels 

Varmahlíðar.                                                                                                                                         

Sigfús Ingi Sigfússon, verkefnastjóri í atvinnu-, menningar og kynningarmálum hjá 

Sveitarfélaginu Skagafirði. Þegar viðtalið var tekið við Sigfús kallaði hann einnig til 

Lauefeyju Kristínu Skúladóttur samstarfskonu sína. 
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 Viggó Jónsson, umsjónarmaður skíðasvæðisins í Tindastóli og eigandi Drangeyjaferða í 

Skagafirði.                                                                                                                                        

Halldór Óli Kjartansson, verkefnastjóri hjá Markaðsstofu Norðurlands á Akureyri. 

Viðtölin við þessa einstaklinga voru tekin á heimasvæði eða á vinnustað þeirra. Það var 

gert með því hugarfari að vera í umhverfi þar sem viðmælendunum liði vel í (Berg, 

2007: 130). Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki allra viðmælenda. Gsm sími 

höfundar var notaður sem upptökutæki og voru upptökurnar síðan færðar í tölvu og 

viðtölin afrituð.  

4.4 Framkvæmd 

Spurningarlistinn (viðauki A) var gerður eftir að búið var að bóka fyrsta viðtalið. Þegar 

kom að því að taka viðtölin sem eftir voru, þá þótti mér ein spurning ekki eiga við hina 

viðmælendurna og hún var því tekin út. Spurningalistinn var upphaflega með ellefu 

spurningum en þær urðu fyrir rest tíu. Spurningarnar byggjast á því að fyrst er 

spurningin almenn en eftir því sem líður á, þá þrengist umræðuramminn. Það er gert til 

að fá fram skýrari áherslur um viðfangsefnið. Þar sem um hálf opið viðtal þá gafst mér 

færi á að breyta orðalagi í spurningunum og jafnvel sleppa eða fækka spurningum eftir 

því sem við átti hverju sinni.  

Við upphaf hvers viðtals kynnti ég mig og verkefni mitt. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu 31.mars til 9.apríl 2015, og voru allt frá hálftíma að einni klukkustund. Eftir 

að viðtölin voru skrifuð orðrétt eftir upptökunni þá voru þau prentuð út. Út frá 

viðtölunum voru dregin fram nokkur áhersluatriði. Hver spurning fékk sinn lit, spurning 

nr. tvö var fjólublá og spurning nr. þrjú bleik, o.s.frv. Þar næst hófst vinnan við að skrifa 

umræðurnar. Þær voru því næst flokkaðar í í 7 atriði. Hér fyrir neðan eru áhersluatriðin 

sem unnin voru úr upphaflega spurningalistanum. 

1. Hvaða afþreying kallar veturinn á?                                                                                               

a) Hver eru tækifærin í vetrarferðamennsku?  

b) Hverjar eru helstu hindranir á uppbyggingu í vetrarferðamennsku? 

2.  Hvernig er hægt að efla Skagafjörð sem áfangastað að vetri til? 
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3.  Hvernig er áhugi meðal ferðaþjónustuaðila í Skagafirði um ferðaþjónustu utan 

háannar?  

4.  Hvað með afþreyingarframboðið í Skagafirði, þarf að efla það?                                                                                                                                    

5. Hvað með flugsamgöngur um Alexandersflugvöll, gætu þær átt þátt í að efla stöðu 

Skagafjarðar sem áfangastaðar?  

4.5 Helstu annmarkar  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar liggja hjá rannsakandanum þar sem reynsluleysi 

hans getur haft áhrif á hvaða ályktanir hann dregur af gögnunum sem fengust með 

rannsókninni (Creswell, 2013, p. 82). Það er ennfremur hægt að setja spurningarmerki 

við hæfni rannsakandans til að taka viðtöl þar sem lítil reynsla og þjálfun var ekki mikil. 

Eftirfylgni spurninga hefði mátt vera markvissari, a.m.k. í nokkrum tilvikum, það 

skrifast alfarið á reynsluleysi rannsakandans. Engu að síður gengu viðtölin vel og 

viðmót viðmælenda mjög gott og góðar upplýsingar fengust um viðfangsefnið. Þrátt 

fyrir ýmsa vankanta við rannsóknina þá getur hún  dregið fram ágæta vísbendingu um 

hvort hægt sé að byggja upp vetraráfangastað í Skagafirði. Þetta var frumraun mín í 

rannsóknum að þessu tagi og er örugglega hægt að segja að með meiri reynslu og 

þekkingu hefði verið hægt að koma í veg fyrir vandamál af þessu tagi.  
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5 Umræður  

