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1 Útdráttur  
Í þessari ritgerð er leitast við að greina fýsileika sóknarfæra í ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum með tilliti til sérstöðu, landfræðilegra auðlinda og viðhorfa ferðaþjóna og 

kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa á svæðinu. Til að greina sóknarfærin er notast við 

kortlagningu auðlinda ferðaþjónustunnar á landfræðilegum grunni, niðurstöður 

skoðanakannana sem lagðar voru fyrir ferðaþjóna og sveitarstjórnarfulltrúa, viðtöl við 

framkvæmdarstjóra sveitarfélaga auk fyrri útgefinna rannsókna höfundar. 

Helstu niðurstöður eru þær að til þess að Vestfirðir geti nýtt sér þann mikla vöxt sem er 

í ferðaþjónustu á Íslandi með sjálfbærum hætti er mikilvægt að sveitarfélög á svæðinu 

komi fram með skýra stefnumótun og miðli upplýsingum með virkum hætti til 

hagsmunaaðila. Á Vestfjörðum eru miklir möguleikar í ferðaþjónustu og mörg 

spennandi tækifæri. Sóknarfærin eru vannýtt því auk fleiri þátta vantar heildstæða 

stefnu. Kortlagning auðlinda gefur nýja mynd af sóknarfærum á svæðinu og auðveldar 

stefnumótun og vöruþróun til þess að byggja upp og efla þá miklu möguleika sem til 

staðar eru. 

 

Lykilhugtök: Ferðaþjónusta, landfræðileg upplýsingakerfi (LUK), landfræðilegar 

auðlindir í ferðaþjónustu, stefnumótun, sjálfbær þróun, áfangastaður, Vestfirðir.  
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2 Abstract  
This paper seeks to analyze the feasibility of opportunities in tourism in the Westfjords 

of Iceland, with regard to uniqueness, geographical resources and opinions of tourism 

operators and elected representative in the region. To analyze the opportunities, a 

database of geographical resources in tourism in an information system was used in 

conjunction with opinion polls and interviews as well as previous research published 

by author. 

The results showed that for the destination to take advantage of the strong growth in 

tourism in Iceland in a sustainable manner is important that local authorities in the 

region work on a coherent destination policy and disseminate information effectively 

to stakeholders in the region. The area has great potential in tourism and many feasible 

opportunities. The opportunities are underdeveloped because among other things the 

area is lacking a coherent strategy. A geographical information system provides a new 

viewpoint on opportunities in the region and facilitates strategic planning and product 

development to build and promote the great opportunities that the destination has to 

offer. 

 

Key words: Tourism, geographic information systems (GIS), geographical resources 

in tourism, planning, sustainable development, destination, Westfjords. 
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3 Formáli 
Ritgerð þessi er 14 ECTS og er lokaritgerð til BA gráðu í HHS; heimspeki, hagfræði 

og stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er : „Sóknarfæri í 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum og viðhorf ferðaþjóna og sveitarstjórnarfulltrúa til 

auðlinda í ferðaþjónustu“. 

Höfundur er ættaður og uppalinn á Vestfjörðum og hefur um langt skeið starfað við 

vöruþróun og markaðssetningu, þar með talið sem forstöðumaður Markaðsstofu 

Vestfjarða. Í október árið 2013 sendi höfundur frá sér skýrslu sem ber heitið „Tækifæri 

í ferðaþjónustu á Vestfjörðum“ og var þar farið yfir möguleg tækifæri til vöruþróunar í 

ferðaþjónustu. Sú skýrsla byggði meðal annars á viðtölum við ferðaþjóna og 

greiningum höfundar. Árið 2014 tók höfundur þátt í vinnu við landfræðilega 

kortlagningu auðlinda í ferðaþjónustu.  

Áhugi höfundar beinist að því að greina með ítarlegri hætti hvaða sóknarfæri eru til 

staðar í ferðaþjónustu á Vestfjörðum og fýsileika þeirra auðlinda sem skilgreindar hafa 

verið í landfræðilegu upplýsingakerfi. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Magnús Sveinn Helgason, lektor við 

Háskólann á Bifröst fyrir skilning, hvatningu og faglega leiðsögn. Þá vil ég þakka 

eiginkonu minni, Sigrúnu Ágústu Sigmundsdóttur fyrir þolinmæðina, stuðninginn, 

ábendingarnar, yfirlesturinn og vináttuna. Þá vil ég þakka foreldrum mínum, Rannveigu 

Haraldsdóttur og Gústafi Gústafssyni, fyrir yfirlesturinn. 

 

 

Húsavík 25. júlí 2015 

 

 

___________________ 

Gústaf Gústafsson 
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6 Inngangur 
Undanfarin ár hefur verið umtalsverður vöxtur í ferðaþjónustu á Íslandi sem hefur haft 

mikil áhrif á efnahagslíf þjóðarinnar. Til að mynda aflar ferðaþjónusta nú meiri 

gjaldeyristekna en sjávarútvegur eða álframleiðsla. Hlutur ferðaþjónustu í 

gjaldeyristekjum þjóðarinnar hefur vaxið úr 18,8% í 27,9% á árunum 2010-2014 

samkvæmt mælingum um útflutning vöru og þjónustu (Ferðamálastofa, 2015). Mestur 

hefur vöxturinn verið á höfuðborgarsvæðinu en misjafnlega mikill á öðrum svæðum 

landsins. Árleg aukning erlendra ferðamanna til landsins á árunum 2000-2014 var að 

meðaltali 9,3% (Ferðamálastofa, 2015). Vestfirðir hafa að miklu leyti farið varhluta af 

þessari aukningu. Hlutfall svæðisins í heildarfjölda erlendra gesta mælist um 14% yfir 

sumarið en rúmlega 6% yfir veturinn (Ferðamálastofa, 2015). Ein helsta ástæða 

Íslandsheimsókna erlendra ferðamanna er náttúra landsins. Vestfirðir hafa því töluverð 

sóknarfæri í ferðaþjónustu af þeim sökum þar sem um 40% strandlengju landsins 

tilheyra svæðinu. 

Til þess að ferðaþjónusta dafni sem sjálfbær atvinnugrein á Vestfjörðum þarf umgjörð 

greinarinnar að breytast. Hún þarf að taka mið af þörfum íbúa til þess að tryggja fleiri 

stoðir í atvinnulífi á svæðinu sem í dag telst mjög einhæft. Í því tilliti þarf sérstaklega 

að huga að heilsársstarfsemi í ferðaþjónustu. Samgöngur skipta gríðarlega miklu máli í 

ferðaþjónustu og þær þarf að bæta verulega til þess að teljast ásættanlegar. Að sama 

skapi minnast margir viðmælendur í ferðaþjónustu á skort á þolinmóðu fjármagni til 

framkvæmda og vöruþróunar. Áhugaverðar hugmyndir hafa komið fram á 

undanförnum árum um hvatakerfi til að auka nýliðun á svæðinu. Mikilvægt er að skoða 

þetta nánar meðal annars í formi skattaívilnana, sérstaklega vegna mikils brottflutnings 

fólks undir fertugu. En slíkir hlutir koma ekki utan frá, sveitarfélög og hagsmunaaðilar 

þurfa að sækja þessar breytingar sjálfir því svæðinu er lítið sinnt af opinberum 

stofnunum og ráðamönnum þjóðarinnar (“Byggðastofnun,” n.d.). Mikilvægt er að 

sveitarfélög á svæðinu hafi skýra sýn, móti sér framtíðarstefnu um þróun ferðaþjónustu 

og stundi gagnvirk samskipti við hagsmunaaðila. Allir aðilar þurfa að leggja aukna 

áherslu á rannsóknir og greiningu.  Í ferðaþjónustu eins og í öðrum atvinnugreinum er 

mjög mikilvægt að beita öguðum vinnubrögðum við vöruþróun til þess að tryggja að 

þær fjárfestingar sem farið er í skili árangri. Klasasamstarf sem leitt er af 

hagsmunaaðilunum sjálfum getur gegnt mikilvægu hlutverki í ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum þar sem byggðir eru dreifðar og fámennar.   



