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Abstract 

Tourism has become one of Iceland’s main industry and one symbol is that tourism creates 

more foreign income than the fishing industry. With changes in the fishing industry the 

rural development of many Icelandic fishing villages has been negative. In order to change 

that tourism has often been mentioned as life-saver for these places. The benefits of 

increased tourism in Iceland has however not been equal and peripheral areas such as 

Raufarhöfn has not benefited of increased tourism. Raufarhöfn as a destination has a lot to 

offer for tourists and most of it is in connection with the Arctic Environment one can find 

there. As an example of that is the Arctic Henge, that is under construction, which already 

acts as an attraction for tourists and the closeness to the Arctic Circle. But this has not been 

enough to make Raufarhöfn a year round destination for tourists. 

This research is meant to shed a light on aspects where improvement is needed. 

Qualitative methods are used in the research which involves semi-structured interviews 

with five individuals, field survey and studying existing data. Supporting tools of two 

academics where used; firstly the destination image model by Gunn and secondly the 

Butler’s life cycle on developing tourism destinations. The results were than compared 

with discussions and findings. 

In short, the findings are that Raufarhöfn has a lot to offer so tourism can blossom 

whole year round. But there are things to do and most essential is to build up recreation for 

tourists and improve access to information. 

Keywords: Tourism in rural area, destination, attraction, peripheral areas, Raufarhöfn. 
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Ágrip 

Ferðaþjónusta er orðin ein af meginstoðum atvinnulífs á Íslandi og til marks um það þá 

skapar greinin meiri gjaldeyristekjur en sjávarútvegur. Með breyttu landslagi í sjávarútvegi 

hefur íbúa- og byggðaþróun margra byggðarlaga verið með neikvæðum hætti og mikið 

hefur verið horft til ferðaþjónustu sem einhverskonar bjargvætts þessara staða. Ávinningi 

af auknum ferðamannastraumi hefur þó verið misskipt og hafa jaðarsvæði á borð við 

Raufarhöfn ekki notið hins aukna ferðamannastraums. Raufarhöfn sem áfangastaður hefur 

þó margt að bjóða ferðamönnum sem með einum eða öðrum hætti tengist því heimskauta 

umhverfi sem þar er að finna. Sem dæmi má nefna að í byggingu er Heimskautsgerði sem 

þegar dregur að ferðamenn og nálægðin við Norðurheimskautsbauginn. Þetta hefur þó ekki 

dugað til að byggja upp heilsárs ferðaþjónustu á Raufarhöfn og svæðinu í kring. 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á þá þætti sem skóinn kreppir. Notast var 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem fólust í að taka hálf opin viðtöl við fimm 

einstaklinga, vettvangsrannsókn og að rýna í fyrirliggjandi gögn. Stuðs var við módel 

fræðimannanna Clare Gunn um framboð áfangastaða og lífsferilskúrfu Richards Butlers og 

þau tvinnuð saman við umræður og niðurstöður. 

Niðurstöðurnar eru í stuttu máli þær að Raufarhöfn hefur margt til að bera svo 

ferðaþjónusta þar geti blómstrað sumar sem vetur. Margt er þó óunnið og þar ber hæst 

skortur á afþreyingu fyrir ferðamenn sem og aðgengi að upplýsingum. 

Lykilhugtök: Ferðaþjónusta í dreifbýli, áfangastaður, jaðarsvæði, aðdráttarafl, 

Raufarhöfn. 
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1 Inngangur 

Í aldanna rás hafa þorp og bæjir víða um land byggst upp í kringum landbúnað, fiskveiðar 

og verslun. En með tækniframförum og breyttum vinnuháttum í landbúnaði og fiskveiðum 

hefur þörfin fyrir mannafla tekið stakkaskiptum með tilheyrandi fólksfækkun og í mörgum 

tilfellum hnignun byggða við sjávarsíðuna. Raufarhöfn er eitt þessara þorpa og eftir hvarf 

síldarinnar hefur verið stöðug fólksfækkun í byggðarlaginu. Heimamenn, með stuðningi 

hins opinbera í gegnum stofnanir eins og Byggðastofnun, hafa sett af stað verkefni til að 

snúa þessari þróun við og þá er meðal annars horft til atvinnugreina eins og ferðaþjónustu. 

Með auknum ferðamannastraumi til Íslands og þeirrar staðreyndar að ferðaþjónustan afli 

meiri gjaldeyristekna en sjávarútvegur hafa augu manna beinst í þá átt. En Raufarhöfn er 

ekki í alfaraleið og skilgreina má svæðið sem jaðarsvæði vegna meðal annars fjarlægðar 

frá hringvegi og öðru þéttbýli. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu fara 4% ferðamanna um 

Melrakkasléttu að sumarlagi en fjöldinn hrapar í 1,6% að vetrarlagi (Oddný Þóra Óladóttir, 

2014, bls. 15) og svæðið nýtur þess vafasama heiðurs að vera sá staður á Íslandi sem fæstir 

ferðamenn heimsækja. Ef byggja á upp ferðaþjónustu á Raufarhöfn þarf að finna styrkleika 

og aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðamenn, vinna með þau atriði og kynna svo úr geti orðið 

arðbær og atvinnuskapandi starfsgrein sem styður við byggð í dreifbýlinu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að koma auga á þessa þætti sem að ofan eru 

nefndir og nálgast þá út frá rannsóknarspurningunni: Er mögulegt að byggja upp heilsárs 

ferðaþjónustu á Raufarhöfn? Rannsóknin er byggð upp út frá fyrirliggjandi gögnum sem 

tengjast ferðamálum með einum eða öðrum hætti. Megináherslan í gagnaöfluninni snérist 

um efni tengt ferðaþjónustu í dreifbýli og á jaðarsvæðum. Einnig voru tekin hálf opin 

viðtöl við fimm einstaklinga sem tengjast ferðaþjónustu svæðisins með einum eða öðrum 

hætti auk tveggja daga vettvangsferðar höfundar þar sem Raufarhöfn og svæðið í kring var 

skoðað að vetrarlagi. Þar var lögð áhersla á að skoða þætti eins og hvernig þjónusta við 

ferðamenn er að vetrarlagi, samgöngur og aðdráttarafl.  

Ritgerðinni er skipt niður í nokkra kafla. Fyrst er fræðileg umfjöllun um 

ferðaþjónustu í dreifbýli og á jaðarsvæðum auk kynningar á þeim verkfærum sem notuð 

eru á borð við framboðslíkan fræðimannsins Clare Gunn (2002) og lífsferilslíkans Richards 

Butlers (1980) ásamt kafla um þolmörk. Því næst er svæðið sjálft skoðað, það er saga 
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staðarins, náttúra og umhverfi, ferðaþjónusta á Raufahöfn og nágrenni og samgöngur. 

Þessu er svo fylgt eftir með umfjöllun um þau gögn og aðferðir sem beitt var við 

rannsóknina og í framhaldi er ítarlegur kafli um niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim 

gögnum og aðferðum sem beitt var. SVÓT-greining (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri) var gerð með aðstoð Hjalta Páls Þórarinssonar hjá Markaðsstofu Norðurlands og 

er þeirri greiningu ásamt umfjöllun gerð skil í undirkafla í niðurstöðum rannsóknar. Að 

lokum er síðan umfjöllun og ályktanir þar sem dregið er saman það sem fram hefur komið. 



3 

2 Fræðileg umfjöllun 

Eins og alþekkt er hefur ferðaþjónustu á Íslandi vaxið fiskur um hrygg á undanförnum 

árum og er, þegar þessi orð eru rituð, orðin ein af megin stoðum atvinnulífs í landinu og 

gegnir veigamiklu hlutverki í öflun gjaldeyristekna fyrir þjóðarbúið (Daníel Svavarsson, 

2014, bls. 2-3). Langflestir ferðamennirnir koma í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

samkvæmt gögnum Ferðamálastofu (Oddný Þóra Óladóttir, 2014, bls. 5). Gæðunum er þó 

misskipt því dreifing þeirra um landið er fremur ójöfn, langflestir koma til Reykjavíkur en 

eftir því sem lengra dregur frá höfuðborginni fækkar þeim. Athyglisvert er að samkvæmt 

skýrslu Oddnýjar (2014, bls. 15) dreifast ferðamennirnir ágætlega yfir sumarmánuðina en 

vetrartíminn er greinilega erfiður fyrir marga ferðaþjónustuaðila í hinum dreifðari 

byggðum.  

Mörg sjávarþorp við strendur Íslands hafa á undanförnum áratugum glímt við mikla 

fólksfækkun og þar er Raufarhöfn á Melrakkasléttu engin undantekning, með í kringum 

40% fækkun á árunum 2003-2013 (Brynjólfur Sigurjónsson, Guðjón Hauksson og Ómar S. 

Harðarson, 2014, bls. 18). Til að snúa þessari þróun við hefur verið horft til 

ferðaþjónustunnar sem einhvers konar bjargvætts fyrir þessi byggðarlög, bæði hér á landi 

sem og erlendis, en oftar en ekki hefur vantað töluvert upp á með hvaða hætti hlutirnir eru 

gerðir því ferðaþjónustan ein og sér bjargar ekki hlutunum (George, Mair, & Reid, 2009, 

bls. 11). 

Þegar ferðaþjónusta er byggð upp þarf að huga að því hvað það er sem 

ferðamaðurinn sækist eftir. Með vel skilgreindum áfangastað þar sem aðdráttarafli er 

komið á framfæri tekst að skapa heilbrigða ferðaþjónustu þar sem gestir hafa tækifæri til að 

eyða tíma og fé. Aðdráttarafl er því lykilþáttur í að byggja upp ferðaþjónustu (Page, 2011, 

bls. 215-216). Aðrir þættir þurfa þó að spila með svo vel takist til en nánar er fjallað um þá 

í kaflanum um áfangastað. 

Til að gera sér betur grein fyrir hvað ferðaþjónusta í dreifbýli er verður hér á eftir 

stuðst við tvö líkön. Það fyrra er framboðslíkan Clare A. Gunn (2002) en hið síðara er 

lífsferilslíkan Richard W. Butler (1980). Einnig verður rætt hvað felst í hugtökunum 

jaðarsvæði og þolmörk. Í lok þessa kafla er svo umfjöllun um SVÓT-greiningartæki. 
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2.1  Dreifbýli og byggðaþróun 

Ýmsar skilgreiningar á hugtakinu dreifbýli eru til en George, Meir og Reid (2009, bls. 7-

10) tala um í bók sinni að dreifbýli sé skilgreint á marga vegu og hafa menn ekki komist að 

einni sameiginlegri niðurstöðu. Hins vegar eru menn sammála um að dreifbýli sé 

andstæðan við þéttbýli eða borgir. Samkvæmt Hagstofu Íslands þá er þéttbýli og 

byggðakjarni skilgreint í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins um manntöl (Jórunn 

Íris Sindradóttir og Ómar Harðarson, 2012, bls. 2). Þar kemur fram að svo svæði teljist til 

þéttbýlis þá verði það að hafa að lágmarki 200 íbúa, hafa skýrt gatnakerfi, heiti eða að 

hámarki 200 metrar milli húsa. Svæði sem falla utan þessarar skilgreiningar eru þá 

dreifbýli. 

Víðerni og dreifbýli höfða sífellt meira til ferðamanna sem aftur hafa kallað á 

uppbyggingu og skipulagningu svæða. Margt þarf að hafa í huga, svo sem að stýra umferð 

og forðast átroðning sem veldur óafturkræfum skemmdum á náttúruperlum og bitnar þar 

með á komandi kynslóðum (George o.fl., 2009, bls. 177). Auk þess, þá reynir það á 

þolmörk þeirra íbúa er svæðin byggja. 