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan var talað við fjóra aðila sem koma að 

ferðaþjónustu í Skagafirði með ólíkum hætti. Hér koma viðhorf þeirra fram 

5.1 Hvaða afþreying kallar veturinn á? (sp.3) Viðmælendur voru nokkuð samhljóma 

hvað varðar hugmyndir um vetrarafþreyingu. Þannig nefndu flestir gönguferðir á 

snjóþrúgum, snjósleða, skíðaíþróttir sem dæmi. „ ...fólk erlendis frá er mjög spennt 

að koma til Íslands til að komast á skíði...“ (Viggó Jónsson, viðtal, 9.apríl 2015).  

Einn viðmælenda sagði að heitar laugar væri t.d. eitthvað sem hægt væri að gera 

meira út á „... Grettislaug...vekur alltaf jafn mikla lukku...“(Halldór Óli Kjartansson, 

31.mars 2015).                                                                                                                                                      

 Að sögn Svanhildar eru ferðamenn að sækjast eftir mjög ólíkum hlutum, og þá 

sérstaklega hvað afþreyinguna snertir. Ferðamennirnir vilja ekki síður gera vel við 

sig í mat og drykk á veturna eins og á sumrin. Það þarf því að vera hægt að bjóða 

þeim upp á fjölbreytta afþreyingu innandyra. „..Það þarf að vera eitthvað einfalt 

líka, það þarf að vera hægt að fara...í söfn og þetta... sem þú getur alltaf notið, 

hvernig sem veðrið er...“ (Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 9.apríl 2015).                                                                                                                                                 

 Viðmælendurnir bentu ennfremur á að meirihluti erlendra ferðamanna sem komi 

til Íslands komi út af náttúrunni „...við erum að selja náttúruna og við erum að sýna 

hana á mismunandi vegu...“ (Halldór Óli Kjartansson, viðtal, 31.mars 2015).                                       

 Önnur þjónusta við ferðamenn má vera betri. Þá er átt við um opnunartíma 

sundlauga og safna eða annað sem ferðamönnum er gefinn kostur á að skoða. Þegar 

slík þjónusta er í boði þarf að hafa reglulega opnunartíma m.a. fyrir ferðamenn, 

jafnvel þó það væri ekki nema bara hluta úr degi. „...ef fólk veit að það er opið þá 

nýtir það sér það...“(Svanhildur Pálsdóttir, viðtal 9.apríl 2015). 

 

5.2 Hver eru tækifærin í vetrarferðamennsku? (sp.2) Viðmælendurnir sögðu að það 

væri væri hægt að þróa nýjar vörur fyrir ferðamenn , en það sé ennfremur hægt að 

efla það sem er til staðar og þróa og selja ferðamönnum. Auk þess sem samstarf við 
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aðila utan Skagafjarðar gætu sömuleiðis opnað ný tækifæri í vetrarferðamennsku. 

Tröllaskaginn var nefndur í tengslum þar sem tækifærin í vetrarferðamennsku liggja, 

og þá sérstaklega í tengslum við þyrluskíðaferðamennskuna sem hefur byggst upp 

þar. „...þar sem fólk er að ganga upp á fjöllin og svo skíðar niður, og svo 

þyrluskíðamennskuna og gönguskíðin...“(Laufey Kristín Skúladóttir, viðtal , 9.apríl 

2015).   

 Snjórinn býður upp á margskonar afþreyingu, aðallega er um að ræða skíði hjá 

þeim sem rætt var við, en einnig snjósleðaferðir, náttúrulaugar og auk þess 

norðurljósin sem laða ferðamenn til landsins. „...hér er kjörið að skoða norðurljós, 

skýjahulan er sjaldnar hér en annarsstaðar...“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 9.apríl 

2015).                                                                                                                    

 Að mati Viggós er hestamennskan eitthvað sem hægt er að gera meira út á, til 

dæmis þá möguleika sem Reiðhöllin Svaðastaðir býður upp á og þar sé margt hægt 

að gera með hestafólki.  

 Með því að huga að því hver tækifærin í vetrarferðamennsku eru þá má sömuleiðis 

skoða hvað það er sem ferðamennirnir vilja og hvernig vörurnar eru bornar á borð 

fyrir þá.  „... þeir eru fúsari til að kaupa, þeir þurfa tilbúnar vörur og pakka. Þeir 

þurfa...meiri þjónustu...“ (Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 9. apríl 2015). Það kom 

ennfremur fram hjá flestum viðmælendum mínum að það eru einnig tækifæri ef af 

beinu millilandaflugi yrði um Norðurland.  „...Samgöngur á landi og í rauninni 

flugsamgöngur eru kanski...hindrun og sóknarfæri líka...“ (Halldór Óli Kjartansson, 

viðtal, 31.mars 2015).  