 

13 

 

Ólíklegt og jafnvel óæskilegt má telja að ferðaþjónusta taki við af sjávarútvegi sem aðal 

atvinnugrein á Vestfjörðum því sjávarútvegur er kjarnahæfni svæðisins. Þessar greinar 

geta þó vel unnið saman og styrkt við íbúaþróun á svæðinu. Suðureyri er ágætt dæmi 

um það eins og fram kemur hér á eftir. Ef rétt er á spilunum haldið, með bættum 

samgöngum og hærra þjónustustigi, getur ferðaþjónusta fjölgað atvinnutækifærum, 

aukið lífsgæði íbúa og stutt við áframhaldandi búsetu á svæðinu öllu.  

6.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að draga fram fýsileika helstu landfræðilegu auðlinda sem 

ferðaþjónusta á Vestfjörðum býr við. Notað var til þess landfræðilegt upplýsingakerfi 

(LUK) Ferðamálastofu (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015) sem 

ráðgjafarfyrirtækið Alta vann og flokkaði í samvinnu við fjölmarga aðila um allt land.  

Þá er viðhorf ferðaþjóna, kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa og framkvæmdarstjóra 

sveitarfélaga kannað. Með þessum upplýsingum vill höfundur greina helstu sóknarfæri 

í ferðaþjónustu á Vestfjörðum, benda á hvernig hægt er að nýta þau í vöruþróun og 

jafnframt koma auga á helstu hindranir. 

Rannsóknarspurningin er: „Sóknarfæri í ferðaþjónustu á Vestfjörðum og viðhorf 

ferðaþjóna og sveitarstjórnarfulltrúa til auðlinda í ferðaþjónustu.” 

6.2 Aðferðafræði 

Við vinnslu ritgerðarinnar var unnið eftir aðferðafræði rannsóknarþrepa Philip Kotlers: 

rannsóknarefni er valið, rannsóknaráætlun þróuð, gögnum safnað, gögn greind og 

niðurstöður kynntar (Kotler & Keller, 2012).   

 

Mynd 6-1 - Rannsóknarþrep Kotlers 

 

Heimild: (Kotler & Keller, 2012) 

 

Við söfnun gagna var stuðst við útgefið efni frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála 

(RMF), Ferðamálastofu, Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar(RRF), Boston 

Consulting Group, Íslandsstofu, Byggðastofnun, Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

Hagstofu Íslands, ráðgjafarfyrirtækinu Alta, höfundi sjálfum auk fleiri aðila. Einnig 
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voru skoðaðar ritrýndar fræðigreinar, skýrslur, blaða- og tímaritagreinar og efni 

af veraldavefnum með gagnrýnum hætti. 

6.3 Megindlegar rannsóknir 

Tvær megindlegar kannanir voru framkvæmdar. Send var skoðanakönnun með vefpósti 

á alla skráða ferðaþjóna á Vestfjörðum samkvæmt gagnagrunni Ferðamálastofu, 

samtals 258 netföng. Gagnagrunnur Ferðamálastofu er áreiðanlegur því lagaleg skylda 

hvílir á ferðaþjónum að skrá starfsemi sína. Þá var skoðanakönnunin send á kjörna 

sveitarstjórnarfulltrúa í öllum níu sveitarfélögunum á Vestfjörðum, samtals 54 netföng. 

Haft var samband við skrifstofur viðkomandi sveitarfélaga ef netfangalisti var ekki 

skráður á vefsíður þeirra. Má því ætla að netfangalistinn hafi náð til allra kjörinna 

sveitarstjórnarfulltrúa og sé því nokkuð áreiðanlegur. Skoðanakönnunina í heild má sjá 

í viðauka 1. Markmiðið með könnununum var að fá fram sýn svarenda á helstu 

sóknarfærum og hindrunum ferðaþjónustu og mikilvægi tegunda atvinnugreina fyrir 

svæðið. Kannanirnar voru sendar og svörum safnað með forritinu FreeOnlineSurveys 

þann 30. mars 2015 og erindið ítrekað 7. apríl 2015 (“Create a Free Online Survey, 

Web Poll or Quiz. 1 Million+ users!,” n.d.). 

6.3.1 Skoðanakönnun til ferðaþjóna 

Skoðanakönnun var send á netföng 258 skráða ferðaþjóna á Vestfjörðum. Alls bárust 

55 svör og svarhlutfall því 21,3%. Um 51% svarenda eru á aldrinum 50-67 ára og 

rúmlega 36% svarenda á aldrinum 30-49 ára. 58,2% svarenda eru kvenkyns. Svörin 

skiptust hlutfallslega nokkuð í samræmi við fjölda íbúa á hverju svæði. Um 53% 

svarenda eru með starfsstöð á norðursvæði, um 31% á suðursvæði, um 11% á Hólmavík 

og Ströndum og um 5,5% í Reykhólahreppi. Því má telja að könnunin endurspegli vel 

þýðið í heild þar sem aldur, menntun og kyn sýnir töluverða fjölbreytni.  

6.3.2 Könnun til sveitarstjórnarfulltrúa 

Skoðanakönnun var send á netföng 54 kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum á 

Vestfjörðum. Alls bárust 24 svör og svarhlutfall því 44,4%. Um 54% svarenda eru á 

aldrinum 30-49 ára og um 37,5% á aldrinum 50-67 ára. Rúmlega 58% svarenda eru 

kvenkyns. Skipting svara er í nokkru samræmi við fjölda sveitarfélaga á hverju svæði. 

Um 37,5% svarenda eru með starfsstöð á Hólmavík og Ströndum, um 29% á 

norðursvæði, um 25% á suðursvæði og rúmlega 8% í Reykhólahreppi. Telja má að 

könnunin endurspegli ágætlega þýðið í heild þar sem aldur, menntun og kyn 

endurspeglar töluverða fjölbreytni. 
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6.4 Eigindlegar rannsóknir 

Tekin voru þematengd viðtöl við 2 framkvæmdarstjóra sveitarfélaga til þess að dýpka 

skilning á viðfangsefnum og stefnu sveitarfélaga. Skoðanakönnunin í viðauka 1 var 

notuð sem þema en viðmælendum gefið tækifæri á ítarlegri svörum og umfjöllun um 

spurningarnar. Valdir voru framkvæmdarstjórar stærstu sveitarfélaga á norður- og 

suðursvæði. Leitað var samþykkis viðkomandi ef notuð var tilvitnun eða vitnað í 

viðhorf. Markmiðið með viðtölunum var að fá ítarlegri sýn á viðfangsefnið með því að 

fjalla nánar um einstök atriði en gert var í skoðanakönnununum.  

7 Kortlagning landfræðilegra auðlinda 
„Kortlagning landfræðilegra auðlinda í ferðaþjónustu“ er verkefni sem unnið var af 

Ferðamálastofu og ráðgjafarfyrirtækinu Alta. Verkefnið byggir á frumraun sem unnin 

var af ráðgjafarteymi í Þingeyjarsýslum árin 2007 og 2008. Markmið verkefnisins var 

að kortleggja náttúru- og menningargæði í þágu ferðaþjónustu, þjónustu- og 

samgönguinnviði og mannauð fyrirfram skilgreindra svæði á Íslandi. Verkefnið byggði 

á gagnaöflun og hnitun valinna áfangastaða og þjónustuveitenda í gagnagrunn eða 

landfræðilegt upplýsingakerfi (LUK). Í útboði Ríkiskaupa má sjá nánari lýsingu á 

upplýsingakerfinu þar sem fram kemur fjórskipting verkefnisins:  

Í fyrsta hluta skal lista upp stök (t.d. staði eða náttúrufyrirbæri) eftir 26 þematengdum 

kortaþekjum.  

Í öðrum hluta skal meta aðdráttarafl, aðgengi og eignarhald í samvinnu við 

samráðshópa (sem skipaðir eru af Ferðamálastofu í samráði við sveitarfélög og 

hagsmunaaðila). 

Í þriðja hluta skal m.a. lýsa staki sem fengið hefur matseinkunn aðdráttarafls 2 eða 3 í 

meðferð samráðshóps og skrá hnit þess.  

Í fjórða hluta skal staðfesta réttmæti gagna, skrá viðeigandi breytingar og skila afurð 

verkefnis með skráningu í gagnagrunn.  