Víða um heim hafa stjórnvöld gripið til aðgerða vegna byggðaþróunar og þá hefur 

ferðaþjónusta oft verið nefnd til sögunnar sem mögulegur bjargvættur (George o.fl., 2009, 

bls. 10). Eins og áður hefur komið fram er Ísland þar engin undantekning. Einnig er þarft 

að hafa í huga mikilvægi bæjanna fyrir búsetuskilyrði svæða og þróun og viðgang þeirra 

(Árni Ragnarsson, 2015, bls. 10) en án öflugs bæjarkjarna með þjónustu við ferðamenn er 

uppbygging tengd ferðaþjónustu erfiðleikum bundin. 

Á Íslandi hefur Byggðastofnun haft með málefni landsbyggðarinnar að gera og þar 

á bæ er unnið að margvíslegum verkefnum. Öll verkefnin eiga að stuðla að eflingu byggðar 

og atvinnulífs og eru unnin í samstarfi við sveitarfélög og atvinnuþróunarfélög á hverjum 

stað fyrir sig (Byggðastofnun, án árs.c). Brothættar byggðir er eitt þessara verkefna en 

undir það falla fjögur byggðarlög sem öll eiga það sameiginlegt að glíma við viðvarandi 

fólksfækkun, einhæft atvinnulíf og hækkandi meðalaldur íbúa. Þær aðgerðir sem gripið 

hefur verið til hafa ekki stöðvað þróunina og því var sett af stað tilraunaverkefni á 

Raufarhöfn sem hófst með íbúaþingi (Byggðastofnun, án árs.b). Á íbúaþinginu var staðan 

meðal annars rædd og hlustað á raddir íbúanna um hvað þeir teldu að gera mætti til að efla 

byggð og atvinnulíf. Þessi nálgun, að hafa svo náið samstarf við íbúa, eykur líkurnar til 

muna á að vel takist til. Samfélagsleg þátttaka í verkefnum af þessu tagi er nauðsynleg fyrir 
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lýðræði og samfélagslega þróun með það að markmiði að skapa skýra framtíðarsýn fyrir 

íbúana og samfélagið í heild (George o.fl. 2009, bls. 170). Með þessu hafa íbúarnir áhrif á 

mótun síns umhverfis, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu, sem aftur þroskar þá og 

eflir. Sú hvatning sem felst í þessu er að íbúarnir hafa meiri áhrif á sín örlög því samfélagið 

er opnara og heilbrigðara (George o.fl. 2009, bls. 175). 

2.2 Jaðarsvæði 

Skilgreiningin á jaðarsvæði eða jaðarbyggð er líkt og með skilgreininguna á dreifbýli, 

eilítið á reiki. Íslenska skilgreiningin hefur gengið út á að jaðarsvæði séu úr tengslum við 

hringveginn en sú nálgun ein og sér segir ekki alla söguna. Ýmsar byggðir hafa átt undir 

högg að sækja þó hringvegurinn liggi í gegnum bæjarfélagið, dæmi um þetta er Blönduós. 

Nærtækara væri að nálgast þetta út frá fjarlægð eða tengslum við annað þéttbýli og þá er 

helst horft til Akureyrar og Reykjavíkur (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 

2002, bls. 183). 

 Ýmsar erlendar skilgreiningar hafa verið settar fram en fræðimennirnir Nash og 

Martin (2003, bls. 163) skilgreina jaðarsvæði á tvo vegu. Annars vegar út frá hvaða sýn 

eða skilning fólk hefur á hugtakinu jaðarsvæði og hins vegar út frá landfræðilegum 

skilningi á fjarlægð frá þéttbýli. 

 Allar þessar skilgreiningar, bæði íslenskar og erlendar, eiga það sameiginlegt að vera 

huglægar, það er hvaða skilning við sem einstaklingar leggjum í orðið jaðarsvæði. 

 Á Íslandi hafa mörg jaðarsvæði átt undir högg að sækja. Þessi svæði eiga ýmislegt 

sameiginlegt með jaðarsvæðum erlendis en þar má nefna efnahagslega niðursveiflu, 

atvinnuleysi, einhæfni í atvinnuháttum og fólksfækkun, sérstaklega yngra fólks. Þessi 

svæði hafa því horft til ferðaþjónustu sem stuðning við byggðina og auka fjölbreytileika í 

atvinnuháttum en til þess að svo megi vera þarf að byggja upp ímynd (Nash og Martin 

2003, bls. 162-164). 

2.3 Áfangastaður 

Þegar áfangastaður er skipulagður og byggður upp er nauðsynlegt að horfa á 

heildarmyndina svo árangur náist. Með það í huga aukast líkurnar á að uppbygging og 

sköpun starfa skili sér inn í það samfélag sem um ræðir, en hverjir eru þessir þættir? Clare 

A. Gunn (2002, bls. 34) setti fram í bók sinni líkan (mynd 1) þar sem listaðir eru upp hvaða 

þættir það eru sem áfangastaður þarf að hafa til að bera svo uppbygging ferðaþjónustu geti 
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orðið að veruleika. Gunn talar um fimm meginþætti og þegar þeir vinna allir saman þá 

ganga hlutirnir snuðrulaust fyrir sig. 

 

 

Mynd 1. Framboðslíkan Gunn (2002, bls, 34), helstu þættir sem áfangastaður þarf til að bera 

Skoðum nánar hvað felst í hverjum þætti fyrir sig: 

1. Aðdráttarafl (e. attraction). Segja má að þetta sé mikilvægasti þáttur líkansins því 

án hans er illmögulegt að búa til aðdráttarafl sem ferðamenn sækja í, en hafa ber í 

huga að aðdráttaraflið getur verið af ýmsum toga (Gunn, 2002, bls. 41-42). 

2. Þjónusta (e. service). Í daglegu tali er þessi þáttur það sem greinin snýst um, það er 

þjónusta af ýmsum toga fyrir ferðamenn. Merkingin hér er þó dýpri og innifelur 

einnig efnahagslegan ávinning en í því felst öflun tekna í gegnum fyrirtæki sem 

bjóða gistingu, mat og afþreyingu. Starfsemi þeirra skapar störf, myndar hagnað 

fyrir hluthafa og skatttekjur fyrir hið opinbera (Gunn, 2002, bls. 45). 

3. Samgöngur (e. transportation). Hér er átt við annars vegar samgöngur til svæðisins 

og ekki síður innan þess. Samgöngur þurfa að vera greiðar og ganga vel svo 

ferðamaðurinn komist leiðar sinnar án vandræða. Þetta krefst skipulagningar bæði 

fyrir svæðið og ekki síður ferðamanninn því ferðamátinn getur verið með ýmsum 

hætti allt frá flugferðum til gönguferða (Gunn, 2002, bls. 52). 

4. Upplýsingar (e. information). Ekki má rugla saman upplýsingagjöf til ferðamanna 

og auglýsingum. Öflugasta tækið til að koma upplýsingum á framfæri er í gegnum 
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veraldarvefinn en einnig með útgáfu leiðsöguhandbóka, korta og bæklinga svo 

eitthvað sé nefnt (Gunn, 2002, bls. 54). 

5. Markaðssetning (e. promotion). Í dag fer markaðssetning að miklu leyti fram í 

gegnum vefinn en markaðssetning ferðaþjónustu styðst einnig við auglýsingar, 

kynningar og kaupstefnur af ýmsum toga (Gunn, 2002, bls. 57). 

Máttur samfélagsmiðla hefur aukist mikið á undanförnum misserum og því verður að geta 

hans hér. Twitter og Facebook eru stærstu miðlarnir með hundruðir milljóna daglegra 

notenda (Facebook, án árs) og því greinilega eftir einhverju að slægjast. Markaðssetning í 

gegnum samfélagsmiðla er með öðrum hætti en í gegnum auglýsingar að því leyti að 

fyrirtæki opna á samtal á persónulegum nótum við væntanlega viðskiptavini (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013, bls. 74) ólíkt hefðbundnum 

auglýsingum þar sem fólk er eingöngu áhorfendur. Annars konar samfélagsmiðlar eru til 

og þar ber helst að nefna TripAdvisor. TripAdvisor er vefsíða sem margir ferðamenn nota 

til að afla sér upplýsinga um staði og ferðþjónustuaðila. Máttur TripAdvisor felst meðal 

annars í því að ferðamenn skrifa umsagnir, sem aðrir geta séð, um þá staði sem þeir 

heimsækja (TripAdvisor, 2014). 

Ef ekki er hugað að þessum þáttum og samspili þeirra eru líkur á að árangurinn 

verði ekki í samræmi við væntingar hvort sem við horfum á það frá sjónarhóli 

ferðamannsins eða ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar. 

2.4 Þróun áfangastaðar 

Áfangastaðir eru misjafnir og ferðamenn hafa mismunandi kröfur og væntingar til þeirra. 

Heimamenn hafa einnig væntingar og kröfur gagnvart ferðamönnum og ferðaþjónustu. Ein 

af aðferðunum sem hægt er að notast við til að átta sig á þróun áfangastaða er 

lífsferilskúrfa Butlers (1980) þar sem lífsferlinum er skipt í sex mismunandi stig allt frá 

uppgötvun til hnignunar. Í stað hnignunar geta staðir þó gengið í endurnýjun lífdaga ef 

heimamenn og ferðaþjónustan eru meðvitaðir um hlutverk sitt og ábyrgð. Lítum nánar á 

hvernig lífsferilskúrfa Butlers lítur út. Stigum kúrfunnar eru gefin íslensk nöfn og eru þau 

þýðing höfundar. 
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Mynd 2. Lífsferilskúrfa Butlers. (Butler, 1980, bls. 7) 

Eins og sjá má á mynd 2 eru fyrstu fimm stigin nokkuð skýr en sjötta stigið skiptist í 

nokkra flokka allt eftir þróun. Lítum nánar á hvert stig fyrir sig og hvað það inniheldur: 

1. Uppgötvun (e. exploration). Í þessu upphafsstigi á sér stað, eins og nafnið bendir 

til, uppgötvun á svæði eða stað. Fjöldi ferðamanna er ekki mikill og þeir sem 

heimsækja staðinn skipuleggja sín ferðalög upp á eigin spýtur vegna til dæmis 

einstakrar náttúru. Innviðir ferðaþjónustunnar eru sáralitlir en það eitt og sér er 

aðdráttarafl fyrir þessa tegund ferðamanna. Áhrif ferðamennsku eru sáralítil fyrir 

íbúa og efnahag svæðisins (Butler, 1980, bls. 6-7). 

2. Aðild (e. involvement). Hér hefur ferðamönnum fjölgað og einhverjir íbúar hafa sitt 

lífsviðurværi af ferðaþjónustu og samskipti milli ferða- og heimamanna eru mikil. 

Hér byrjar markaðssetning og skipulagning til að draga að ferðamenn, oft út frá 

skilgreiningu á aðdráttaraflinu, auk bættrar aðstöðu fyrir tilstuðlan 

ferðaskipuleggjenda og stjórnvalda (Butler, 1980, bls. 7-8). 

3. Þróun (e. development). Þegar hér er komið við sögu er ferðaþjónustan orðin vel 

skilgreind með öflugu markaðsstarfi. Hlutur og þátttaka íbúa minnkar mikið því 
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stórfyrirtæki á sviði gistingar og afþreyingar eru að verða ráðandi. Náttúra og 

menning svæðisins hefur verið markaðssett en stundum í óþökk íbúa. Fjöldi 

ferðamanna verður á þessu stigi á pari eða fleiri en heimamenn og til að þjónusta 

þennan fjölda kemur aðflutt vinnuafl (Butler, 1980, bls. 8). 