 

5.3 Hverjar eru helstu hindranir á uppbyggingu í vetrarferðamennsku? (sp.2) Þrátt 

fyrir að mörg tækifæri séu í vetrarferðamennsku, þá verður ekki komist hjá því að 

það eru margar hindranir sem þarf að yfirstíga. Flugsamgöngur eru meðal annars 

sem taldar  fram sem hindrun og þá sérstaklega vegna þess að aðeins ein gátt er inn í 

landið sem er á sunnanverðu landinu og það hafi áhrif á að hve fáir ferðamenn skili 

sér út á landsbyggðina á veturnar og þá sérstaklega á Norðurland. „...Til að dreifa 

ferðamannafjöldanum, þá minnkar álagið fyrir sunnan og dreifir ferðamanninum 

um Norðurland líka. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem fljúga hingað beint, 

þeir...eyða miklu fleiri gistináttum á Norðurlandi..“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 
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9.apríl 2015). Halldór tekur í svipaðan streng með það.  „Okkur vantar [millilanda] 

flug líka, við þurfum... ef við tölum um þetta svæði [Norðurland] þá þurfum við að 

stytta aðkomu frá flugvelli að gististað og afþreyingasvæðið...“ 

 Í Skagafirði eru aðilar innan ferðaþjónustunnar að íhuga hvort þeir eigi að hafa 

opið yfir veturinn, og má greina að það sé ekki auðveld ákvörðun. „...ég er pínu 

tvístígandi varðandi veturinn...þetta er mjög stór ákvörðunartaka...“  (Svanhildur 

Pálsdóttir, viðtal, 9.apríl 2015).                                                                                                                               

 Ef ferðamönnum fjölgar þá er fyrirséð að huga þurfi að uppbyggingu á innviðum 

ferðaþjónustunnar. Sveitarfélagið þurfi af þeim sökum að efla ýmsa þætti sem það 

hefur umsjón með. Það varðar helst opnunartíma á söfnum og sundlaugum og ekki 

síður með útgáfu á kortum og skiltum. En það er ekki eingöngu sveitarfélagið sem 

kemur að ferðaþjónustu í héraðinu. „...Ferðaþjónustan sjálf þarf náttúrulega að 

standa sig líka...“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 9.apríl 2015). 

  

5.4 Hvernig er hægt að efla Skagafjörð sem áfangastað að vetri til? (sp.4 og 8) 

Viðmælendur mínir voru sammála um að hægt sé að efla Skagafjörð sem 

vetraráfangastað, en það eru misjafnar áherslur hvað það væri sem þyrfti til þess. Að 

mati Halldórs væri nú þegar mikið af afþreyingu í boði, bæði innan- sem utandyra. 

Helst væri hægt að efla þann þátt betur með því að bjóða upp á skipulagðar ferðir 

með leiðsögn. Með því að bjóða upp á slíkt er í meira mæli verið að stuðla að 

efnahaglegum ávinningi ferðaþjónustunnar og samfélagsins í heild. „...tækifærin og 

vörurnar [eru]til staðar en ég held að það sé aðallega spurning um að pakka þeim 

inn og selja þær og fá meiri virðisauka. [Slíkt] skapar sérhæfð störf...“   (Halldór 

Óli Kjartansson, viðtal, 31. mars 2015).                                                                                                                                                                                                              

 Markaðssetning er nauðsynlegur þáttur til að kynna svæðið, og ekki síður til að fá 

fleiri ferðamenn. Sveitarfélagið Skagafjörður er í góðu samstarfi við ferðaþjónustuna 

í Skagafirði og fleiri aðila við útgáfu á bæklingnum North Iceland the Official 

Tourist Guide. Internetið er einnig mikilvægur miðill ef ætlunin er að koma því sem 

í boði er á framfæri. Sveitarfélagið heldur úti heimasíðuna www.visitskagafjordur.is. 

„...netið skiptir öllu máli...“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 9.apríl 2015).  