Einnig kom fram að lokaafurð verkefnisins væri gagnagrunnur sem nýst geti 

hagsmunaaðilum við þróun og uppbyggingu í ferðaþjónustu (“Kortlagning auðlinda í 

ferðaþjónustu - tilboðsfresturViðburður,” n.d.). Endanlegt markmið er því að 

upplýsingakerfið nýtist í vöruþróun í ferðaþjónustu, að hægt sé að átta sig á mögulegu 

gildi aðdráttarafls og þjónustu sem fyrir hendi er og jafnframt að átta sig á hvað vantar 

upp á, til dæmis hvar þyrfti að byggja upp þjónustu ef aðdráttarafl er fyrir hendi. Á 

grunni þessarar úttektar væri þannig mögulegt að þróa vörupakka sem byggi á sérstöðu 
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hvers svæðis (Hull & Huijbens, 2011).  Mynd 7-1 sýnir hvernig hnitin birtast notanda 

í LUK gagnagrunninum ásamt ítarefni um flokkun aðdráttarafls, almennri lýsingu og 

heimildum auk annars. Gögnin í gagnagrunninum birtast sjónrænt á kortaformi. Hægt 

er að smella á hvert tákn sem veitir þá ítarupplýsingar um þau stök sem listuð voru og 

metin gild í kortlagningarferlinu. 

 

Mynd 7-1 - Ítarefni staks í LUK gagnagrunni Ferðamálastofu 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Ferðamálastofa veitti aðgang að gögnum úr LUK gagnagrunninum sem var þá enn í 

vinnslu á .kmz þjöppuðu skráarformi. Opnað var fyrir aðgengi að grunninum 9. júlí 

síðastliðinn (“Nýtt verkfæri í skipulagsvinnu - Mögulegir viðkomustaðir ferðafólks 

kortlagðir og metnir | Ferðamálastofa,” n.d.). Kmz skráarformið inniheldur .kml skrár 

sem hægt er að flytja beint inn í forrit á borð við Google Maps og Google Earth (“KMZ 
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Files,” n.d.). Upplýsingar úr skoðanakönnunum frá ferðaþjónum og 

sveitastjórnarfulltrúum voru færðar í sama skráarform og úthlutað litakóða til 

aðgreiningar frá kortlagningarverkefninu. Þannig má auðveldlega greina mismunandi 

niðurstöður þessara þriggja rannsókna á sjónrænan hátt á korti, með möguleika á skölun 

til að átta sig betur á einstökum svæðum eða atriðum. Á Mynd 7-2 má sjá afmarkaðan 

hluta kerfisins þar sem fram koma þau stök sem lesin voru inn í forritið Google Earth. 

Á vinstri hluta myndarinnar er hægt að velja hvaða stök eru sýnileg í forritinu.  

 

Mynd 7-2 – Unnið með stök í forritinu Google Earth 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

8 Þróun byggðar á Vestfjörðum 
Til þess að átta sig á hvernig Vestfirðir geta nýtt sér sem best þann mikla vöxt sem er í 

ferðaþjónustu á Íslandi er mikilvægt að skoða hvernig þróunin hefur verið til þessa.  

Undanfarna áratugi hafa Vestfirðingar glímt við mikla fólksfækkun, einhæft atvinnulíf 

og ótryggar samgöngur. Ástæður búferlaflutninga hafa mikið verið rannsakaðar. 

Líklegt er að einhæft atvinnulíf hafi mikið að segja ef þessi þróun er skoðuð út frá 

kynbundnu sjónarhorni sem gæti gefið vísbendingar um hegðun beggja kynja. 

Niðurstöður sýna að stefnumótun, umræða og ákvarðanataka um byggðaþróun er að 

mestu leyti í höndum karla og  ein af ástæðum þess að konur flytja af landsbyggðinni 

er fábreyttur vinnumarkaður, skortur á námsframboði og betri launakjör á 

höfuðborgarsvæðinu (Anna Kristín Gunnarsdóttir, 2009).  
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Eitt af einkennum umræðu um byggðaþróun á svæðinu er „stóra lausnin.“ Eitthvert eitt 

atriði sem bjarga á þeirri þróun sem verið hefur og færa hlutina til betri vegar. Um 

þessar mundir er umræða um fiskeldi í sjókvíum mjög áberandi. Þar áður var 

olíuhreinsunarstöð í Arnarfirði í eldlínunni og svo má lengi telja. Það sama á við um 

aðra landshluta. Það er umhugsunarefni að sífellt er dregið úr þjónustu og 

sérfræðistörfum hins opinbera á landsbyggðinni á sama tíma og einhæft atvinnulíf leiðir 

til fólksfækkunar (“Opinberum störfum fækkar á landsbyggðinni,” n.d.). Sumir telja að 

veruleg hætta sé á að byggð þurrkist út á stórum hluta Vestfjarða innan fárra áratuga 

verði ekkert að gert (“Brýnt að bæta samgöngurnar,” n.d.). Slík þróun er ekki án 

fordæmis, til að mynda lagðist byggð á norðurströndum og í Jökulfjörðum af upp úr 

miðri síðustu öld þar sem nú er friðlandið á Hornströndum. Telja má að viðbrögð 

ráðamanna og aðgerðir gagnvart íbúaþróun á Vestfjörðum hafi haft lítið bit til lengri 

tíma ef skoðuð er þróun íbúafjölda á Vestfjörðum undanfarna öld eins og Mynd 8-1 

sýnir. Líklegt verður að teljast að íbúaþróun haldi áfram með sama hætti ef ný hugsun 

fær ekki ráðið.  

 

Mynd 8-1 - Íbúafjöldi á Vestfjörðum 1920-2015 

 

Heimild: (“Hagstofa Íslands,” 2015) 

 

Samgöngur skipta miklu máli fyrir þróun byggðar og þá sérstaklega hjá yngra fólki. 

Ungu fólki fækkar mest þar sem samgöngur eru lakastar. Frá 2003-2007 fækkaði 

Vestfirðingum um 7% en fækkunin var mun meiri hjá fertugum og yngri, eða 13% 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Þróunarsvið Byggðastofnunnar, 2011). Víða eru 
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því skörð í aldurssamsetningu á svæðinu. Sem dæmi má nefna að enginn af 20 

samnemendum höfundar í Grunnskóla Patreksfjarðar er búsettur á svæðinu í dag og 

víða vantar inn heilu bekkjardeildirnar. 

Byggð á Vestfjörðum er fyrst og fremst tengd sjónum og afurðum hans en um 40% af 

strandlengju Íslands er skilgreind innan svæðisins. Sökum þess eru Vestfirðir sá 

landshluti sem viðkvæmastur er fyrir sveiflum í sjávarútvegi (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands og Þróunarsvið Byggðastofnunnar, 2011). Því má ætla að vöntun sé á fleiri 

styrkum stoðum undir atvinnulíf á svæðinu. Ferðaþjónusta hefur aukist jafnt og þétt á 

svæðinu í heild, sérstaklega undanfarin ár. Ytra umhverfi hefur haft hvað mest áhrif á 

þróun ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Með ytra umhverfi er hér átt við fjölgun 

ferðamanna til landsins, ferðahegðun þeirra, samgöngur og stoðkerfi greinarinnar. 

8.1 Fjölgun ferðamanna 

Margir ólíkir mælikvarðar eru notaðir til þess að mæla þróun ferðaþjónustu. Einn af 

þeim er fjöldi gistinátta sem Hagstofa Íslands tekur saman.  

 

Mynd 8-2 – Þróun gistinátta á öllum tegundum gististaða á Íslandi, 

höfuðborgarsvæðinu og Vestfjörðum 

 

Heimild: (“Hagstofa Íslands,” 2015) 

 

Fjöldi gistinátta er gagnlegur mælikvarði því hann sýnir ágætlega þróun milli svæða og 

tímabila en á honum eru jafnframt ýmsir gallar, meðal annars svört atvinnustarfsemi 

(Alþingi, 2012). 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Landið Höfuðborgarsvæðið Vestfirðir



 

20 

 

Til þess að fá heildstæðari mynd af þróun ferðaþjónustu eru aðrir nýtanlegir 

mælikvarðar, til að mynda notkun erlendra greiðslukorta, komufjöldi farþega til 

landsins og talningar Vegagerðarinnar. Allar segja þessar mælieiningar svipaða sögu 

um öran vöxt ferðaþjónustu undanfarin ár. 