4. Styrking (e. consolidation). Á styrkingarstiginu dregur úr aukningu ferðamanna og 

efnahagur svæðisins snýst að mjög miklu leyti um ferðaþjónustu með ýmsum 

breyttum áherslum svo sem að lengja ferðamannatímann og stækka markaðinn sem 

svæðið er kynnt á. Þolmörkum gagnvart hluta heimamanna er náð, sérstaklega 

þeirra sem ekki hafa lífsviðurværi sitt af ferðaþjónustu (Butler, 1980, bls. 8). 

5. Stöðnun (e. stagnation). Stöðnunarstigið er, eins og nafnið bendir til, þegar ekki er 

frekari aukning í fjölda ferðamanna. Farið er fram úr þolmörkum gagnvart náttúru, 

samfélagi og efnahag eða þeim í það minnsta náð. Tengsl við hið náttúrulega eru 

töpuð og í staðinn hefur komið eitthvað sem kalla mætti óekta. Þrátt fyrir að ímynd 

svæðis sé skýr fellur svæðið úr tísku (Butler, 1980, bls. 8). 

6. Endunýjun eða hnignun (e. rejuvenation or decline). Þetta stig skiptist í nokkra 

undirflokka allt eftir því hvernig hlutirnir hafa þróast. Staður eða svæði getur 

gengið í endurnýjun lífdaga með umbyltingu í markaðssetningu á aðdráttarafli eða 

hnignað þegar aðrir og nýrri áfangastaðir komast í tísku. Ýmis atriði eru 

vísbendingar um hingnun en þar má meðal annars nefna að þátttaka heimamanna í 

ferðaþjónustu verður meiri vegna lækkaðs fasteignaverðs og markaðsbrests 

ferðaþjónustunnar. Á milli þessara stiga er svo hæfilegur vöxtur þar sem 

minniháttar breytingar gera það að verkum að vöxturinn heldur áfram en er 

hlutfallslega mikið hægari en áður, eða jafnvægi sem er eins og nafnið bendir til 

þegar geta svæðis, samfélags og efnahags er í jafnvægi (Butler, 1980, bls. 9 og 11). 

Hafa ber í huga að þessi nálgun er almenn (Butler, 1980, bls. 11) og byggð á tilfinningu 

frekar en haldbærum staðreyndum. Líkanið má nota fyrir áfangastaði um allan heim svo 

afla megi vísbendinga og upplýsinga um þróun ferðaþjónustu staðarins og grípa til 

viðeigandi ráðstafana ef neikvæðra þátta er farið að gæta í of miklum mæli. Ef við 

yfirfærum þetta á Ísland og jafnvel einstaka staði hér á landi þá má notast við líftímakúrfu 

Butlers til að bregðast við í tíma til að halda okkur innan mögulegra þolmarka gagnvart 

samfélagi, efnahagi og umhverfi. 
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2.5 Þolmörk 

Eins og með margt tengt fræðum um ferðamál þá eru til ýmsar skilgreiningar á þolmörkum 

og sjálfbærni auk þess sem skilgreiningin hefur þróast í áranna rás (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir Sigurjónsson og 

Bergþóra Aradóttir, 2001, bls. 2). Sú nálgun sem sett er fram hér byggir meðal annars á 

umhverfismarkmiðum Sameinuðu þjóðanna fyrir sjálfbæra ferðamennsku, það er að hið 

umhverfislega, félagslega og efnahagslega spili saman og séu í jafnvægi (George o.fl. 

2009, bls. 179). 

Við skipulagningu sjálfbærar ferðamennsku eru fleiri atriði sem hafa þarf í huga. Þau 

eru helst að ferðamennskan gangi ekki á auðlindir, hvort sem þær eru menningarlegar eða 

náttúrulegar, svo komandi kynslóðir njóti einnig góðs af (Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut 

Kristjánsdóttir, Helga Jóhanna Bjarnadóttir og Árni Bragason, 2009, bls. 10). 

Hér á eftir verður fjallað um þolmörk ferðamennskunnar og henni skipt niður í tvo 

yfirflokka, annars vegar umhverfisleg þolmörk og hins vegar félagsleg þolmörk. Báðir 

flokkarnir skiptast svo aftur í tvo undirflokka en þeir eru; náttúrulegt umhverfi og innviðir 

(umhverfisleg þolmörk) og ferðamenn og heimamenn (félagsleg þolmörk). Hér að neðan 

verður nánar fjallað um þessa flokka. 

2.5.1 Þolmörk umhverfis 

Þolmörk innviða fela meðal annars í sér hvort fyrirtæki séu til staðar til að þjónusta 

ferðamenn, hvort sveitarfélagið geri ráð fyrir ferðamennsku í skipulagi sínu og hver þáttur 

hins opinbera er. Þolmörk umhverfis eru af öðrum toga og snúa að hvaða áhrif umferð 

ferðamanna hefur á gróður og svæðið í heild því of mikill átroðningur getur valdið 

umhverfisspjöllum. Slík hnignun hefur svo aftur áhrif á ferðaþjónustuna sem atvinnugrein 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001, bls. 71 og 122). 

2.5.2 Félagsleg þolmörk 

Eins og áður segir skiptast félagslegu þolmörkin um þætti er snúa að heimamönnum annars 

vegar og ferðamönnum hins vegar. Ferðamenn hafa óhjákvæmilega áhrif á þeim stöðum 

sem þeir heimsækja og skilgreiningin felst í að upplifun ferðamanna sé góð og að vera 

þeirra hafi ekki neikvæð áhrif á íbúa svæðis. Rannsóknir sýna að ferðamannastraumur 

getur leitt til þess að heimamenn verði neikvæðir í garð ferðamennsku sem aftur getur 

valdið ferðamanninum vonbrigðum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001, bls. 7 og 43). 
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Þolmörk hafa verið skoðuð á Íslandi og þar má nefna samanburðarrannsókn sem 

gerð var fyrir nokkra staði annars vegar fyrir árin 2000/2001 og hins vegar 2013 (Anna 

Dóra Sæþórsdóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, Margrét Sævarsdóttir, 

Rögnvaldur Ólafsson og Þorkell Stefánsson, 2013). Í stuttu máli er niðurstaðan sú að við 

höfum ekki náð þolmörkum gagnvart ferðamanninum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2013, 

bls. 89). Áhugavert hefði þó verið að sjá alla þætti þolmarkanna borna saman milli þeirra 

tveggja rannsókna sem vitnað er til í þessum kafla. 

2.6 SVÓT-greining 

Í SVÓT-greiningartækinu felst að skoða og kortleggja strykleika svæðisins, hverjir 

veikleikarnir eru, hvaða ógnanir steðja að og hvaða tækifæri eru í kortunum í innri og ytri 

þáttum markaðsumhverfisins (Kotler og Keller, 2006, bls. 52). Þegar greiningin liggur fyrir 

má nota hana til að ákvarða leiðir í að breyta veikleikum í styrkleika og ógnunum í 

tækifæri. 
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3 Raufarhöfn/Melrakkaslétta 

Raufarhöfn er lítið sjávarþorp sem hefur líkt og mörg önnur sjávarþorp á Íslandi verið að 

glíma við ýmis vandamál og þá helst tengt fólksfækkun af ýmsum orsökum. Í þessum kafla 

verður rætt um stærð Raufarhafnar og landfræðilega staðsetningu, náttúrufar, sögunni 

verður gerð stutt skil, farið yfir stöðuna eins og hún er í dag, ferðaþjónustu á svæðinu og í 

nágrenninu, samgöngur og að lokum er tæpt á þjónustustigi svæðisins. 

Á þessu má sjá að Raufarhöfn og Melrakkaslétta falla vel undir skilgreininguna um 

jaðarsvæði. Ef við horfum til sveitarfélagsins Norðurþings þá er Húsavík þungamiðjan í 

stjórnsýslunni, þegar horft er til Norðurlands þá er Akureyri miðpunkturinn og fáir staðir 

eru lengra frá höfuðborginni en Raufahöfn. Raufarhöfn er því ávallt á jaðrinum sama 

hvernig á það er litið. 

3.1 Stærð og lega 

Raufarhöfn er einn af nyrstu byggðakjörnum landsins en bæjarfélagið stendur á 

austanverðri Melrakkasléttu á Norðausturlandi. Frá náttúrunnar hendi er þar góð 

hafnaraðstaða en Höfðinn og Hólminn, eins og heimamenn kalla klettana úti fyrir þorpinu, 

mynda eins konar sund eða rauf en af þessari rauf dregur þorpið nafn sitt. 
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Mynd 3. Raufarhöfn. Kort: Landmælingar Íslands 

Raufarhöfn tilheyrir nú sveitarfélaginu Norðurþingi sem varð til árið 2006 með 

sameiningu Raufarhafnarhrepps, Öxarfjarðarhrepps, Kelduneshrepps og Húsavíkurbæjar. 

Sveitarfélagið er víðfemt og nær yfir 4% Íslands, allt frá Ormarsá, austan Raufarhafnar, til 

Reykjahverfis í vestri og suður fyrir Grímsstaði á Fjöllum (Norðurþing, án, árs). 

3.2 Jarðfræði og landslag 

Eins og nafnið bendir til þá er flatlendi einkennandi fyrir Melrakkasléttu. Til suðurs er 

hálendi með móbergsfjallinu Öxarfjarðarheiði en þar má finna Rauðhóla sem er hluti af 

gömlu gossprungukerfi. Hugmyndir hafa verið uppi um að Rauðhólar ásamt gerfigígum í 

Núpasveit verði settir á Náttúruminjaskrá en af því hefur ekki orðið enn. Stór hluti 

Sléttunnar eru grónar heiðar. Vestan til á sléttunni eru Leirhafnarfjöll sem er langur 

móbergshryggur sem þó er ekki ýkja hár, auk nokkurra fjalla. Meira fjalllendi er austan til 

á Sléttunni en þar er fjallgarður, sem heitir því skemmtilega nafni Fjallgarður, en hann nær 

frá Öxarfjarðarheiði í suðri, teygir sig í norður og gengur í sjó fram austan Raufarhafnar. 

Votlendi er þónokkuð en þar má nefna Vatnastykki í nágrenni vatnasviðs Ormarsár 

(Kristinn J. Albertsson, 2003, bls. 6). Einnig er á norðurenda Sléttunnar mikið 

votlendissvæði auk Rauðanúps sem er 70 metra há eldstöð frá ísöld en þaðan er mikið 
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útsýni. Þessi hluti Melrakkasléttu, það er norðurendinn, er á Náttúruminjaskrá 

Umhverfisstofnunar (án árs). 

3.3 Plöntu-og dýralíf 

Ekki er hægt að tala um fjölbreytileika þegar rætt er um gróðurfar á Melrékkasléttu. 

Svæðið einkennist af fletturíkum lyngmóum en hæð yfir sjávarmáli hefur áhrif á 

tegundafjölbreytnina. Þessir fletturíku lyngmóar finnast um land allt og því er ekki hægt að 

tala um sérstöðu í þeim efnum. Fágætari tegundir finnast þó í kringum votlendi og tjarnir 

eða í misfellum í landslagi en engin þeirra er þó á válista (Kristinn J. Albertsson, 2003, bls. 

17). 