 Mögulega er hægt að efla ferðaþjónustuna í Skagafirði ef ferðaskrifstofa væri 

starfandi á svæðinu sem hefði það að markmiði að því að koma öllum á framfæri. Á 
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þann hátt gætu ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði selt sínar vörur beint. „...það geta 

allir kynnt en það geta ekki allir selt...“ (Halldór Óli Kjartansson,viðtal, 9.apríl 

2015).                                                                                                                    

 Einn viðmælenda nefndi það að þeir sem komi að ferðaþjónustu þurfi að vissu 

leyti að finna einn ákveðinn farveg sem allir geta sammælst um. Einnig þurfi að 

vinna markvissara að uppbyggingu innviða til að gera þá sýnilegri fyrir ferðamenn. 

Það eru margir að gera fullt af góðum hlutun en það þurfi ennfremur einstaklinga 

sem sjái hér fleiri möguleika og er tilbúið að leggja vinnu og fjármagn í það að efla 

svæðið meira en er nú.  „...Það þarf kanski...að vera meiri slagkraftur í öllu sem er 

gert og að það sé markvissara...“(Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 9.apríl 2015).  

 Þau sóknarfæri sem voru ofarlega í huga viðmælenda voru m.a að fá fleiri 

ferðamenn í gegnum fyrirhugað millilandaflug um Akureyri, þannig væri hægt að 

efla Skagafjörð. „...Helstu sóknarfærin eru að fá ferðamenn í auknum mæli hingað 

og þá í gegnum flugið, fyrst og fremst inn á Norðurland og þá að nýta náttúruna 

sem aðdráttarafl og afþreyingu í kringum hana...“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 

9.apríl 2015).  

  

Að sögn Laufeyjar sem hefur verið að vinna að þessu verkefni að hálfu 

sveitarfélagsins, var fyrir nokkrum misserum send út könnun til félagsmanna. 

Markmiðið með því var að kanna hvort áhugi væri á því að byggja Skagafjörð upp 

sem vetraráfangastað. Svörin voru mjög misskipt. „...Fólk er allt af vilja gert og vill 

þetta kanski en er ekki tilbúið að stíga þetta skref og segja, ég ætla að hafa opið...“ 

(Laufey Kristín Skúladóttir, viðtal, 9.apríl 2015). Það eru misjafnar skoðanir á meðal 

ferðaþjónustuaðila en sumir halda því fram að þeir séu tilbúnir að hafa opið hjá sér 

yfir lágönnina og sinna þessu meira, en svo eru aðrir sem ætla ekki að taka þátt. 

„...um leið og þetta fólk sér einhver tækifæri, þá auðvitað mun það breytast...“ 

(Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 9.apríl 2015).  

 

5.5 Hvað með afþreyingarframboðið í Skagafirði, þarf að efla það? (sp.6) 

Viðmælendurnir létu í ljós misjafnar skoðanir á því hvort nægilegt framboð væri af 

afþreyingu í Skagafirði eða ekki. „...Það þarf ekki eitthvað stórt og mikið en 

auðvitað þarf þetta að vera þannig að fólk lifi af því, og geti haft af því 
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lífsviðurværi...“  (Viggó Jónsson, viðtal, 9. apríl 2015).                                                                                                     

 Að sögn Halldórs er þetta viðhorf á afþreyingarframboðinu víðar að finna en í 

Skagafirði. En að hans mati hjálpar það til ef hægt er að búa til nýtt aðdráttarafl, því 

í rauninni þurfi frekar að pakka vörunni inn en að búa til eitthvað nýtt. „...Vissulega 

hjálpar allt...ef hægt er að búa til nýjan segul eða mjög öfluga afþreyingu. Eða 

kynna eitthvað sem við vitum ekki nú þegar í dag að sé rosalega vinsælt úti í 

heimi...“ (Halldór Óli Kjartansson, viðtal, 9.apríl 2015).                                                                                                    

 Mikið af afþreyingu sem er í boði í Skagafirði og er hvað vinsælast, er aðeins í 

boði á sumrin, t.d. flúðasiglingarnar. „...Ég held að við höfum sömu möguleika og 

aðrir varðandi afþreyingu, [það]bara að búa til...gönguferðir og einhverja 

heilsupakka...“ (Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 9.apríl 2015).                                                                                        

Nú þegar er margt í boði, helst væri að bæta úr þjónustunni og lengja 

opnunartímana. Hér notast ferðamennirnir aðallega við þá bæklinga sem eru í boði 

og reyna með þeim að hjálpa sér sjálfir. „Það háir okkur svolítið að það er engin 

ferðaskrifstofa hér eða enginn sem tekur og pakkar þessu saman eins og Saga 

Travel á Akureyri...“ (Laufey Kristín Skúladóttir, viðtal, 9.apríl 2015). 