Á tímabilinu 2005 til 2014 var 246% aukning á landinu öllu, 262% aukning á 

höfuðborgarsvæðinu og 298% aukning á Vestfjörðum í fjölda gistinátta eins og sjá má 

á Mynd 8-2 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Eitt þeirra atriða sem skipta verulegu máli varðandi þróun ferðaþjónustu er að innviðir 

svæðanna ráði við aukninguna. Sérstaklega á þetta við á áfangastöðum þar sem mikil 

fjölgun hefur orðið á stuttum tíma.  Fjöldi gistinátta á Vestfjörðum hefur vaxið úr 

65.840 í 196.364 á ári, eða um 298% frá árinu 2005 til 2014 eins og sjá má á Mynd 8-3 

eða að meðaltali um 11% á ári. Á sama tímabili hefur fjöldi gistinátta á 

höfuðborgarsvæðinu vaxið úr 886.668 í 2.320.208 (“Hagstofa Íslands,” 2015).  

 

Mynd 8-3 – Þróun gistinátta á öllum tegundum gististaða á Vestfjörðum 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, 2015) 

 

Við fyrstu sýn virðist ferðaþjónusta á Vestjörðum hafa vaxið með svipuðum hætti og 

annars staðar á landinu ef horft er til hlutfallsvaxtar. Ef horft er til gistinátta eftir 

svæðum má sjá að þróun á Vestfjörðum er með öfgakenndari sveiflur til skamms tíma 

þó hún lúti til lengri tíma svipaðri þróun og á landinu öllu eins og sjá má á Mynd 8-3. 

Enn sem komið er er þó aðeins lítið brot af erlendum ferðamönnum sem heimsækja 

Vestfirði eins þá helst á sumrin eins og Mynd 8-4 sýnir svo glögglega.  
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Mynd 8-4 - Gistinætur 2014 á höfuðborgarsvæðinu og Vestfjörðum 

 

Heimild: (“Hagstofa Íslands,” 2015) 

 

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum er að megninu til frekar einsleit, byggir mikið á báta- og 

gönguferðum, þjónustu við þær, og fjölda farþegaskipa (Byggðastofnun, 2015). 

Sjóstangaveiði hefur náð góðri fótfestu um allt svæðið. Þessi tegund ferðaþjónustu er 

mjög háð árstíðum og þrátt fyrir að fyrirtækjum í greininni hafi fjölgað er stór hluti 

þeirra enn starfandi árstíðabundið.  

 

Mynd 8-5 - Fjöldi gistinátta 2014 eftir mánuðum á Vestfjörðum 

 

Heimild: (“Hagstofa Íslands,” 2015) 
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Á Mynd 8-5 má vel sjá hversu árstíðarbundin ferðaþjónusta á Vestfjörðum er. Engu að 

síður eru miklir möguleikar og eitt af mikilvægustu atriðunum er lenging 

ferðamannatímabilsins. Það myndi bæta nýtingu þeirrar starfsemi sem þegar er á 

svæðinu og skila aukinni veltu sem er forsenda betri framlegðar. 

 

Mynd 8-6 - Hlutfallsleg skipting gistinátta Íslendinga og erlendra gesta eftir 

landshlutum og mánuðum. Meðaltal á öllum tegundum gististaða 2004-2013 

 

Heimild: (“Hagstofa Íslands,” 2015) 

 

Á Mynd 8-6 má sjá hlutfallslega skiptingu gistinátta allra ferðamanna eftir landshlutum 

og mánuðum. Áhugavert er að skoða hversu mikil áhrif veturinn hefur á nýtingu 

gistingar á öllum svæðum nema á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Eitt af þeim 

verkefnum sem gætu breytt þessari sviðsmynd verulega væri fleiri fluggáttir til 

landsins, þó má telja að Vestfirðir eigi töluvert í land varðandi aðbúnað fyrir slíka þróun 

(“Vísir - „Maður ætlaði ekki að trúa þessum tölum“,” n.d.). 

8.2 Samgöngur 

Til sanns vegar má færa að samgöngur standi uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum fyrir þrifum. Lengi vel var stór kafli vegakerfisins ekki með bundið slitlag 
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og enn eru mikilvægir vegir ófrágengnir. Stofnvegur á Vestfjörðum er hringvegurinn 

frá Reykhólum, um Hjalla-, Ódrjúgs- og Klettsháls að sunnanverðu. Um Vatnsfjörð og 

Dynjandis- og Hrafnseyrarheiði norður til Ísafjarðar. Þaðan suður, inn Djúp, yfir 

Steingrímsfjarðarheiði og Þröskulda að Reykhólum. Þá er stofnvegur frá Hólmavík, inn 

Strandir að þjóðvegi 1 í Hrútafirði og hringurinn úr Vatnsfirði um Patreksfjörð, 

Tálknafjörð og Bíldudal upp á heiði úr Trostansfirði  (Byggðastofnun, 2015). 

Stofnvegir milli byggða á Vestfjörðum liggja hátt sem gerir samgöngur erfiðar yfir 

vetrarmánuðina. Samgöngur á norðanverðum Vestfjörðum skánuðu mikið með tilkomu 

Djúpvegar um Arnkötludal (Þröskulda) og Steingrímsfjarðarheiði. En betur má ef duga 

skal. Tengja þarf norður- og suðursvæðið saman með heilsársvegi þar sem nú er 

Dynjandis- og Hrafnseyrarheiði og ófært stóran part ársins. Byggja þarf upp heilsársveg 

á suðurfjörðum þar sem nú er verulegur farartálmi að vetri til um Ódrjúgsháls til þess 

að koma á hringvegi sem og á Ströndum þar sem vegurinn er að stórum hlutum með 

óbundið slitlag.  

 

Mynd 8-7 - Vegakerfið á Vestfjörðum 

 

Heimild: (“Vestfirðir | Færð og veður | Ferðaupplýsingar | Vegagerðin,” n.d.) 
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Samkvæmt Samgönguáætlun 2011-2022 eru þrír flugvellir á Vestfjörðum, á Gjögri á 

Ströndum, Bíldudal á sunnanverðum Vestfjörðum og Ísafirði á norðursvæðinu. 

Áætlunarflug milli Reykjavíkur og Gjögurs er einu sinni í viku, sex daga í viku milli 

Reykjavíkur og Bíldudals og tvisvar alla daga milli Reykjavíkur og Ísafjarðar 

(“Flugfélagið Ernir,” n.d., “Flugfélag Íslands,” n.d.). Verulega skortir á að bæta 

flugsamgöngur. Vandamálið er ekki fjöldi ferða heldur staðsetning og stefna flugbrauta 

auk búnaðar á jörðu. Yfir vetrartímann eru flugsamgöngur ótryggar og ferðir oft felldar 

niður vegna veðurs og/eða lélegs tækjabúnaðar og aðstöðu. Slakar flugsamgöngur eru 

hins vegar ekki nýtt vandamál. Yfirvöldum hefur löngum verið ljós alvarleiki þessa 

máls eins og má sjá í þingskjölum Alþingis, þar sem fram kemur að á árunum 2000-

2004 var flug til Ísafjarðar alls fellt niður 530 sinnum (Alþingi, n.d.). Ástandið hefur 

síst batnað, í desember 2014 voru felldar niður 71 ferð (Bæjarins besta, n.d.). Mikilvægt 

er að aðilar á borð við Ísavía og Vegagerðin taki tillit til hagsmuna ferðaþjónustu á 

landsbyggðinni í sínum áætlunum meira en verið hefur.  

Fjarskiptum og rafmagnsöryggi er einnig ábótavant á svæðinu. Þó var mikilvægum 

áfanga náð fyrr á þessu ári með tilkomu nýrrar varaaflstöðvar og tengivirkis í 

Bolungarvík sem þjónar norðanverðum Vestfjörðum (“Landsnet | Bolungarvík - Ný 

varaaflsstöð og tengivirki,” n.d.).  