 Fuglalíf er fjölbreytt á Sléttunni. Sjófuglar og votlendisfuglar eru einkennandi en þar 

má finna nyrstu Súlu-byggð á Íslandi. Svæðið er þó ekki laust við ránfugla því nokkur 

Fálka-óðöl eru á Melrakkasléttu. Margt hefur breyst varðandi fuglalíf Sléttunnar á 

undanförnum áratugum og þar má helst nefna Flórgoða sem var algengur en er nú að mestu 

horfinn. Flórgoðinn ásamt nokkrum öðrum tegundum sem finnast á Melrakkasléttu eru á 

Válista Náttúrufræðistofnunar Íslands (Kristinn J. Albertsson, 2003, bls. 29). 

 Villtar spendýrategundir er ekki margar á Melrakkasléttu en hér verður að nefna 

refinn sem Sléttan sjálf er nefnd eftir. Melrakkaslétta er kjörsvæði fyrir ref, og síðar mink 

sem kom til svæðisins upp úr 1960, því þar er nóg af fugli og fiski (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson, 2014, bls. 12-13). 

3.4 Saga 

Raufarhöfn á sér langa sögu en staðurinn er þegar nefndur í Íslendingasögum og þá oftast í 

tengslum við kaupför Hansakaupmanna og Hollendinga. Vegna legu landsins þóttu 

samgöngur oft á tíðum erfiðar fyrir Norður-Þingeyinga en þrátt fyrir vilja til að setja upp 

verslun á Raufarhöfn var það ekki fyrr en árið 1833 sem staðurinn varð löggiltur 

verslunarstaður. Þremur árum síðar reisti danskur kaupmaður mikið hús á staðnum sem 

fékk nafnið Búðir en húsið var á þeim tíma eitt stærsta hús landsins. Örlög þess réðust 

síðan í miklum eldsvoða árið 1956 (Raufarhöfn, án árs.a) og var ekki endurreist. 

Rétt fyrir aldamótin 1900 tóku tveir bræður, Jón og Sveinn, Búðir á leigu og 

opnuðu þar verslun ásamt því að stunda hval- og fiskveiðar. Þeirra rekstur gekk undir 

nafninu Bræðurnir Einarsson. Aðrir bræður, þeir Friðrik og Þorgeir Clausen fylgdu síðan í 

kjölfarið og stunduðu útgerð frá Raufarhöfn (Raufarhöfn, án árs.a). 
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Það var svo árið 1900 sem Bræðurnir Einarsson byggðu mikla höfn á staðnum en 

þeir létu ekki staðar numið og byggðu aðra og stærri höfn en við hana gátu strandferðaskip 

lagt að og athafnað sig. Framsýni þeirra bræðra var mikil því árið 1916 var lögð símalína 

til Raufarhafnar fyrir tilstilli þeirra. Fleira markvert gerðist í kringum aldamótin 1900 en þá 

hófu Norðmenn síldveiðar frá Raufarhöfn og byggðu upp síldarbræðslu en 

Síldarverksmiðja Ríkisins keypti bræðsluna á fjórða áratug síðustu aldar. Síldveiðin óx og 

dafnaði, þorpið stækkaði hratt í kringum síldveiðarnar og um tíma var Raufarhöfn annað 

stærsta síldveiðiþorp landsins á eftir Siglufirði (Raufarhöfn, án árs.a) 

Á sjöunda áratugnum náði síldveiðin hámarki en þegar mest var voru 11 

söltunarstöðvar á Raufarhöfn sem allar voru í eigu heimamanna og Síldarverksmiðju 

Ríkisins. Um þetta leyti náði íbúatalan hámarki með yfir sjö hundruð íbúa. Hrun síldveiða 

við Ísland hafði því mikil áhrif á Raufarhöfn en frá 1967 hefur íbúum stöðugt farið 

fækkandi (Raufarhöfn, án árs.a). 

3.5 Staðan í dag 

Raufarhöfn sem samfélag hefur átt í vök að verjast allar götur frá því að silfur hafsins hvarf 

í lok sjöunda áratugarins. Íbúum hefur stöðugt fækkað og var komin niður í 166 íbúa þann 

1. janúar 2014 samkvæmt tölum Hagstofunnar (án árs). Margt jákvætt hefur þó verið að 

gerast undanfarin misseri og þá sérstaklega með tilkomu verkefnisins Brothættar byggðir 

sem unnið er undir stjórn Byggðastofnunar. Þar má nefna að íbúar Raufarhafnar hafa 

fengið úthlutað 400 tonna fiskkvóta sem er eyrnamerktur byggðarlögum í vanda vegna 

samdráttar í sjávarútvegi. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða úthlutaði 25 milljónum 

króna til uppbyggingar Heimskautssgerðsins auk þess sem ýmis minni verkefni tengd 

ferðaþjónustu eru til skoðunar, svo sem uppbygging alþjóðlegrar náttúrurannsóknarstöðvar 

í hinum svokölluðu SR-húsum (Byggðastofnun, án árs.a) sem staðið hafa auð um nokkurt 

skeið. Fiskvinnslufyrirtækið GPS er stærsti vinnustaður Raufarhafnar en þar hefur tekist að 

fjölga störfum samhliða nokkuð stöðugri starfsemi.  

3.6 Ferðaþjónusta á svæðinu 

Á Raufarhöfn er starfrækt hótel sem sem ber heitið Hótel Norðurljós. Hótelið er með 15 

tveggja manna herbergjum og er það opið allan ársins hring. Á hótelinu er veitingastaður 

og er opnunartími hans hinn sami og hótelsins. Þar er megin áherslan á fisk en einnig er 

boðið upp á kjötmeti á borð við lamb og ýmiskonar villibráð svo sem hreindýr og 
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svartfugl. Þau gleyma þó ekki yngri kynslóðinni því á matseðlinum eru flatbökur og 

hamborgarar (Hótel Norðurljós, án árs). Fjöldi gistinátta þar er nálægt 11 þúsund á 

ársgrundvelli. Hótelið er vel staðsett og þar er útsýni yfir höfnina sem iðar af fuglalífi yfir 

sumartímann. 

Tvö gistiheimili eru starfrækt á Raufarhöfn en þau eru Gistiheimilið Hreiðrið og 

Gistiheimilið Sólsetur. Hótel og gistiheimili eru því þrjú á Raufarhöfn og fjöldi gistinátta á 

ársgrundvelli eru á þriðja tug þúsunda. Ef litið er til næsta nágrennis þá má finna nokkurn 

fjölda gististaða sem ekki verða taldir upp hér. Á Raufarhöfn er annar veitingastaður, Kaffi 

Ljósfang, en einungis er þar um sumaropnun að ræða (Raufarhöfn, án árs.b). 

Tjaldstæði er við sundlaugina og er eðli málsins samkvæmt einungis starfrækt yfir 

sumartímann. 

Arctic Angling (án árs) er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í stangveiði í 

vötnum og ám Melrakkasléttu. Fjallasýn (án árs) á Húsavík býður upp á dagsferð um 

Melrakkasléttu en þar fyrir utan er ekki mikið um skipulagða afþreyingu. 

 Vatnajökulsþjóðgarður er í seilingarfjarlægð með sínar náttúruperlur á borð við 

Ásbyrgi, Hljóðakletta og Dettifoss. 

3.7 Samgöngur 

Raufarhöfn er nyrsta þorp landsins og óhætt er að segja að þorpið sé jaðarbyggð eins og 

áður hefur komið fram, hvort sem litið er til Norðurlands eystra, sveitarfélagsins 

Norðurþings eða Íslands í heild. Næstu byggðarlög eru Kópasker í 43 kílómetra fjarlægð til 

vesturs og Þórshöfn í 67 kílómetra fjarlægð til austurs. Til Húsavíkur eru 130 kílómetrar og 

Akureyrar 222 kílómetrar (Vegagerðin, án árs). 

Árið 2010 var opnaður nýr vegur um Hófaskarð sem gjörbreytti öllum samgöngum 

fyrir íbúa Raufarhafnar og nágrennis. Nýi vegurinn liggur frá Öxarfirði og þvert yfir 

Melrakkasléttu í gegnum Hófaskarð og í Þistilfjörð með tengingu niður til Raufarhafnar. 

Þetta hafði í för með sér miklar breytingar fyrir heimamenn (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 

2012, bls. 90). Áður fyrr var eina leiðin meðfram ströndinni um malarveg en sá vegur er 

mun lengri í kílómetrum. Gömul flugbraut stendur um 10 kílómetra vestur af Raufarhöfn 

en þar geta litlar vélar lent en flugbrautin er þó lítið notuð (Raufarhöfn, án árs.a). Önnur 

flugbraut er á Þórshöfn og þangað flýgur Norlandair frá Akureyri fimm daga vikunnar allt 

árið (Norlandair, án árs) en eins og áður segir eru tæpir 70 kílómetrar milli Þórshafnar og 
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Raufarhafnar. Leið 79 hjá Strætó ekur til Raufarhafnar þrisvar í viku en þjónustan er 

einungis veitt þegar óskað er eftir henni (Strætó, án árs). 

3.8 Þjónusta 

Á Raufarhöfn má finna ýmsa þjónustu og fyrst ber að nefna útibú Sparisjóðs Norðurlands 

sem er opið alla virka daga. Lyfja rekur apótek á Raufarhöfn með takmörkuðum 

opnunartíma og þjónustu. Íslandspóstur er með starfsstöð sem opin er virka daga. 

Verslunin Urð sér fólki fyrir helstu nauðsynjum og er opin alla daga vikunnar. Heilsugæsla 

er á Raufarhöfn með hjúkrunarfræðing og læknir kemur þangað á miðvikudögum allan 

ársins hring (Raufarhöfn, án árs.b). 

Leik- og grunnskóli eru reknir saman sem ein heild á Raufarhöfn, þar er íþróttahús 

við skólann og öll aðstaða góð. Skólinn rúmar töluvert fleiri nemendur en eru í dag 

(Grunnskóli Raufarhafnar, án árs). 

Svæðið hefur setið eftir í uppbyggingu fjarskipta (641.is, 2013) sem er engan 

veginn ásættanlegt í nútímasamfélagi. 
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4 Gögn og aðferðir 

Þegar gagna vegna rannsóknar er aflað eru ýmsar leiðir til. Leiðirnar geta falist í að skoða 

fyrirliggjandi gögn og leggja mat á þau (Long, 2007, bls. 31), vettvangsathugun (Long, 

2007, bls. 90), með því að taka viðtöl við einstaklinga (Long, 2007, bls. 75) eða leggja fyrir 

spurningalista í því augnamiðið að ná til fjölda fólks. Síðast nefnda aðferðin kallast 

megindleg aðferð þar sem tilgangurinn er að ná til margra með það að markmiði að telja og 

mæla (Berg, 2001, bls. 3) en hinar kallast eigindlegar aðferðir (Long, 2007, bls. 3-4) og 

snúast frekar um gæði en magn. Til að fá sem raunhæfasta mynd af rannsóknarefninu tala 

fræðimenn um að notast við blandaða aðferð (Long, 2007, bls. 15) en með því er málefni 

nálgast frá fleiri en einu sjónarhorni eða aðferð. Þannig fæst betri skilningur á 

viðfangsefninu og niðurstöður verða áreiðanlegri. 