 

5.6 Hvað með flugsamgöngur um Alexandersflugvöll, gætu þær átt þátt í að efla 

stöðu Skagafjarðar sem áfangastaðar? (sp.9). Að mati viðmælenda minna þá voru 

þau nokkuð sammála að áætlanaflug til Sauðárkróks elft gæti Skagafjörð sem 

áfangastað, en það í sjálfu sér væri ekki aðalatriðið. „...Ég held...að það muni breyta 

meiru fyrir okkur ef farið [verður]að fljúga millilandaflug til Akureyrar...“  

(Svanhildur Pálsdóttir, viðtal 9.apríl 2015). Að sögn Halldórs þá skiptir máli fyrir 

ferðamanninn hversu lengi hann er að ferðast frá flugvelli að gististað. Það muni því 

miklu á hvaða markað ferðamaðurinn sækir hversu lengi hann þarf að ferðast 

þangað.                                                                                                                               

Yfirleitt er greiðfært til og frá Skagafirði landleiðina, og lítið sé hægt að setja út á 

snjómoksturinn yfir vetrarmánuðina. „við getum svo sem ekki kvartað... yfir 

vegasamgöngum eða þannig, ekki yfir háveturinn...“ (Svanhildur Pálsdóttir, viðtal, 

9.apríl 2015). 
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 Sigfús lagði áherslu á að það þyrfti, ef þess væri kostur, að ráðast í verulegar 

endurbætur á ýmsum samgönguleiðum innan Skagfjarðar. „...Það þarf að gera 

mikið vegna ástands vega hér...“ (Sigfús Ingi Sigfússon, viðtal, 9.apríl 2015).  
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6 Niðurstaða 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að svara rannsóknarspurningunni: Er hægt að 

byggja Skagafjörð upp sem vetraráfangastað? 

Viðmælendurnir voru sammála um að hægt sé að stunda fjölbreytta afþreyingu að vetri 

til. Það fer eftir aðstæðunum sem eru fyrir hendi hvaða afþreyingu er hægt að stunda á 

hverjum stað. Ef tekið er sem dæmi þá þarf snævi þaktar fjallshlíðar svo að hægt sé að 

stunda skíðaíþróttir og það þarf svipaða samsetningu í tengslum við snjósleðaferðir. 

Fólk sækir í mismunandi veðurfar og afþreyingu og ferðast gjarnan til að upplifa ólíkar 

aðstæður og afþreyingu en það er vant að heiman. Gott aðgengi þarf því að vera að 

afþreyingunni, sömuleiðis þurfa aðstæður til að stunda hana að vera góðar (Buckley, 

2010: 97 og 100).  

Mikið af tækifærum eru til staðar fyrir vetraferðamennsku í Skagafirði og viðhorf 

viðmælenda var á þá leið að fyrst og fremst þurfi að nýta þá afþreyingu sem er nú þegar í 

boði og jafnvel er hægt að þróa frekar heldur en að koma fram með eitthvað nýtt. Efla 

þurfi þjónustuna við ferðamenn mun meira en er nú, því það hefur sýnt sig að ferðamenn 

sem koma til Íslands að vetri til þurfa meiri þjónustu en t.d. þeir sem koma að sumri til. 

Kannanir sýna að flestir ferðamenn sem koma til Íslands fara í skipulagðar ferðir og 

greiða fyrir afþreyingu sem farin er með leiðsögn. Ferðamenn sækjast flestir í að komast 

í norðurljósaferðir, söfn, náttúrulaugar og hestaferðir svo einhver dæmi séu nefnd (Þóra 

Ásgeirsdóttir, o.fl., 2014: 135).  

Það eru margs konar hindranir sem ferðaþjónustan glímir við, að mati viðmælenda eru 

það aðallega samgöngur og þá sérstaklega flug. Þar sem það hefur áhrif á að mun styttra 

er á milli staða með áætlunarflugi en ef farið er landleiðina og rysjótt veður getur 

hindrað helstu samgönguleiðir nánast fyrirvaralaust. Viðmælendurnir töldu að hægt væri 

að yfirstíga þessar hindranir með bættum samgöngum og þá sérstaklega ef opnað yrði 

fyrir millilandaflug um Norðurland. Samgöngur eru áfangastöðum mjög mikilvægir og 