8.3 Stoðkerfi 

Til þess að ferðaþjónusta á Vestfjörðum megi vaxa og dafna í takt við landið í heild 

þurfa innviðir að vera tryggir og stefnumörkun sveitarfélaga skýr. Það á ekki síst við 

um stoðkerfi ferðaþjónustu. Til stoðkerfisins teljast meðal annars Markaðsstofa 

Vestfjarða sem lögð var niður 2014 og starfar nú sem deild innan 

Fjórðungssambandsins, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Fjórðungssamband 

Vestfirðinga. Fjórðungssamband Vestfirðinga eru frjáls félagasamtök sveitarfélaga á 

Vestfjörðum. Tilgangur þeirra er að vinna að hagsmunum svæðisins. Samtökin halda 

meðal annars utan um Uppbyggingarsjóð Sóknaráætlunar Vestfjarða og veitir styrki til 

menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar. Sjóðurinn varð til með samningi milli ríkis 

og sveitarfélaga fyrr á þessu ári (“Fjórðungssambandið / Markaðsstofa Vestfjarða,” 

n.d.).  

Stoðkerfi ferðaþjónustu á Vestfjörðum hefur tekið miklum breytingum á undanförnum 

áratug og fylgir slíkum breytingum oft togstreita þar sem miklar auðlindir geta tapast, 

meðal annars í þekkingu. Skipulag stoðkerfisins á Vestfjörðum er að miklu leyti 

tilviljanakennt og vanda mætti betur til vinnubragða meðal annars með því að auglýsa 
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sérfræðistörf og auka gegnsæi. Umgjörð ferðaþjónustu er óstöðug og ómarkviss, ekki 

einungis á Vestfjörðum heldur víðar á landinu. Taka mætti fjöldamörg nýleg dæmi, 

meðal annars skatta- og skipulagsbreytingar, Sóknaráætlun 20/20 (Forsætisráðuneytið, 

n.d.) og fleira. Gríðarlega mikilvægt er að sveitarfélög á Vestfjörðum leggi fram skýra 

stefnu í samvinnu og sátt við hagsmunaaðila á svæðinu um framtíð ferðaþjónustu á 

Vestfjörðum.  

Byggðaþróun á Vestfjörðum hefur í gegnum tíðina byggst á góðu aðgengi að 

fiskimiðum og má segja að stoðkerfi svæðisins horfi til þess. Það má einnig lesa úr 

viðhorfum þeirra sveitarstjórnarfulltrúa sem svöruðu skoðanakönnuninni þar sem 

fiskveiðar og fiskvinnsla röðuðust oftast í fyrsta og annað sæti sem mikilvægasta 

atvinnugreinin. Þrátt fyrir að margt hafi breyst með tilkomu kvótakerfisins upp úr 

áttunda áratugnum þá er hafið sú lífæð sem hagkerfi Vestfirðinga byggir á að miklu 

leyti en það er einnig að reynast einn mesti veikleiki svæðisins þegar kemur að 

byggðaþróun. Einhæft atvinnulíf svæðisins er stærsti veikleiki þess.  

9 Einkenni ferðaþjónustu á Vestfjörðum 
Náttúra, friðsæld og upplifun eru einkunnarorð sem litu dagsins ljós í stefnumótun 

Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2010-2015 (Ferðamálasamtök Vestfjarða, 2010). Sú 

stefnumótun var niðurstaða fjölda funda sem haldnir voru um alla Vestfirði sem hátt í 

800 manns tóku þátt í.  

Ósnortin náttúra: Hreinleiki, eyðifirðir, Hornstrandir, Látrabjarg, Dynjandi, 

náttúrulaugar, fuglar og heimskautarefir, eyjarnar í Breiðafirði, friðlönd.  

Einstök friðsæld: Afskekkt, fámenni, rólegheit, víðátta, kyrrð. 

Öðruvísi upplifun: Útivist í ósnortinni náttúru, matarmenning, galdramenning, 

sjávarþorp, gömul hús, tónlist, afslappað viðmót og gestrisni Vestfirðinga. 

(Ferðamálasamtök Vestfjarða, 2010) 

Náttúran er mjög mikilvægur hluti af ferðaþjónustu á Íslandi og kannanir sýna að yfir 

80% ferðamanna koma til Íslands vegna hennar. Hlutfallið er hærra meðal ferðamanna 

sem sækja Vestfirði og voru þeir að minnsta kosti 50% líklegri en meðal ferðamaðurinn 

til að stunda gönguferðir, fuglaskoðun, bátaferðir og selaskoðun í Íslandsferðinni 

(Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2012). Ferðamenn sem koma á Vestfirði eru 

margir hverjir í sinni annarri eða þriðju heimsókn til Íslands og af því má draga þá 

ályktun, eins og reyndar flestar tölur gefa glöggt til kynna, að Vestfirðir eru frekar 

vanþróaður áfangastaður. Það er talið að fimm atriði skipti höfuðmáli varðandi búsetu 
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og atvinnuuppbyggingu, en það eru samgöngur, fjarskiptatengingar, raforkuöryggi, 

menntun, rannsóknir og nýsköpun og efling annarrar opinberrar þjónustu (Rúnar Jón 

Hermannsson, 2014). 

Discover the World ferðaskrifstofan hefur um langt árabil selt Bretum ferðir til Íslands. 

Þegar eigandi ferðaskrifstofunnar, Clive Stacey, var inntur eftir því hvort hægt væri að 

laða fleiri ferðamenn inn á Vestfirði sagði hann: „Ég er ánægður að sjá hversu 

takmörkuð uppbygging ferðaþjónustunnar hefur verið á þessu svæði og vonandi ratar 

það ekki skyndilega inn á vinsældalista einhvers bloggara því innviðir kerfisins eru 

mjög takmarkaðir þar (“Massatúrismi af verstu gerð í höfuðborginni,” 2015).“ 

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum er í mótun og þrátt fyrir að ekki séu allir sammála Clive 

Stacey um hversu mikið gleðiefni það er að uppbygging ferðaþjónustu á svæðinu er 

takmörkuð þá er það að öllum líkindum rétt hjá honum að innviðir fyrir móttöku 

ferðamanna eru mjög takmarkaðir. Því til staðfestu má nefna samgöngur, 

hreinlætisaðstöðu og ýmislegt sem kemur að verndun og viðhaldi ferðamannastaða. 

Einnig má sjá af þeim könnunum sem sendar voru á sveitarstjórnarfulltrúa á svæðinu 

að þeir telja aðra atvinnustarfsemi mun mikilvægari fyrir sín svæði. Af þeim sökum má 

halda því fram að ferðaþjónusta á Vestfjörðum eigi mikið inni ef miðað er við önnur 

svæði á landinu og margt ógert ef vel á að vera.  

Miklar breytingar hafa orðið á ferðaþjónustu á Vestfjörðum undanfarinn áratug, en 

mismiklar eftir svæðum. Sérstaklega má nefna þróun í og umhverfis Skutulsfjörð þar 

sem gestum erlendra skemmtiferðaskipa hefur fjölgað gríðarlega. Árið 2014 komu 

40.300 gestir til Ísafjarðar með 45 skipum samanborið við 16.790 gesti með 28 skipum 

árið 2010 (Ferðamálastofa, 2015). Sú þróun að stærri skip auki komur sínar er ekki 

endilega jákvæð fyrir svæðið. Fram kemur í skýrslu Boston Consulting Group (Boston 

Consulting Group, 2013) að þeir telja þessa tegund gesta síst æskilega fyrir Ísland sem 

áfangastað. Aðrir hafa bent á að aukin koma skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar hafi gert 

aðilum í ferðaþjónustu kleift að auka framboð og fjölbreytileika í vöruþróun eins og 

fram kemur í kaflanum um Ísafjörð.   

Viðburðir á borð við Aldrei fór ég suður, Mýrarboltann, stuttmyndahátíðina Skjaldborg 

og Rauðasandur Festival hafa vakið verulega athygli og eru allt ágætis dæmi um 

sjálfsprottna menningarviðburði sem hafa töluverð áhrif á ímynd svæðisins. Fyrirtæki 

í ferðaþjónustu á því svæði eru farin að nýta vor og haust í meira mæli en þekktist hér 

áður fyrr og var jafnvel talið mögulegt. Mætti nefna sérstaklega skíðaferðir í 

Jökulfirðina sem og aukningu á annarri náttúrutengdri upplifun. Þessi þróun er reyndar 
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ekki alveg bundin við Skutulsfjörð og nágrenni, því finna má stöðuga uppbyggingu 

víðar, bæði á gistingu og afþreyingu, til að mynda á Bíldudal, Patreksfirði, Heydal í 

Mjóafirði, Djúpavík á Ströndum og Hólmavík. Ekki má gleyma tilkomu Fosshótels á 

Patreksfirði árið 2013, sem breytti sviðsmynd ferðaþjónustu á sunnanverðum 

Vestfjörðum að nokkru leyti.  