Þær rannsóknaraðferðir sem notast er við hér eru í fyrsta lagi að rýna fyrirliggjandi 

gögn til að fá innsýn í hvað það er sem er til staðar, hvað vantar og hvað aðrir 

rannsakendur hafa gert. Útfrá þeim gögnum er búin til gróf mynd af rannsóknarefninu 

(Berg, 2001, bls. 19). Þetta er gert til að fá yfirsýn yfir málefnið og sparar einnig tíma og 

getur komið í veg fyrir mistök eða að rannsakandinn endurtaki vinnu annarra (Long, 2007, 

bls. 22-23). 

Í öðru lagi er voru tekin hálf opin viðtöl (Berg, 2001, bls. 70) við fimm einstaklinga 

sem allir tengjast ferðaþjónustu á Raufarhöfn og/eða Melrakkasléttu með einum eða öðrum 

hætti. Þeir aðilar sem viðtöl voru tekin við voru handvalin vegna þekkingar (Long, 2007, 

bls. 39) á svæðinu meðal annars eftir ábendingar frá starfsfólki Markaðsstofu Norðurlands. 

Því til viðbótar var einnig rætt við aðila sem kom að rannsókn á Melrakkasléttu og hefur 

reynslu úr ferðaþjónustu frá þeim landshluta sem um ræðir. Stærstu kostir þess að taka 

ítarleg viðtöl við fáa einstaklinga er að þannig grípur rannsakandinn hugarástand 

viðmælandans og nær þannig fram mikilvægum upplýsingum (Long, 2007, bls. 75) en á 

móti kemur að viðhorf fjöldans til málefnisins næst ekki. 

Þriðja og síðasta rannsóknaraðferðin var tveggja daga vettvangsferð höfundar um 

svæðið að vetrarlagi. Vettvangsrannsóknir geta verið af ýmsum toga allt eftir 

rannsóknarefninu (Long, 2007, bls. 91). Megin tilgangur vettvangsferðarinnar var að 

upplifa svæðið sem ferðamaður, skoða aðgengi, samgöngur, hvernig ferðamaður getur 
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aflað sér upplýsinga, fjöldi annarra ferðamanna, þjónustustig, aðdráttarafl staðarins og 

hvort þolmörkum gagnvart samfélagi eða umhverfi væri náð á einhverju sviði. Gögn 

vettvangsferðarinnar voru svo borin saman við þau gögn sem aflað var sem og svör 

viðmælenda. 

Fæstar rannsóknir eru án ókosta eða annmarka en með því að gera sér grein fyrir því og 

taka tillit til þeirra verður niðurstaðan marktækari. Meðal þess sem hafa þarf í huga er að 

þegar spurningarammi er smíðaður mega spurningarnar ekki vera of flóknar eða langar, 

vettvangsathugun þarf að vera markviss með fyrirfram skilgreindum atriðum og lesa þarf 

fyrirliggjandi gögn með gagnrýnum augum. 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við verkefnið hófst í febrúar 2015 með öflun og greiningu fyrirliggjandi gagna. 

Ákveðið var að nálgast viðfangsefnið einnig út frá notkun á tveimur líkönum, annars vegar 

lífsferilskúrfu áfangastaða og hins vegar framboðsþáttum sem áfangastaður þarf að hafa. 

Til að rannsóknin skili meiri dýpt er nauðsynlegt að nota fleiri aðferðir svo rannsóknin skili 

tilætluðum árangri. Því voru tekin hálfopin viðtöl við fimm einstaklinga dagana 15 – 17. 

apríl 2015. Viðtalsramminn byggðist á 10 spurningum sem sjá má í viðauka 1 en inntak 

spurninganna átti að gefa mynd af stöðu ferðaþjónustunnar í dag og líklegri framtíðarsýn út 

frá rannsóknarspurningunni. Viðtalsrammanum var skipt upp í fjóra þætti: 

1. Bakgrunnur viðmælanda  

2. Staðan í dag út frá framboðslíkani C. Gunn (2002) 

3. Staðsetning Raufarhafnar út frá lífsferislkúrfu R.W. Butler (1980) 

4. SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri) 

Viðtölin voru hljóðrituð og að því loknu afrituð orðrétt svo ekkert gleymdist við 

úrvinnslu og samanburð á svörum viðmælanda. Öllum viðmælendum var boðið upp á 

nafnleynd en enginn taldi þörf á því. 

Síðasta atriðið í framkvæmd rannsóknarinnar var að gera SVÓT-greinigu fyrir svæðið 

en greininguna í heild sinni er að finna aftar í ritgerðinni. 

Helstu annmarkar þessarar rannsóknar eru þeir að allir viðmælendur eru tengdir 

ferðaþjónustu á einn eða annan hátt. Þetta atriði gerir það að verkum að rödd íbúa 

svæðisins, sem hafa enga hagsmuni af ferðaþjónustu, heyrist ekki. Það er þó skoðun 
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höfundar að slíkt hafi ekki afgerandi áhrif á niðurstöðuna því viðmælendur þurfa að hafa 

innsýn í heim ferðamennskunnar til að geta miðlað upplýsingum. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Hér verður fjallað um það sem kom fram í vettvangsathugun og viðtölum rannsóknarinnar. 

Það er svo tvinnað saman við fræðilega hlutann og snýr að líkönum fræðimannanna C. 

Gunn (2002) og R.W. Butler (1980). Síðast er svo farið yfir SVÓT-greininguna fyrir 

Raufarhöfn til að átta sig á styrkleikum og veikleikum annars vegar og ógnunum og 

tækifærum hins vegar og hvernig þessir þættir geta nýst til uppbyggingar heilsárs 

ferðaþjónustu fyrir Raufarhöfn og nærliggjandi svæði. 

Við greiningu viðtalanna kom fram greinilegur samhljómur í veigamestu atriðunum 

er snúa að stöðunni í dag, hvert megin aðdráttaraflið er og á að vera hvort heldur sem er 

sumar eða vetur. Þá var einnig samhljómur um hvert þjónustustigið er, atriði eins og 

markaðssetning og upplýsingagjöf til ferðamanna, þolmörk umhverfis og samfélags svo 

eitthvað sé nefnt. Vettvangsrannsóknin staðfesti síðan í megindráttum það sem 

viðmælendur höfðu að segja. Hér á eftir er nánari útlistun á hverjum þætti fyrir sig. 

5.1 Þjónusta 

Að mati allra viðmælenda er grunnþjónusta fyrir íbúa á borð við banka, verslun, 

heilsugæslu og bensínstöð til staðar á Raufarhöfn. Segja má hins vegar að umfang þessarar 

þjónustu sé í samræmi við íbúafjölda. Þegar kemur að þjónustu við ferðmenn þá er staðan 

misjöfn eftir greinum. Framboð á gistirými er nægjanlegt miðað við núverandi eftirspurn 

og staðurinn á langt í land með fullnýta gistirýmið yfir vetrartímann. Skipulögð afþreying 

er mjög af skornum skammti hvort heldur sem er að vetri eða sumri en Halldóra 

Gunnarsdóttir (viðtal 16. apríl 2015) komst svo að orði þegar talið barst að afþreyingu: 

Það er nefnilega dálítið mikið svona „farðu og gerðu það sjálfur“ gönguferðir 

og þess háttar, reyndar er verið að þróa sögugöngu um bæinn sem hægt er að 

kaupa með leiðsögn, svona hringur. Svo maður fari afturábak þá voru reyndar 

þarna siglingar sem sagt að sigla norður fyrir heimskautsbaug en 

starfsumhverfi í því er svo afleitt að viðkomandi gafst upp en eða semsagt 

staðan er þannig að þú mátt ekki vera með bæði fólk og fisk í sama bátnum og 

hann valdi fiskinn. 
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Þarna endurspeglast líka viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu. Raufarhöfn byggðist upp í 

kringum fiskveiðar og vegna jaðarstaðstaðsetningar og löngum erfiðra samgangna þá hefur 

ekki verið litið á ferðaþjónustu sem einhvern iðnað eða atvinnusköpun fyrir íbúa. 

5.2 Aðdráttaraflið  

Staðsetning Raufarhafnar er rétt við norðurheimskautsbaug og heimamenn eru, í samstarfi 

við ýmsa aðila að reisa Heimskautsgerði. Vinnu við það miðar þó hægt og langt er í að það 

klárist. Allir viðmælendur voru þó sammála um að þetta væri það sem leggja ætti áherslu á, 

það er Heimskautsgerðið og heimskautaumhverfið sem Melrakkaslétta hefur upp á að 

bjóða. Viðmælendur tóku misdjúpt í árinni þegar talið barst að Heimskautsgerðinu og 

Gunnar Jóhannesson (viðtal 16. apríl 2015) var hvað bjartsýnastur: 

Heimskautsgerðið sem slíkt og mystíkin sem á eftir að búa til í kringum það, 

gerir það að verkum að það verður í framtíðinni einn af topp 10 „destinations“ 

á Íslandi. Þú mátt nota þetta í ritgerðina. Þetta er bara einfaldlega þannig að 

Gerðið er ekki til en þetta er samt komið inn í mjög mörg ferðatímarit erlendis. 

Það segir okkur bara það, að hugmyndin hún þykir nógu snjöll til þess að 

þykja áhugaverð. Þannig að þetta er sko pínulítið hættulegt á meðan það er 

ekki búið að klára þetta vegna þess að það er strax farið að koma fólk sem að 

vill koma og skoða þetta, þannig að menn verða nú að passa sig að segja að 

þetta er „under construction,“ þetta er í undirbúningi, þetta er í vinnslu. Þá er 

auðvitað hætta á því að fólk komi þarna og verði fyrir vonbrigðum. Þannig að 

þetta er pínulítið vandmeðfarið. En, þetta segir okkur það kynning verður mjög 

auðveld. 

Fleira var nefnt og snéri það allt að hlutum tengdum heimskautsbaugnum og því 

heimskautaumhverfi sem finna má á Sléttunni hvort heldur sem það er tengt gróðurfari, 

dýralífi, miðnætursól og norðurljósum en einnig voru nefnd atriði eins og dreifbýli, 

fámenni, kyrrð, myrkur og veiði. Það er því af nógu að taka þegar kemur að aðdráttarafli 

svæðisins og þeir ferðamenn sem höfða á til samkvæmt viðmælendum eru ekki bara 

hörðustu fuglaskoðarar heldur einnig náttúruunnendur sama hvaða nafni þeir nefnast. 
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5.3 Samgöngur 

Viðmælendum var tíðrætt um Hófaskarðsleið og hvað sú samgöngubót gerði fyrir 

Raufarhöfn. Einnig kom skýrt fram að gamli vegurinn um Melrakkasléttu gegnir 

veigamiklu hlutverki þegar horft er til ferðaþjónustu í framtíðinni. Ástæðurnar eru 

margþættar en helst var nefnt að nú þegar allir þungaflutningar til og frá Raufarhöfn fara 

um Hófaskarð þá opnast sá möguleiki að ferðafólk geti ekið norður fyrir Melrakkasléttu, á 

sínum hraða, og notið náttúrunnar. Grípum hér niður í það sem Hjalti Páll Þórarinsson 

(viðtal 17. apríl 2015) hafði um þetta að segja: 

... hins vegar er Melrakkasléttan að mörgu leyti mikilvæg líka því að hún er í 

rauninni skemmtileg leið að fara og ennþá skemmtilegri eftir að það er kominn 

aðalþjóðvegur annarsstaðar. Þannig að í rauninni held ég að þessi leið hafi 

haft sko tvöfaldan ávinning svo að segja, bæði hérna styttir leið og betri vegur 

og fljótfarnari og allt það og líka þá að gamli vegurinn nýtist þá betur sem 

túristaleið sko, þannig að ég held í rauninni að það hafi verið gríðarlega gott 

skref og ég veit ekki betur en að þarna sé mokað vel og þetta sé ekki vandræði 

með samgöngur þarna á vetrum ef við förum út í það. 