þurfa þær að vera með skilvirkum hætti til og frá staðnum (Gunn, 2002: 223–225). 
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Þegar ferðast er til Íslands er aðeins opin ein gátt inn í landið og hún er á sunnanverðu 

landinu. Með því að hafa aðeins eina gátt inní landið verður afleiðingin sú að ferðamenn 

ferðast síður út á landsbyggðina, sérstaklega á það við um ferðalög að vetri til 

(Margaryan og Zherdev, 2011: 23).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Viðmælendur töldu að ferðaþjónustan í Skagafirði þurfi að eflast og þá sérstaklega þurfi 

að huga að helstu þjónustuþáttum sem þar eru. Til að áfangastaðir geti laðað að sér fleira 

ferðafólk þurfa þeir að bera ákveðin einkenni, t.d. þarf aðgengi fyrir ferðafólkið að 

margskonar þjónustu að vera gott, ennfremur sem þjónustan þurfi að vera fjölbreytt og 

þar að auki skiptir miklu máli virkni og samvinna heimamanna að því að efla þessa 

þætti (Buhalis, 2000: 98; Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 23).  

Að mati viðmælenda eru áherslurnar um að efla Skagafjörð sem áfangastað að vetri til 

áhugaverðar og sannfærandi. Þeim fannst flestum vera nóg af afþreyingu í boði hvort 

sem það er innan eða utandyra, en þeim finnst vanta að búin sé til meiri virðisauki úr því 

sem til er. Afþreying gegnir mjög mikilvægu hlutverki sem aðdráttarafl áfangastaða 

(Buckley, 2010: 100; Page, 2009: 132). Þeir áfangastaðir sem ekki hafa þróað virðisauka 

sem felst t.d. í því að bjóða upp á skipulagðar ferðir eru ekki eins líklegir til að laða að 

sér ferðafólk og þeir eru þar af leiðandi síður að koma áfangastaðnum á framfæri með 

árangursríkum hætti (Wilson, o.fl., 2001: 134). Ef ætlunin er að efla Skagafjörð sem 

vetraráfangastað þá þarf að búa til meiri virðisauka úr afþreyingunni sem er nú þegar í 

boði. Ferðaskrifstofa gæti séð um að tengja saman ólíkar ferðaþjónustuvörur og búa 

þannig til pakka fyrir ferðafólk, mynda þannig meiri virðisauka og auka samvinnu 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Það væri hægt að gera með ýmsum hætti, t.d. með því að 

bjóða upp á ævintýraferðamennsku, sem svipar mjög til hefðbundinnar útivistar nema að 

því leyti að hún felur í sér ákveðna áskorun fyrir þátttakandann og er stunduð í umhverfi 

sem er honum ókunnugt eða framandi (Weber, 2001: 361). Slíkar ferðir eru gjarnan 

farnar í hópum með leiðsögumanni. Í ævintýraferðamennsku eru gjarnan nýttar aðstæður 

eins og til dæmis veðurfar og náttúra sem geta skapað framandi og spennandi aðstæður 

fyrir einstaklinginn. Því má segja að margvísleg tækifæri felast í að hanna slíka 

samsetningu sem ævintýraferðamennska er sama hvort er að sumri eða vetri (Buckley, 

2010: 8 og 21; Weber, 2001: 361). Að sníða ólíkar ferðaþjónustuvörur fyrir ólíkar gerðir 
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ferðafólks getur verið mikil áskorun fyrir ferðaþjónustuaðila sérstaklega á svæðum þar 

sem veðurfar er mjög síbreytilegt, líkt og er á Íslandi (Getz og Nilsson, 2004: 19).  

Viðmælendur mínir töldu að það þurfi að efla þurfi að auka við þjónustu við ferðamenn 

í mun meira mæli en nú er gert, t.d. að hafa söfnin opin yfir veturinn, þó það væri aðeins 

hluta úr degi. Jafnvel þurfi að lengja opnunartíma sundlauga, a.m.k. sumra þeirra meira 

en nú er. En það er ekki eingöngu stofnanirnar sem þurfa að bæta úr þjónustuþáttunum. 

Það er þörf á því að ferðaþjónustufyrirtækin efli þann þátt sömuleiðis. Ennfremur sem 

þurfi að ráðast í öflugt markaðsstarf, bæði til að kynna og laða fleira ferðafólk á svæðið. 

Skýr skilaboð þurfa að koma fram um það hver áfangastaðurinn er og hvað hann hafi 

upp á að bjóða (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013: 94) og þannig sé 

sköpuð ákveðin sérstaða eða ímynd í huga ferðafólksins í þeim tilgangi að laða það að 

áfangastaðnum (Haugland, o.fl., 2011: 274). Hvernig staðið er að markaðssetningunni 

felst að mestu leyti í samvinnu þeirra hagsmunaðaila sem áfangastaðnum standa sem eru 

stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar (Buhalis, 2000: 98). Ennfremur er mikilvægt að 

markaðssetningin sé unnin í samstarfi við markaðsstofur landshluta sem sjá síðan um að 

samræma allt kynningarstarf gagnvart ferðamönnum (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013: 60 og 93). Það felast sömuleiðis tækifæri í því að miða 

markaðssetningu að einstaklingum sem eru tilbúnir að kanna ókunnugar slóðir á öðrum 

forsendum en að sumri til (Baum og Hagen, 1999: 308). 