10 Auðlindir ferðaþjónustu á Vestfjörðum 
Í þessum kafla er Vestfjörðum skipt í fjögur svæði og fjallað um auðlindir í 

ferðaþjónustu á hverju svæði fyrir sig. Vestfirði má skilgreina sem þrjár eyjar í 

samgöngulegu tilliti og eru það hálendisvegir sem skilgreina það (“Vestfirðir | Færð og 

veður | Ferðaupplýsingar | Vegagerðin,” n.d.). Mikilvægt er að horfa til þessa þáttar 

varðandi alla umræðu um vöruþróun í ferðaþjónustu á svæðinu. Á Mynd 10-1 má sjá 

Vestfirði í heild sinni skipt í svæðin fjögur.  

 

Mynd 10-1 - Svæðaskipting ferðaþjónustu á Vestfjörðum 

 

Heimild: (Google Earth, 2015) 

 

Reykhólahreppur er merktur tölunni 1 að undanskildum hluta eyjanna í Breiðafirði. Frá 

Reykhólahreppi eru hálendisvegir á hin 3 svæðin. Suðursvæðið sem er Vesturbyggð og 
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Tálknafjarðarhreppur er merkt með tölunni 2, norðursvæðið sem er Ísafjarðarbær, 

Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur er merkt með tölunni 3 og þá 

Strandabyggð, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur merkt með tölunni 4. 

Verulegar samgönguhindranir geta verið til þessara svæða og á milli þeirra stóran hluta 

ársins. Á tímum eru þau óaðgengileg bæði á lofti og láði eins og fram hefur komið.  

Töluverð einföldun er þó að skilgreina Vestfirði í fjögur svæði eins og fram kemur því 

Vestfirðir telja um 40% strandlengju Íslands og finna má þar þrettán þéttbýlisstaði og 

níu sveitarfélög (“Fjórðungssambandið / Vestfirsk sveitarfélög,” n.d.). Þessi svæði eru 

mörg hver mjög ólík hvað varðar íbúafjölda, samgöngur, aðgengi, menningu og 

umhverfi. 

Í köflunum hér á eftir er fjallað um hvert svæði fyrir sig með almennum hætti og birtar 

helstu niðurstöður rannsókna meðal ferðaþjóna frá árinu 2013 (Gústaf Gústafsson, 

2013). Síðan er fjallað um þau stök sem fram koma í landfræðilegum gagnagrunni 

Ferðamálastofu (LUK) og þau atriði sem fram hafa komið í skoðanakönnunum og 

viðtölum. Þá er fjallað um tækifæri og auðlindir sem fýsilegar eru á hverju svæði fyrir 

sig. Sérstakur kafli er um hvern þéttbýliskjarna og að lokum er fjallað stuttlega um 

þema sem höfundi finnst einkenna hvert svæði fyrir sig.  

10.1 Svæði 1 - Reykhólahreppur 

10.1.1 Reykhólar 

Reykhólahreppur nær frá Gilsfirði vestur í Kjálkafjörð og til svæðisins teljast flestar af 

eyjunum í Breiðafirði, meðal annars Flatey, en þar er rekin ferðaþjónusta á sumrin. 

Ferðaþjónusta er töluvert stunduð í Reykhólahreppi og fer vaxandi. Er þar eitt elsta 

sumarhótel landsins, Hótel Bjarkalundur, sem nýverið var stækkað og endurbætt. Á 

Reykhólum er gistihús, útisundlaug, kaffihús, Báta- og hlunnindasýningin og hin 

nýlegu þaraböð ferðaþjónustufyrirtækisins Sjávarsmiðjunnar sem góður rómur fer af. 

Arnasetur Íslands er setur tileinkað erninum og er staðsett í Króksfjarðarnesi og einnig 

er sundlaug í Djúpadal. Áhugaverð söfn er að finna á bæjunum Seljanesi og Grund.  

Íslandssagan er rík í Reykhólahreppi og má auðveldlega finna góðan efnivið í 

sögutengda ferðaþjónustu. Fjöldinn allur finnst af menningar- og fornminjum á 

svæðinu (“Reykhólahreppur / Byggð og saga - skýrslur,” n.d.) og einnig er mikið til af 

þjóðsögum um álfa og huldufólk, sem mætti vinna með. Landbúnaður er töluverður í 

Reykhólahreppi og er Þörungaverksmiðjan á Reykhólum mjög mikilvægur 

atvinnurekandi og eina verksmiðjan sinnar tegundar á landinu. 
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Mynd 10-2 – Reykhólar og nágrenni 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Nýlega var hafin saltframleiðsla hjá fyrirtækinu Norðursalti og má vel hugsa sér þar 

tækifæri í tengslum við ferðaþjónustu. Reykskemman á Stað er fyrirtæki sem framleiðir 

matvæli sem aðilar í ferðaþjónustu á svæðinu byggja vonir við og er þess virði að nefna 

hér.  

Tækifæri eru víða, sérstaklega í náttúruupplifun, svo sem í fugla- og dýraskoðun, 

gönguferðum og vellíðunarferðaþjónustu.  

 

Mynd 10-3 – Reykhólar – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

Bátaferðir  Snjósleðaferðir Víkingar

Hestaferðir Sjávarútvegur Ljósmyndun 

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði  Fuglalíf 

Jeppaferðir Sjókajak Bláber

Útsýnisflug Strandstangaveiði  Refurinn

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun 

Köfun Matur Vellíðun 

Heitar laugar  Menning  Veturinn

Norðurljós Fræðsla Viðburðir

Skíðaferðir Sagan  Sjálfbærni
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Báta- og hlunnindasýningin er jákvætt framtak og gæti náð yfir fleiri en einn málaflokk 

þar sem sýning, kennsla og afþreying gætu vel farið saman. Uppbygging þarabaða hjá 

ferðaþjónustufyrirtækinu Sjávarsmiðjunni er einstaklega áhugavert verkefni sem 

tengist eiginleikum svæðisins vel varðandi þaravinnslu og heitt vatn. 

Mynd 10-3 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu árið 

2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðirnir eru Reykhólar, eyjarnar 

í Breiðafirði og Bjarkarlundur.  

Landfræðilegar auðlindir sem ferðaþjónar nefndu í skoðanakönnun voru meðal annars 

Langavatn, Staðarkirkja, Vaðalfjöll, Karlsey og vegurinn út á Reykjanesið. Að sama 

skapi voru vannýttar landfræðilegar auðlindir meðal annars Bjartmannssteinn í 

Borgarlandi, Þorskafjörður (Reykjanesmegin), skógurinn á Barmahlíðinni, Gilsfjörður 

og Galtará. Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram komu voru meðal annars Báta- 

og hlunnindasýningin, Grettislaug, Sjávarsmiðjan, Össusetur Íslands og Bjarkarlundur.  

Ferðþjónar töldu framlag sveitarfélags til atvinnugreinarinnar helst vera Reykhóladaga, 

styrki til upplýsingamiðstöðva, styrkir til frumkvöðla og framlag til Báta- og 

hlunnindasýningarinnar.  

 

Mynd 10-4 - Hversu vel/illa finnst þér þitt sveitarfélag standa sig gagnvart þörfum 

ferðaþjónustu á þínu svæði? 

 

Töluverður munur var á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa og ferðaþjóna á því hvernig 

hópunum fannst sveitarfélagið standa sig gagnvart þörfum ferðaþjónustu á þeirra svæði 

eins og Mynd 10-4 túlkar. Sveitarstjórnarfulltrúar töldu sveitarfélagið standa sig vel í 
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samgöngumálum en hvorki vel né illa í öðrum málaflokkum. Ferðaþjónar töldu 

sveitarfélagið standa sig illa í markaðssetningu áfangastaða, stefnumótun og 

uppbyggingu, aðgengi og viðhaldi segla en vel varðandi veitingu styrkja.  