Talið barst einnig að vestanverðum Dettifossvegi hjá flestum viðmælendum. Mikilvægi 

þess að klára partinn frá Dettifossi og niður í Ásbyrgi myndi að mati viðmælenda hafa 

mikil áhrif á svæðið austan Jökulsár á Fjöllum. Eins og staðan er í dag þá er þetta 

samgönguhindrun fyrir bæði ferðaþjónustufyrirtæki sem og ferðafólk á bílaleigubílum. 

Halldóra Gunnarsdóttir (viðtal, 16. apríl 2015) nefnir að þetta sé þegar farið að hafa áhrif 

því þegar ferðamaðurinn uppgötvar að hann komist ekki Dettifossveg yfir vetrartímann 

niður í Ásbyrgi þá hafi þeir samband við gististaðina og afpanti gistingu með tilheyrandi 

tekjutapi fyrir rekstraraðila. Gunnar Jóhannesson er sammála og segir að ferðamynstur hafi 

breyst eftir að gerður var góður vegur frá Mývatnsöræfum niður að Dettifossi með þeim 

afleiðingum að það hafi orðið afturkippur í viðskiptum og umferð bíla um Kelduhverfi.  

5.4 Upplýsingar 

Nú þegar má finna upplýsingar um Heimskautsgerðið í ýmsum ferðahandbókum en hver er 

staðan þegar kemur að upplýsingagjöf til ferðamanna sem komnir eru til Raufarhafnar? Á 

Raufarhöfn er rekið kaffihús, Kaffi Ljósfang, og á einhverjum tímapunkti fékk kaffihúsið 
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vilyrði um styrk frá sveitarfélaginu til að starfrækja upplýsingamiðstöð samhliða. 

Samkvæmt Halldóru hefur sveitarfélagið ekki staðið við sinn hlut sem gerir það að verkum 

að kaffihúsið er einungis opið yfir sumartímann. Erlingur Thoroddsen (viðtal, 15. apríl 

2015) tekur í sama streng og segir: „Þetta er hlutur sko sem sveitarfélagið hefur vanrækt“ 

og bætir við að ferðamönnum sé bent á Hótel Norðurljós vanti þá upplýsingar tengdar 

Raufarhöfn eða Melrakkasléttu.  

Upplýsingaskilti fyrir ferðamenn eru af skornum skammti og staðfesti 

vettvangsrannsókn það. Þau upplýsingaskilti sem fundust á Raufarhöfn og norðanverðri 

Melrakkasléttu voru þrjú talsins. Eitt skilti er við Heimskautsgerðið, annað á leið út í 

Hraunhafnartanga og það þriðja fannst fyrir tilviljun niður við sjó hjá Rauðanúpi. 

Viðmælendur voru sammála um að þetta þyrfti að bæta en fara þyrfti varlega í sakirnar og 

taka tillit til æðavarps og viðhorfs eigenda ef um einkaland er að ræða. 

Fjarskiptasamband, eins mikilvægt og það er, er lélegt en hefur batnað undanfarin 

ár að sögn Erlings og Halldóru og ekki er fyrirsjáanleg breyting þar á. 

5.5 Markaðssetning 

Markaðssetning fer að miklu leyti fram í gegnum veraldarvefinn, hvort sem um er að ræða 

einkafyrirtæki eða sveitarfélagið og fylgir það þeirri staðreynd að flestir ferðamenn afla sér 

upplýsinga um viðkomustaði á netinu (Oddný Þóra Ólafsdóttir, 2014 bls. 14). Þessu til 

viðbótar hefur tekist að koma Heimskautsgerðinu inn í ferðahandbækur og bæklinga en 

þeir miðlar eru einnig sterkir samkvæmt skýrslu Oddnýjar. 

Hjalti Páll kom inn á að þau hjá Markaðsstofu Norðurlands kynni svæðið allt frá 

Hrútafirði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Eitt af þeirra verkefnum er útgáfa 

Norðurlandskortsins (Markaðsstofa Norðurlands, án árs) sem dreift er á allar 

upplýsingamiðstöðvar á starfssvæði Markaðsstofunnar, auk fleiri staða. Hlutverk 

Markaðsstofunnar er fyrst og fremst að kynna allt svæðið og eftir fremsta megni að gera 

öllum jafn hátt undir höfði.  

Norðurhjari (Edge of the Arctic, án árs) eru klasasamtök um 30 ferðaþjónustuaðila 

á svæðinu frá Kelduhverfi til Bakkafjarðar þar sem Raufarhöfn er ákveðinn miðpunktur. 

Gunnar, Halldóra og Hjalti Páll tala um þátt Norðurhjara og mikilvægi samvinnu aðila í 

ferðaþjónustu svo árangur náist. 

Þegar talið barst að því hvernig ætti að markaðssetja svæðið, það er hvaða ímynd á 

að nota þá lagði Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (viðtal 15. apríl 2015) áherslu á 
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heimskautaumhverfið og nefndi þar þætti eins og mannlíf við heimskautsbaug, gróður og 

dýralíf. Hinir viðmælendurnir voru sammála þessu en bættu Heimskautsgerðinu við og 

þeirri dulúð sem sveipar það og rökstuddu það með ýmsum hætti auk miðnætursólar og 

norðurljósa. Gunnar og Hjalti Páll nefndu til dæmis Íshótelið í Svíþjóð (Icehotel, án árs) og 

Hjalti Páll segir: 

Heimskautsgerði, það er þetta er náttúrulega galin hugmynd en bara passlega 

galin til þess að geta virkað held ég þannig að ef þeim tekst að fjármagna það 

og koma þessu upp þá held ég að þetta verði aðdráttarafl, þetta verður svona 

hluturinn til að skoða þarna þú veist þú ferð þarna af því þetta er þarna, þetta 

er alveg eins og með Íshótelið í Svíþjóð eða hvað það er skilurðu bara 

einhverjum námubæ í Svíþjóð svo bara byggja þeir hótel úr klaka og þá bara 

„Hey! Við verðum að fara þangað” þú veist þetta er svona hugmynd, maður 

verður að fara þangað og sjá þetta, þetta er geðveikt. 

Aðilar eru því allir á sömu blaðsíðunni þegar kemur að markaðssetningu, það er að leggja 

áherslu á atriði tengd heimskautsbaugnum og heimskautaumhverfinu með einum eða 

öðrum hætti. 

5.6 Lífsferill áfangastaðarins Raufarhafnar 

Til að átta sig á hvar á lífsferilskúrfunni (Butler, 1980) Raufarhöfn sem áfangastaður er 

staðsett voru viðmælendur spurðir um áhrif ferðamennsku á samfélag og umhverfi og hvort 

komið væri að þolmörkum. Allir voru sammála um að áhrifin væru jákvæð hvort sem horft 

er til samfélags eða umhverfis en grípum hér niður í það sem Sigþrúður Stella hafði um 

þetta að segja:  

Varðandi áhrif ferðamennsku á umhverfið og samfélag, þá auðvitað held ég 

bara, í dag, að það sé ekkert annað en jákvæð áhrif á samfélög, öll sú 

ferðamennska sem er þarna, það er ekkert verið að ofgera. 

Raufarhöfn er samkvæmt þessu á 2. stigi lífsferilskúrfunnar, það er Aðildarstiginu. Það stig 

felur í sér að ferðamönnum fer fjölgandi og hluti íbúa hefur lífsviðurværi sitt af 

ferðaþjónustu. Samskipti milli ferða- og heimamanna eru mikil. Hér er markaðssetning og 

skipulagning komin í mótaðar skorður til að draga að ferðamenn, oft út frá skilgreiningu á 
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aðdráttaraflinu sem í tilfelli Raufarhafnar er Heimskautsgerðið og heimskautaumhverfið 

(Butler, 1980, bls. 7-8). 

5.7 SVÓT-greining 

SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri) greining á lykilþáttum er góð aðferð til 

að fá betri heildarsýn yfir stöðu Raufarhafnar. Greiningin hjálpar til við að meta stöðuna í 

dag og möguleika til framtíðar út frá innri og ytri þáttum (Fahy og Jobber, 2012, bls. 319). 

Greiningin var gerð með aðstoð Hjalta Páls Þórarinssonar hjá Markaðsstofu Norðurlands 

þann 10. mars 2015 og miðast við þætti sem snúa að eða styrkja ferðaþjónustu með einum 

eða öðrum hætti. 
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Tafla 1. SVÓT-greining fyrir Raufarhöfn 

Styrkleikar 

● Sjávarútvegur 

● Hótel og gististaðir 

● Einstök náttúra í nágrenninu 

● Fjölskrúðugt fuglalíf 

● Góð vötn og veiðiár 

● Svæðið hentar vel fyrir 

gönguferðir 

● Stutt í vinsæla ferðamannastaði 

● Barnvænt samfélag 

● Nægt húsnæði 

● Ódýrt íbúðarhúsnæði 

Veikleikar 

● Fámennið 

● Lítil fjölbreytni í atvinnu 

● Neikvæð ímynd 

● Vantar fólk á barneignaraldri 

● Lítill heimamarkaður 

● Ferðaþjónusta lítil 

● Fjarlægð frá millilandaflugvöllum 

● Fjarskipti 

● Fasteignaverð lágt - lágt veðhæfi 

● Heilbrigðisþjónusta 

Ógnanir 

● Viðvarandi fólksfækkun 

● Aldurssamsetning íbúa 

● Óvissa með kvóta og sjávarútveg 

● Erfitt að fá lán út á fasteignir 

● Flutningskostnaður 

● Samkeppni við Húsvík og 

Vatnajökulsþjóðgarð 

Tækifæri 

● Ferðaþjónusta 

 Nyrsti oddi Íslands 

 Heimskautsgerðið 

 Heimskautsbaugur 

● Vottun á sjálfbærri ferðaþjónustu 

● Nálægð við Húsavík 

● Nálægð við Vatnajökulsþjóðgarð 

● Ósnortin náttúra 

● Afleidd störf í sjávarútvegi 

 

5.7.1 Styrkleikar 

Raufarhöfn byggðist upp í kringum sjávarútveg og ber þess skýr merki enn í dag því 

sjávarútvegur er meginstoðin í atvinnulífi staðarins. Fleira má þó telja til en þar má nefna 

að hótel og gististaðir eru opnir allt árið um kring, stutt er að sækja út í náttúruna sem 

býður upp á mikla fjölbreytni tengda fuglalífi, vötnum og ám. Ýmis grunnþjónusta er til 

staðar svo sem leik- og grunnskóli, auk sundlaugar og verslunar. Styrkleikar 

ferðaþjónustunnar í dag eru að það er opið allt árið um kring og það heimskautaumhverfi 

sem finna má á Raufarhöfn og nágrenni. 
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5.7.2 Veikleikar 

Veikleikarnir eru helstir einhæf atvinnutækifæri og fjarlægð frá til dæmis heilsugæslu. 

Einnig hafa íbúar glímt við dapurt fjarskiptasamband á nútímamælikvarða. Skipulögð 

ferðaþjónusta er lítil á svæðinu og afþreying því í lágmarki fyrir ferðamenn. Ímynd 

svæðisins hefur verið neikvæð sem gerir það að verkum að fólk á barneignaraldri sér ekki 

kosti þess að flytja til svæðisins. Helsti veikleiki ferðaþjónustu á Raufarhafnar- og 

Sléttusvæðinu er fjarlægð frá alþjóðaflugvelli og var viðmælendum tíðrætt um það. 