 Á undanförnum misserum hafa aðilar innan Félags ferðaþjónustuaðila verið að vinna að 

uppbyggingu vetrarferðamennsku í Skagafirði og gengur sú vinna mun hægar fyrir sig 

en ætlað var. Ennfremur virðist sem að ekki sé einhugur um verkefnið eins og staðan er 

núna, því að misjafn áhugi er á meðal ferðaþjónustuaðila um að taka þátt í verkefninu og 

þar með að hafa opið allt árið. Þegar svo fáir ferðamenn skila sér út á landsbyggðina 

eins og raun ber vitni hefur það gríðarleg áhrif á afkomu ferðaþjónustufyrirtækja þar og 

hefur gert það að verkum að fæst þeirra eru opin allt árið (Getz og Nilsson, 2004: 29). 

Þegar fyrirtæki eru lokuð í svo langan tíma þá eru þau heldur ekki að nýta þær auðlindir 

sem eru fyrir hendi með eins skilvirkum hætti og ætla mætti. Slíkt hefur að sjálfsögðu 

mikil áhrif á reksturinn og afkomu þeirra sem starfa í ferðaþjónustu. Skiljanlegt er að 

eigendur og rekstraraðilar séu tvístígandi yfir því hvort þeir eigi að hafa fyrirtækið lokað 

yfir veturinn eða reka það á lágmarksafköstum. Þegar aðstæður eru líkt og hér er lýst er 
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erfitt að ímynda sér að hægt sé að laða að fjárfesta til að taka þátt í uppbyggingu 

ferðaþjónustunnar eða fá fleiri til að hefja rekstur (Cannas, 2012:42, 43 og 45).  

Ekki er talið að svo stöddu að efla þurfi áætlunarflug til Sauðárkróks. Viðmælendur 

voru sammála að það myndi engu að síður efla Skagafjörð sem áfangastað en það væri 

kanski ekki aðalatriðið eins og staðan er núna. Greiðfært er til og frá Skagafirði 

landleiðina meiri hlutann af árinu og því er nauðsynlegra að ráðast í endurbætur 

mörgum samgönguleiðum innan Skagafjarðar. Sterkar vísbendingar eru um að ef farið 

verður í það að opna Akureyrarflugvöll fyrir millilandaflug þá gæti það átt þátt í því að 

efla ferðaþjónustu á Norðurlandi í mun meira mæli en nú er. Auk þess að það myndi 

styðja viðfrekari þróun í þjónustu við ferðamenn (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013: 78). 

6.1 Leiðir til úrlausna   

 Mikilvægt er að þeir sem standa að ferðaþjónustu í Skagafirði spyrji sig hvaða ávinning 

þeir vilja hafa af rekstrinum og hvort þeir eru tilbúnir að fá fleiri ferðamenn inn á 

svæðið á veturna. Ef ætlunin er að efla Skagafjörð sem vetraráfangastað þá hefur það 

sýnt sig að ferðamenn sem heimsækja landið að vetri til þurfa meiri þjónustu, því þurfa 

þeir sem eru í ferðaþjónustu að gera upp við sig hvort þeir ætli sér að hafa opið yfir 

lágönnina eða ekki. Því þegar á heildina er litið er góður áfangastaður klasi samsetninga 

þar sem aðgengi ferðamanna að staðnum er gott og þjónusta fjölbreytt. Fastur 

opnunartími fyrirtækja laðar fleiri að heldur en þegar boðið er upp á að opnað sé eftir 

séróskum.  