Helstu ógnir töldu ferðaþjónar vera lélega vegi, skort á rekstrarfé fyrir sundlaugina, 

hæga uppbyggingu og eitt atriði sem höfundur hnaut um, en það var „hugarfar 

stjórnenda gagnvart ferðamönnum.“ Þegar ferðaþjónar voru beðnir um að raða 

atvinnustarfsemi í röð eftir mikilvægi var röðunin eftirfarandi; ferðaþjónusta, 

landbúnaður, stóriðja, annað, fiskveiðar, fiskeldi og fiskvinnsla.  

Landfræðilegar auðlindir sem sveitarstjórnarfulltrúar nefndu voru Breiðafjarðareyjar, 

Reykhólar, Borgarland og Króksfjörður, Vaðalfjöll og Svínanes. Að sama skapi voru 

vannýttar landfræðilegar auðlindir Breiðafjarðareyjar, Reykhólar, Borgaland og 

Króksfjörður, Vaðalfjöll og Svínanes. Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram 

komu voru meðal annars Saga Reykhóla, Saga Flateyjar og hlunnindanytjar. 

Sveitarstjórnarfulltrúar töldu framlag sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar helst vera 

Báta- og hlunnindasýninguna, Bátasafn Breiðafjarðar, rekstur sundlaugar og 

tjaldsvæðis og merkingar gönguleiða.  

Helstu ógnir töldu sveitarstjórnarfulltrúar vera veiking fastrar búsetu, veik 

grunnþjónusta, „metnaðarlitlir rekstraraðilar í ferðaþjónustu“og skortur á gistirými.  

 

Mynd 10-5 - Yfirlitsmynd af Flatey í Breiðafirði 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Þegar sveitarstjórnarfulltrúar voru beðnir um að raða atvinnustarfsemi eftir mikilvægi 

var röðunin eftirfarandi:  landbúnaður, ferðaþjónusta, annað, fiskeldi, fiskvinnsla, 

fiskveiðar og stóriðja.  

10.1.1.1 LUK - samanburður 

Í LUK grunninum eru tekin fyrir 27 atriði á þessu svæði sem geta talist landfræðileg 

auðlind í ferðaþjónustu. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar 

nefna helst og hafa samsvörun í grunninn eru Borgaland, Reykhólar og Vaðalfjöll 

(Mynd 10-2), eyjarnar í Breiðfirði og þá helst Flatey (Mynd 10-5).  

10.1.1.2 Fýsileiki tækifæra 

Þegar borin eru saman svör úr skoðanakönnunum má finna ákveðna samsvörun 

varðandi viðhorf á tækifærum. Hafa ber í  huga að sökum fámennis voru svör af þessu 

svæði takmörkuð. Þrátt fyrir að athugasemdir hafi komið fram um lélega vegi þá er það 

samt staðreynd að vegasamgöngur við Hringveg 1 og höfuðborgarsvæðið eru einna 

bestar við Reykhóla þegar horft er til Vestfjarða, í rétt um 2,5 klukkustunda 

akstursfjarlægð frá Reykjavík. Gnótt er af gönguleiðum á svæðinu og Vaðalfjöllin 

bjóða upp á spennandi möguleika varðandi gönguleiðir, bæði stakar og einnig sem 

áfangi á lengri leiðum. Einnig er sterk tenging við þjóðsögur um álfa og huldufólk í því 

umhverfi sem hægt væri að nýta í vöruþróun. 

Nauðsynlegt er að reyna að meta fýsileika þeirra auðlinda sem skoðaðar eru. Hvaða 

auðlindir er hægt að nýta með sjálfbærum hætti til þess að skapa tekjur og framlegð til 

lengri tíma? Það er nauðsynlegt fyrir svæðið að forgangsraða þeim verkefnum sem hægt 

er að ráðast í. Það má telja að áhersla á bátaferðir eða annað  því tengdu sé ekki 

samkeppnishæft, né er það tengt kjarnahæfni svæðisins í dag. Mynda þarf stefnu til 

nokkurra áratuga um uppbyggingu ferðaþjónustu sem byggir á þeim auðlindum sem 

geta skapað samkeppnisforskot í samvinnu við hagsmunaaðila.  

10.1.1.3 Vatn og vellíðan 

Vellíðunartengd ferðaþjónusta og/eða vatnstengd heilsuferðaþjónusta á töluverða 

möguleika á Reykhólum ein og sér eða í klasasamstarfi við aðra áfangastaði á 

Vestfjörðum til að mynda á Reykjanesi og víðar (“The Westfjords | Projects | 

Vatnavinir.com,” n.d.). Ef horft er til fýsileika þeirra tækifæra sem hér hafa verið orðuð 

þá er það mat höfundar að vellíðunarferðaþjónusta sem nýtti heitt vatn, jurtir af hálendi 

svæðisins, sjó, salt- og þaraskurðarframleiðslu hefði töluverð tækifæri til framtíðar. 

Horfa mætti til staða eins og Ungverjalands þar sem myndast hefur öflug þjónusta í 

kringum vellíðun og heilsu (Marvel, 2002). Nú þegar eru merkjanlegir innviðir og 
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þekking á svæðinu fyrir slíka starfsemi. Það sem helst teldist hindrun væri sérhæft 

vinnuafl og þolinmótt fjármagn. Slíka starfsemi væri hægt að reka á heilsársgrundvelli 

á Reykhólum. Starfsemin gæti nýtt sér einstakt umhverfi svæðisins með því að bjóða 

upp á ýmis konar vörur óháð árstíðum og meðal annars með áherslu á endurhæfingu 

vegna vinnuálags (e. Job burnout) (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) en þesskonar 

meðferðir njóta aukinna vinsælda í Vestrænum ríkjum. Hótelstarfsemi með áherslu á 

vellíðunar- og fegrunarmeðferðir sem nýtir þær afurðir sem þegar eru framleiddar á 

svæðinu gæti verið sú heilsársstarfsemi sem laðað gæti að fjárfesta og gesti til framtíðar. 

10.2 Svæði 2 - Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur 

Frá Kjálkafirði vestur á Látrabjarg og norðaustur á Dynjandisheiði liggja suðurfirðirnir 

í Vestur-Barðastrandasýslu. Sveitarfélögin eru Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur. 

Nokkrar af perlum náttúru Íslands tilheyra svæðinu, meðal annars stærsta fuglabjarg 

heims, Látrabjarg. Látrabjarg er oft talað um sem vestasta odda Evrópu þó það sé 

reyndar umdeilanlegt þar sem Azoreyjar eru vestar. Annar staður sem deilir þessum 

umdeilda titli er Cabo de Roca höfðinn í Portúgal og er þá átt við meginland Evrópu. Í 

viðtali við Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra í Vesturbyggð kom meðal annars fram að 

hún telur eitt af mikilvægari atriðum fyrir framgang ferðaþjónustu að vinna að 

deiliskipulagi fyrir Látrabjarg og friðlýsingu Látrabjargs sem þjóðgarðs.  

Rauðasandur er af mörgum talinn fegursta svæði landsins með um tíu kílómetra 

marglita sandströnd og einstaka náttúrufegurð. Að auki má finna gnótt af stöðum og 

leiðum sem geta talist til auðlinda í ferðaþjónustu. Helstu  þéttbýliskjarnar eru 

Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Allir þessir staðir starfrækja ferðaþjónustu 

að einhverju marki og fer hún ört vaxandi. Einnig eru sumarhótel í Flókalundi í 

friðlandinu við Vatnsfjörð, í Breiðavík við Látrabjarg og víðar.  

Ferðaþjónusta á suðurfjörðunum hefur verið í mikilli sókn síðustu misseri og má segja 

að á örfáum árum hafi sviðsmynd svæðisins breyst töluvert. Sérstaklega með tilkomu 

Skrímslasetursins á Bíldudal, leiðsögufyrirtækisins Umfars, ferðaskrifstofunnar 

Westfjords Adventure og Fosshótels á Patreksfirði ásamt frekari uppbyggingu og 

aukinna umsvifa rekstraraðila Hótel Breiðavíkur við Látrabjarg. Sjóstangaveiði hefur 

verið stunduð með góðum árangri í Tálknafirði undanfarin ár. Margir nýir ferðaþjónar 

hafa skotið upp kollinum á svæðinu undanfarið og má glöggt greina töluverða bjartsýni 

og sóknarhug meðal hagsmunaðila.  
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Íslandssagan er rík á suðurfjörðunum og má sérstaklega nefna í því tilliti friðlandið í 

Vatnsfirði, Gísla sögu Súrssonar sem og heimsóknir erlendra sjómanna fyrr á öldum, 

ýmis björgunarafrek og margt fleira. 