5.7.3 Ógnanir  

Stærsta ógnin er viðvarandi fólksfækkun og þá sérstaklega hjá yngra fólki sem aftur veldur 

því að náttúruleg endurnýjun er lítil því meðalaldur íbúa hækkar sífellt. Sjávarútvegurinn í 

litlum byggðarlögum úti á landi á í vök að verjast og þar er Raufarhöfn engin 

undantekning. GPG-fiskverkun er langstærsti vinnuveitandinn á staðnum og breytingar á 

rekstrarfyrirkomulagi fyrirtækisins gætu orðið reiðarslag fyrir byggð á svæðinu. Ógnanir í 

ferðaþjónustu á svæðinu eru ýmsar og má þar nefna að stutt er í nokkrar af náttúruperlum 

Íslands sem aftur veldur því að Melrakkaslétta nær ekki athygli ferðamanna. Einnig kom 

fram í tali viðmælenda að ef bygging Heimskautsgerðisins klárast ekki þá getur það 

aðdráttarafl snúist upp í andhverfu sína vegna vonbrigða sem ferðamenn geta orðið fyrir. 

5.7.4 Tækifæri 

Víða má finna tækifæri tengd ferðaþjónustu. Í því sambandi eru þættir eins og nyrsti oddi 

Íslands, Heimskautsgerðið og heimskautsbaugur. Með sífellt aukinni áherslu á sjálfbærni í 

ferðaþjónustu, bæði gagnvart umhverfi og íbúum þá er einnig tækifæri í að byggja upp 

sjálfbæra þjónustu og höfða þannig til ferðamanna sem eru meðvitaðir um ábyrgð sína. 

Íslenska gæðavottunin Vakinn á vel við en að hafa alþjóðlega umhverfisvottun á borð við 

ISO14001 (International Organization for Standardization, 2004) er sterkara. 

 Tækifæri liggja einnig í fleiri gáttum inn í landið, það er að fá reglulegt 

millilandaflug á fleiri staði en Keflavík. Hjalti Páll orðaði þetta skemmtilega: 

Við þurfum að leggja áherslu á mikilvægi alþjóðaflugs um Akureyrarvöll, það 

myndi hafa alveg rosalega mikið að segja. Við myndum strax fara að selja 

einhverjum Þjóðverjum að fara hérna út á Raufarhöfn og Langanes, auðvitað 

týndir útí rassi þarna – geðveikt, Þjóðverjarnir bara „Yes“ fílum það, það er 

svoleiðis. En ég meina þá er kominn grundvöllur fyrir því að selja 
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pakkaferðir... 

Tækifærin eru þarna, það er bara að grípa þau og nýta. 

Í kjölfar verkefnis Byggðastofnunar og fleiri (Byggðastofnun, án árs,b) hafa hjólin 

farið að snúast á Raufarhöfn og fyrsta skrefið í að breyta ógnunum í tækifæri og 

veikleikum í styrkleika er hafið. Má segja að grundvallarskrefið sé að heimafólkið á 

Raufarhöfn fái tiltrú á að bjartari tíð sé framundan. Einhver atvinnutækifæri eru í 

farvatninu í sambandi við verkefnið og bjartsýni hefur aukist. Umræðan í fjölmiðlum hefur 

líka endurspeglað það og núna koma jákvæðar fréttir frá Raufarhöfn í stað þeirra neikvæðu 

sem hafa verið áberandi undanfarin ár. 

Nægt og ódýrt húsnæði er á staðnum sem gæti leitt til þess að fjölskyldufólk flytji á 

staðinn og þeir sem hafa hugsað sér til hreyfings hætti við. Með þessu standa vonir til þess 

að snúa megi fólksfækkun við. Veikleikinn breytist í tækifæri með fleira fólki og vonandi 

barnafólki sem nýtir grunnskólann og neikvæð ímynd virðist vera að breytast í styrkleika í 

kjölfar verkefnisins.  

Það að snúa við fólksflótta í fólksfjölgun er lykilatriði í að breyta mörgum 

veikleikum í styrkleika eins og fámenni, neikvæð ímynd, fáar barnafjölskyldur, lítill 

heimamarkaður og fleira en samt er ljóst að mörg atriði þurfa að haldast í hendur til að svo 

verði.  
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6 Umræður og ályktanir 

Markmið þessarar ritgerðar var í upphafi að fá svar við rannsóknarspurningunni hvort 

mögulegt væri að byggja upp heilsárs ferðaþjónustu á Raufarhöfn? Eftir að hafa 

framkvæmt rannsóknina út frá þeim áherslum og verkfærum sem notast var við, og áður 

hafa verið rædd, er niðurstaða eftirfarandi: 

Aðdráttaraflið, sem er mikilvægasti þátturinn í framboði ferðamannastaða (Gunn, 

2002, bls. 41), er til staðar og birtist helst í þáttum er snúa að heimskautinu. Aðdráttarafl 

Raufarhafnar samanstendur af manngerðum hlutum á borð við Heimskautsgerðið eða 

náttúrufarslegum þáttum eins og heimskautaumhverfinu og því dýralífi og gróðurfari sem 

þar er að finna. Sú staðreynd að heimskautsbaugurinn liggur um svæðið hefur líka sitt að 

segja. 

Þjónusta á sviði gistinga og veitinga er til staðar en má vera fjölbreyttari en skóinn 

kreppir þegar kemur að afþreyingarþættinum. Þann þátt þarf að bæta umtalsvert eða í raun 

að búa til frá grunni því afþreying er af mjög svo skornum skammti. Viðmælendur voru 

sammála um þetta en lögðu áherslu á að tengja afþreyinguna við það umhverfi og náttúru 

sem þarna er að finna en fara ekki út í einhverskonar ævintýraferðamennsku. Með eflingu 

þessara þátta verða til störf í byggðarlaginu og skatttekjur fyrir hið opinbera (Gunn, 2002, 

bls. 45). 

Samgöngur hafa batnað á undanförnum árum með tilkomu vegarins um Hófaskarð 

sem aftur hjálpar gamla veginum um Melrakkasléttu sem nú þegar, og til framtíðar, spilar 

stórt hlutverk í ferðaþjónustu svæðisins. Viðmælendum var þó tíðrætt um Dettifossveg og 

greinilegt er að núverandi ástand hans er hindrun í uppbyggingu heilsársferðaþjónustu á 

svæðinu frá Kelduhverfi til Langaness. Áhrif Dettifossvegar eru því bein á umferð 

ferðamanna um svæðið og þar af leiðandi möguleika heimamanna til að byggja upp og afla 

tekna af ferðamönnum. Millilandaflugvöllur á Akureyri og/eða Egilsstöðum er líka atriði 

tengt samgöngum sem allir viðmælendur höfðu á orði og ljóst að með annarri gátt inn í 

landið skapast tækifæri í ferðaþjónustu sem teygja sig um allt Norðurland. 

Fjarskiptasambandi er áfátt en hefur þó lagast. Það atriði staðfestist í vettvangsferð 

höfundar og þó það hljómi sem veikleiki getur í því falist ákveðið tækifæri fyrir þá sem 

vilja upplifa náttúruna án annarra áreita og hluti markaðssetningar gæti falist í þessu atriði. 
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Raufarhöfn og nágrenni er komið á kortið þegar kemur að upplýsingum en það birtist 

helst á vefnum sem er, eins og áður hefur komið fram, helsti staðurinn sem ferðafólk leitar 

sér upplýsinga. Hins vegar fyrir þá sem komnir eru á staðinn getur reynst erfitt að afla sér 

upplýsinga og þá sérstaklega yfir vetrartímann sem getur reynst bagalegt, sérstaklega ef 

ferðafólk þarf upplýsingar um færð á vegum eða veður (Gunn, 2002, bls. 55). 

Upplýsingaskilti eru af skornum skammti en þar kemur margt til svo sem þáttur 

sveitarfélagsins, umhverfisvernd til dæmis á varptíma fugla og sú staðreynd að hluti 

svæðisins er í einkaeigu. 

Samræmd markaðssetning fer meðal annars fram á vegum Markaðsstofu 

Norðurlands og þeir aðilar sem bjóða gistingu hafa sínar vefsíður. Hópurinn sem stendur 

að Norðurhjara er að vinna gott verk með gerð markaðsefnis, markaðsrannsókna og 

markaðsáætlunar og er sú vinna enn í gangi. Sú ímynd sem þar, og annars staðar, er dregin 

upp hentar svæðinu vel, það er áhersla á þætti tengda heimskautinu með einum eða öðrum 

hætti. 

Langt virðist vera í að þolmörkum sé náð hvort heldur sem er félagslegum eða 

umhverfislegum sem aftur gefur tækifæri til að móta staðinn út frá því hvernig heimamenn 

vilja kynna Raufarhöfn og nágrenni áður en ferðamannastraumurinn verður það mikill að 

það sé um seinan. Raufarhöfn er því staðsett á 2. stigi í lífsferilskúrfu Butlers sem rætt var 

um hér að framan. 

Styrkleikar og veikleikar Raufarhafnar sem ferðamannastaðar eru ýmsir. 

Veikleikarnir felast fyrst og fremst í fámenni, einhæfum atvinnuháttum sem koma meðal 

annars fram í litlu framboði á afþreyingu og skorti á fjölbreytni í gistingu og veitingum auk 

fjarlægðar frá millilandaflugvelli. Styrkleikarnir hins vegar felast í náttúrunni og öllu sem 

tengist heimskautsbaugnum. Þar má einnig nefna vötnin á Melrakkasléttu en í þeim er 

fiskur sem hægt er að veiða, fjölskrúðugt fuglalíf, miðnætursól yfir sumartímann og 

norðurljós á vetrum. Þrátt fyrir fámenni og staðsetningu Raufarhafnar á jaðrinum (Nash og 

Martin, 2003, bls. 163) hvort heldur sem horft er út frá Íslandi, Norðurlandi eða 

sveitarfélaginu Norðurþingi þá er starfrækt hótel og veitingastaður sem opinn er allt árið 

auk verslunar, bensínsölu og grunn-heilbrigðisþjónustu. 

Tækifæri Raufarhafnar felast í aukinni ferðaþjónustu samhliða sjávarútvegi en ekki í 

samkeppni við hann. Þegar tækifærin voru skoðuð og rædd þá voru fjórir af fimm 

viðmælendum sammála um að setja þyrfti kraft og fjármagn í að klára Heimskautsgerðið 

svo það gæti farið að virka sem alvöru aðdráttarafl fyrir Raufarhöfn. Það myndi síðan 
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draga vagninn í frekari uppbyggingu ferðaþjónustu. Ekki má gleyma þeim ógnunum sem 

steðja að Raufarhöfn en ef viðvarandi fólksfækkun heldur áfram þá verða einfaldlega of 

fáir einstaklingar á svæðinu til að halda samfélaginu uppi og halda úti ferðaþjónustu fyrir 

þá sem vilja heimsækja svæðið.
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7 Lokaorð 

Þegar allt er tekið saman þá er greinilegt að ferðaþjónusta á Raufarhöfn getur blómstrað. 

Til þess að svo verði þarf hins vegar fjármagn til að klára helsta aðdráttaraflið, það er 

Heimskautsgerðið. Ef orð Gunnars Jóhannessonar verða að veruleika að Heimskautsgerðið 

verði til lengri tíma litið einn af topp 10 áfangastöðum á Íslandi þá má byggja heilmikið 

ofan á það hvort heldur sem er í gistingu, veitingasölu eða afþreyingu. Þetta á við bæði 

sumar sem vetur þannig að svarið við rannsóknarspurningunni liggur í þessum orðum það 

er, ef Heimskautsgerðið verður klárað þá verða möguleikar á uppbyggingu heilsárs 

ferðaþjónustu á Raufarhöfn miklir. 