Náttúra Íslands er eitt helsta aðdráttaraflið í hugum ferðamanna sem hingað koma, því er 

hægt að hanna ákaflega fjölbreyttar ferðaþjónustuvörur sem nýta þessa auðlind, þ.á.m. 

innan ævintýraferðamennsku. Þar skapast virðisauki þegar ferðaþjónustuvörur eru 

tengdar saman og leiðsögn er veitt af hæfu fólki. Það háir svæðinu að ekki sé til staðar 

ferðaskrifstofa sem pakkar saman mismunandi ferðaþjónustuvörum og tengir þannig 

saman ólíka ferðaþjónustuaðila meðfram því að skapa virðisauka (Laufey Kristín 

Skúladóttir, 2015).  
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Markaðssetning er svæðinu mjög mikilvæg, bæði til þess að kynna svæðið í heild og 

ekki síður til að laða að fleiri ferðamenn. Markaðssetning krefst þess að samfélagið í 

heild vinni saman að ímynd svæðisins, marka þarf skýra stefnu í því hver ímynd 

svæðisins er og hvað það hefur upp á að bjóða. Ekki er mælt með því að dregin séu fram 

einstök aðdráttaröfl.  
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7 Lokaorð 

Að byggja upp Skagafjörð sem vetraráfangastað getur skipt sköpum fyrir 

ferðaþjónustuna á svæðinu sem og samfélagið í heild. En til að komast þangað sem að er 

stefnt þarf að leggja í mikla vinnu auk þess sem margir þurfa að koma að þeirri vinnu. 

Skagafjörður hefur þann kost að þar er hægt að stunda fjölbreytta útivist auk þess sem 

fjölmargt annað áhugavert er í boði fyrir ferðamenn. 

Þessi rannsókn átti að svara því hvort hægt sé að byggja Skagafjörð upp sem 

vetraráfangastað. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að aðilar sem rætt var við 

voru sammála um að hægt sé að efla Skagafjörð sem vetraráfangastað en það voru 

misjafnar áherslur um hvað þurfi til þess. Þau orð sem komu oftast upp í viðtölunum 

voru að pakka þyrfti inn ferðaþjónustuvörum. Einnig var nokkuð minnst á að það þyrfti 

ferðaskrifstofu á svæðið til að sjá um að kynna og selja það sem er í boði ásamt 

millilandaflugvelli á Akureyri. Aftur á móti kom sjaldnar upp í viðtölunum orðið 

samvinna, þó svo að hér starfi fjöldi manns að því að fá ferðamenn í heimsókn, þá 

virðist sem minna sé hugað að því að reyna að stefna að sama markmiðið sem er að efla 

Skagafjörð sem eina heild og þar með auka efnahagslegan ávinning ferðaþjónustunnar 

og samfélagsings í heild.  

Skagafjörður hefur burði til að eflast en til að það verði þarf margt að breytast. Það þarf 

m.a. þátttöku og virkni heimamanna um að skapa aðdráttarafl sem ferðafólk er tilbúið að 

njóta á áfangastaðnum. 
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9 Viðauki A- spurningar til 
viðmælenda 

 

1. Oft hefur verið talað um að dreifa ferðamenn sem koma til landsins í tíma og 

rúmi, finnst þér að það átak hafi gengið eftir með að fá ferðamenn hingað 

norður? 

 

2. Hvar liggja tækifærin í vetrinum að þínu mati og hverjar eru helstu hindranir á 

uppbyggingu vetrarferðamennsku að þínu mati? 

 

3. Hvaða afþreyingu kallar vetrarferðamennska á – erum við bara að tala um skíði 

og norðurljós? 

 

4. Sérð þú fyrir þér að hægt sé að efla Skagafjörð sem áfangastað að vetri til? Ef 

já, hvar liggja þá helstu sóknarfærin?   

 

5. Hvernig skynjar þú áhuga frá ferðaþjónustuaðilum í Skagafirði hvað varðar 

ferðaþjónustu utan háannar? 

 

6. Að sumu leyti virðist sem Skagafjörður sé eftirbátur margra þegar kemur að 

framboði á vetrarafþreyingu, hvaða skoðun hefur þú á því? Ef já,finnst þér að 

það mætti efla þann þátt enn frekar?     

 

7. Telur þú ákveðin svæði innan Skagafjarðar gætu eflt stöðu vetrarafþreyingar eða 

finnst þér að það eigi við um heildina? 

 

8. Af hvaða leyti geta Skagfirðingar styrkt stöðu sína til að fá fleiri ferðamenn, t.d. 

allt árið um kring og fengið þá til að dvelja lengur?  

 

9. Hvað með samgöngur, telur þú að flugsamgöngur um (Alexandersflugvöll) gætu 

átt sinn þátt í að efla stöðu Skagafjarðar sem áfangastað?    

 

10. Hvað um Air66N verkefnið, er eitthvað af frétta af því? og eru einhverjar líkur á 

af þessu verði?  

 

11. Telur þú að flugklasaverkefnið gæti haft áhrif á ferðaþjónustu í Skagafirði?   ef 

já, hvernig þá? 

 