34 

8 Heimildaskrá 

641.is. (2013). Síminn “útvíkkar“ sína þjónustu. En ekki í Þingeyjarsveit, Mývatnssveit, 

Grenivík, Kópaskeri eða Raufarhöfn. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://www.641.is/siminn-utvikkar-sina-thjonustu-en-ekki-i-thingeyjarsveit-

myvatnssveit-grenivik-kopaskeri-eda-raufarhofn/ 

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Vilborg Einarsdóttir, Gyða Þórhallsdóttir, Margrét 

Sævarsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson og Þorkell Stefánsson. (2013). Þolmörk 

ferðamanna: Samanburður á árunum 2000/2001 og 2013. Akureyri: 

Rannsóknarmiðstöð ferðamála. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir 

Sigurjónsson og Bergþóra Aradóttir. (2001). Þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum 

í Skaftafelli. Reykjavík: Ferðamálaráð Íslands, Háskóli Íslands og Háskólinn á 

Akureyri. 

Arctic Angling. (án árs). Arctic Angling. Sótt þann 12. mars 2015 af http://arcticangling.is/ 

Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson. (2002). Byggð og búseta: 

þéttbýlismyndun á Íslandi. Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Árni Ragnarsson (ritsjóri). (2015). Norðurland eystra: Stöðugreining 2014. Sótt þann 

4.mars 2015 af 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/Soknaraaetlun/nordurland-eystra.-

stodugreining-2014.pdf 

Berg, L. B. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4. útg.). 

Kalifornía: Allen & Bacon. 

Brynjólfur Sigurjónsson, Guðjón Hauksson og Ómar S. Harðarson (umsjónaraðilar). 

(2014). Hagtíðindi - Mannfjöldi. Reykjavík: Hagstofa Ísland. 



35 

Butler, R. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for 

management of resources. Canadian Geographer , 24 (1), 5-12. 

Byggðastofnun. (án árs.a). Brothættar byggðir - Raufarhöfn. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://www.byggdastofnun.is/is/brothaettar-byggdir/raufarhofn 

Byggðastofnun. (án árs.b). Framtíð fyrir brothættar byggðir. Sótt þann 5. mars 2015 af 

http://www.byggdastofnun.is/is/brothaettar-byggdir/framtid-fyrir-brothaettar-byggdir 

Byggðastofnun. (án árs.c). Starfsemi. Sótt þann 5. mars 2015 af 

http://www.byggdastofnun.is/is/um-byggdastofnun/starfsemi 

Daníel Svavarsson. (2014). Ferðaþjónusta. Reykjavík: Landsbankinn hf. 

Facebook. (án árs). Company Info. Sótt þann 11. mars 2015 af 

http://newsroom.fb.com/company-info/ 

Fahy, J. og Jobber, D. (2012). Foundations of marketing (4. útgáfa). Maidenhead: 

McGraw-Hill Education. 

Fjallasýn. (án árs). Artic Edge - Melrakkaslétta and Langanes. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://fjallasyn.is/day-tours/arctic-edge/ 

George, E. W., Mair, H., & Reid, D. G. (2009). Rural tourism development: Localism and 

cultural change. Bristol: Channel View Publications. 

Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson. (2013). Markaðssetning á 

netinu. Reykjavík: Hvíta húsið. 

Gunn, C. A. (2002). Tourism planning: Basics, concepts, cases. New York: Routledge. 

Grunnskóli Raufarhafnar. (án árs). Um skólann. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://grunnskoli.raufarhofn.is/is/skolinn 

Hagstofa Íslands. (án árs). Talnaefni. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/

varval.asp?ma=MAN03105%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+%FE%E9ttb%FDlisst%F6%



36 

F0um%2C++kyni+og+aldri+2011%2D2014%26path=../Database/mannfjoldi/Byggd

akjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hótel Norðurljós. (án árs). Um Hótel Norðurljós. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://hotelnordurljos.is/um-hotel-nordurljos/ 

Kotler. P. Keller, K. L. (2006). Marketing Management (12. útg.). Bandaríkin: Pearson 

Education Limited. 

Icehotel. (án árs). Icehotel Jukkasjäsvi. Sótt þann 22. apríl 2015 af 

http://www.icehotel.com/ 

International Organization for Standardization. (2004). ISO 14001:2004. Sótt þann 10. 

mars 2015 af http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807 

Jórunn Íris Sindradóttir og Ómar Harðarson. (2012). Endurskilgreining Hagstofu Íslands á 

þéttbýlisstöðum og byggðakjörnum. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

Kristinn J. Albertsson. (2003). Norðausturvegur um Melrakkasléttu –Náttúrufarskönnun 

vegna vegagerðar. Akureyri: Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Long, J. (2007). Researching Leisure, Sport and Tourism. The Essential Guide. London: 

Sage. 

Markaðsstofa Norðurlands. (án árs). Kort af Norðurlandi. Sótt þann 22. apríl 2015 af 

http://www.nordurland.is/is/ferdalagid/kort-af-nordurlandi 

Nash, R. og Martin, A. (2003). Tourism in Peripheral Areas - the Challenges for Northeast 

Scotland. International Journal of Tourism Research 5(3), 161-181. 

Edge of the Arctic. (án árs). Norðurhjari. Sótt þann 22. apríl 2015 af 

http://www.edgeofthearctic.is/nordurhjari/ 

Norðurþing. (án árs). Um Norðurþing. Sótt þann 1. mars 2015 af 

http://www.nordurthing.is/is/um-nordurthing 

Norlandair. (án árs). Akureyri – Þórshöfn Schedule 2013-2014. Sótt þann 29. mars 2015 af 

http://www.norlandair.is/en/service/scheduled-flight/thorshofn 



37 

Oddný Þóra Óladóttir. (2014). Ferðaþjónusta í tölum á Íslandi – apríl 2014. Reykjavík: 

Ferðamálastofa. 

Page, S. J. (2011). Tourism Management: An Introduction. (4.útgáfa). Oxford: Elsevier. 

Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut Kristjánsdóttir, Helga Jóhanna Bjarnadóttir og Árni 

Bragason. (2009). Umhverfisvitund og umhverfisstjórnun í ferðaþjónustu. Viðhorf 

ferðaþjónustuaðila og ferðamanna til umhverfisstjórnunar og vistvænar vottunar í og 

við Vatnajökulsþjóðgarð. Akureyri: Rannsóknarmiðstöð ferðamála. 

Raufarhöfn. (án árs.a). Um Raufarhöfn. Sótt þann 1. mars 2015 af 

http://www.raufarhofn.is/is/um-raufarhofn 

Raufarhöfn. (án árs.b). Þjónusta. Sótt þann 12. mars 2015 af 

http://www.raufarhofn.is/is/thjonusta 

Sigríður K. Þorgrímsdóttir. (2012). Samfélag, atvinnulíf og íbúaþróun í byggðarlögum með 

langvarandi fólksfækkun. Sauðárkrókur: Byggðastofnun. 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson. 

(2014). Rannsóknarstöð á Raufarhöfn. Húsavík: Náttúrustofa Norðausturlands. 

Strætó. (án árs). Leið 79. Sótt þann 29. mars. 2015 af http://www.straeto.is/media/landid-

2014/79-vetur.pdf 

TripAdvisor (2014). About TripAdvisor. Sótt þann 30. apríl 2015 af 

http://www.tripadvisor.com/PressCenter-c6-About_Us.html 

Umhverfisstofnun. (án árs). Náttúruminjaskrá Norðausturlands. Sótt þann 7. mars 2015 af 

http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/natturuminjaskra/nordausturland/ 

Vegagerðin. (án árs). Brottfararstaður Raufarhöfn. Sótt þann 6. mars 2015 af 

http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/lengdir?id=144 



38 

8.1 Munnlegar heimildir 

Erlingur Thoroddsen. (2015). Viðtal höfundar við Erling, hótelstjóra Hótel Norðurljósa á 

Raufarhöfn frá árinu 1996 og hvatamaður að byggingu Heimskautsgerðisins. 

Raufarhöfn: 15. apríl 2015. 

Gunnar Jóhannesson (2015). Viðtal höfundar við Gunnar, starfsmanns hjá 

ferðaþjónustufyrirtækinu Fjallasýn, Húsavík en fyrirtækið býður upp á ferðir um 

Melrakkasléttu, tengiliður við Markaðsstofu Norðurlands og formaður Norðurhjara. 

Húsavík: 16. apríl 2015. 

Halldóra Gunnarsdóttir. (2015). Viðtal höfundar við Halldóru, starfsmanns gistiheimilisins 

Hreiðrið á Raufarhöfn, tengiliður við Markaðsstofu Norðurlands og verkefnastjóri 

Norðurhjara. Kópasker: 16. apríl 2015. 

Hjalti Páll Þórarinsson. (2015). Viðtal höfundar við Hjalta Pál, verkefnastjóri Flugklasans 

Air 66N hjá Markaðsstofu Norðurlands. Akureyri: 17. apríl 2015. 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. (2015). Viðtal höfundar við Sigþrúði Stellu, sérfræðing hjá 

Náttúrustofu Norðausturlands, fræðimaður sem starfað hefur við leiðsögn og sem 

þjóðgarðsvörður.  Auk þess hefur hún gefið út bók um náttúrutúlkun og komið að 

ýmsum rannsóknum tengdum Norðausturlandi. Víkingavatn: 15. apríl 2015. 



39 

9 Viðaukar 

9.1 Viðauki 1 

1. Við hvað starfar þú og hversu lengi hefur þú starfað í ferðaþjónustu? (Reynsla af 

ferðaþjónustu). 

2. Hver er staða þjónustu á Raufarhöfn (Melrakkasléttu) þegar kemur að 

ferðamanninum? (T.d. gisting, veitingar, afþreying, verslun, annað)? 

(Sumar/vetur)? 

3. Hvert er í þínum huga helsta aðdráttarafl Raufarhafnar? (Sumar/vetur)? 

4. Hvert er þitt mat á samgöngum í tengslum við ferðaþjónustu á svæðinu? (T.d. 

Hófaskarðsleið, aðrar samgöngur, snjómokstur, strætó, flug)? (Sumar/vetur)?  

5. Hvað finnst þér um markaðssetningu svæðisins? (T.d. þáttur sveitarfélagsins, 

Markaðsstofu Norðurlands, annarra)? Hvaða ímynd er dregin upp þegar svæðið er 

markaðssett? 

6. Hvernig er upplýsingagjöf til ferðamanna háttað á staðnum? (T.d. aðgengi að 

upplýsingum, fjarskiptasamband, upplýsingamiðstöð, upplýsingaskilti) 

(Sumar/vetur)? 

7. Er þróunin í fjölda ferðamanna til svæðisins góð? (T.d. er framboð þjónustu eins og 

gisting, veitingar og afþreying í samræmi við eftirspurnina, eru áhrif 

ferðamennskunnar á umhverfi og samfélag jákvætt) (Sumar/vetur)? 

8. Hverja telur þú vera styrkleika/veikleika í ferðaþjónustu á svæðinu? (Sumar/vetur) 

9. Hver telur þú vera helstu ógnanir/tækifæri í ferðaþjónustu á svæðinu? 

(Sumar/vetur)? 

10. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem ekki hefur verið spurt um? 

 