Tækifæri liggja víða, sérstaklega í náttúruupplifun, svo sem fuglaskoðun, 

gönguferðum, sjóstangaveiði og bátaferðum. Friðlandið í Vatnsfirði er einstakt og með 

mikla möguleika. Sérstaklega áhugavert er að skoða heilsársferðaþjónustu í Flókalundi. 

Þaðan er stutt í Dynjandisheiði, heitt vatn, náttúrulaug, sjóinn, ýmsa veiði og svo er 

staðsetningin ákjósanleg til dagsferða á sunnanverðum Vestfjörðum. Flókalundur er 

einnig krossgötur í samgöngulegu tilliti við norðanverða Vestfirði og Reykhólahrepp. 

Mikil tækifæri eru fólgin í frekari verndun náttúru frá Vatnsfirði yfir á Látrabjarg, til 

að mynda með stofnun þjóðgarðs.  

Menningarviðburðir hafa verið áberandi og menningarferðaþjónusta haft töluverð áhrif 

á ímynd svæðisins, til að mynda stuttmyndahátíðin Skjaldborg á Patreksfirði 

(“Skjaldborg,” n.d.). Þá eru mikil tækifæri fólgin í tengingu sjávarútvegs og 

ferðaþjónustu. Töluvert er um heitar laugar á svæðinu sem nýta mætti til að byggja upp 

frekari ferðaþjónustu. Sóknarfæri gætu legið í því að nýta söguleg tengsl svæðisins 

varðandi útgerð fyrr á öldum, meðal annars við Bandaríkin, Frakkland og Spán.  

Látrabjarg er einn vinsælasti ferðamannastaður á Vestfjörðum og þar er uppbygging 

þjónustu bæði nauðsynleg og mikið tækifæri. Látrabjarg er aðgengilegt frá náttúrunnar 

hendi og vel til þess fallið að sinna fjölda ferðamanna.  

 

Mynd 10-6 – Suðurfirðir – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Ekkert fuglasafn eða -sýning er á svæðinu sem er sérstakt. Náttúrustofa Vestfjarða 

heldur hins vegar úti fuglasafni í Náttúrugripasafni Bolungarvíkur (“Náttúrugripasafn 

Bátaferðir  Snjósleðaferðir Víkingar

Hestaferðir Sjávarútvegur  Ljósmyndun

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði  Fuglalíf 

Jeppaferðir Sjókajak Bláber

Útsýnisflug  Strandstangaveiði  Refurinn

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun 

Köfun Matur Vellíðun

Heitar laugar  Menning  Veturinn

Norðurljós Fræðsla Viðburðir

Skíðaferðir Sagan  Sjálfbærni
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Bolungarvíkur,” n.d.). Áhugavert væri að tengja saman Kollsvík, Látrabjarg og 

Rauðasand með hringvegi og viðkomu á Bjargtöngum. 

Mynd 10-6 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu árið 

2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Látrabjarg, 

Rauðasandur, Patreksfjörður, Flókalundur, Bíldudalur og Selárdalur. 

Landfræðilegar auðlindir sem ferðaþjónar nefndu voru helst Dynjandi, Ketildalir, 

Látrabjarg, Rauðasandur og Selárdalur. Að sama skapi voru vannýttar landfræðilegu 

auðlindirnar meðal annars eyjarnar í Breiðafirði, Tálknafjörður, Vatnsfjörður, 

Látrabjarg og þorpin. Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram komu voru meðal 

annars Minjasafnið að Hnjóti, safnið í Selárdal, Skrímslasetrið, Patreksfjörður og saga 

Sauðlauksdals. Ferðaþjónar töldu framlag sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar helst 

vera atriði sem tengjast Látrabjargi, til dæmis starf landvarðar og undirbúning fyrir 

stofnun þjóðgarðs og svo tjaldsvæðið á Patreksfirði.  

 

Mynd 10-7 - Hversu vel/illa finnst þér þitt sveitarfélag standa sig gagnvart þörfum 

ferðaþjónustu á þínu svæði? 

 

Verulegur munur var á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa og ferðaþjóna á því hvernig 

hópunum fannst sveitarfélagið standa sig gagnvart þörfum ferðaþjónustu á þeirra svæði 

eins og Mynd 10-7 túlkar. Sveitarstjórnarfulltrúar töldu sveitarfélagið standa sig vel í 

samgöngumálum, styrkjum, stefnumótun, uppbyggingu, aðgengi og viðhaldi segla en 

hvorki vel né illa í öðrum málaflokkum. Ferðaþjónar töldu flestir sveitarfélagið standa 
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sig mjög illa eða illa í öllum flokkum. Einn aðili taldi sveitarfélagið standa sig vel í 

skipulagsmálum. 

Helstu ógnir töldu ferðaþjónar meðal annars vera samgöngumál, skortur á aðstöðu fyrir 

farþegabáta, skilnings- og skipulagsleysi, skortur á salernisaðstöðu og aðgengi. 

Þegar ferðaþjónar voru beðnir um að raða atvinnustarfsemi eftir mikilvægi var röðunin 

eftirfarandi: ferðaþjónusta, fiskveiðar, fiskvinnsla, fiskeldi, landbúnaður, annað og 

stóriðja. 

Landfræðilegar auðlindir sem sveitarstjórnarfulltrúar nefndu voru meðal annars 

Dynjandi, Látrabjarg, Rauðasandur, Selárdalur og Vatnsfjörður. Að sama skapi voru 

vannýttar landfræðilegar auðlindir Rauðasandur, Reykjafjörður, hafið, fjörur og fjöll. 

Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram komu voru meðal annars stuttmyndahátíðin 

Skjaldborg, Skrímslasafnið, safn Samúels í Selárdal, Minjasafnið að Hnjóti og 

útgerðarsagan. Sveitarstjórnarfulltrúar töldu framlag sveitarfélagsins til 

atvinnugreinarinnar helst vera baráttu fyrir bættum samgöngum, umhverfismál, betra 

aðgengi að ferðamannastöðum og stuðningur við ferðaþjónustufyrirtæki.  

Helstu ógnir töldu sveitarstjórnarfulltrúar vera samgöngumál, gistirými, aðgengi að 

áfangastöðum, ónógar upplýsingar og veðurfar. Þegar sveitarstjórnarfulltrúar voru 

beðnir um að raða atvinnugreinum eftir mikilvægi var röðunin eftirfarandi; fiskveiðar, 

fiskvinnsla, fiskeldi, ferðaþjónusta, landbúnaður, stóriðja og annað. 

10.2.1 Patreksfjörður 

Patreksfjörður er einn af suðurfjörðum Vestfjarða og sá vestasti. Þorpið er það 

fjölmennasta á sunnanverðum Vestfjörðum með um 682 íbúa (“Hagstofa Íslands,” 

2015). Sú var tíð að ferðaþjónusta á Patreksfirði var bundin við Gistihús Erlu sem 

nýlega hætti starfsemi. Erla Hafliðadóttir rak lengi vel einu ferðatengdu starfsemina á 

svæðinu en byrjaði rekstur á sjötta áratug síðustu aldar og náði þeim merka áfanga að 

taka á móti þremur forsetum Íslendinga (“BB.is - Frétt,” n.d.). Á undanförnum árum 

hefur vegur ferðaþjónustu þó vaxið mikið á Patreksfirði og eru í dag þó nokkur öflug 

fyrirtæki á svæðinu. Skemmtiferðaskip kom til hafnar á Patreksfirði fyrr í sumar og er 

það í fyrsta skipti í tvo áratugi (“Skemmtiferðaskip á Patreksfirði,” n.d.). 

10.2.1.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru 14 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu í og 

við Patreksfjörð. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna 

helst og hafa samsvörun í grunninum eru Sjöundá, Látrabjarg og Kollsvík. Einnig voru 

Dynjandi eða Fjallfoss og Vatnsfjörður nefnd. 
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Athygli vekur að engin atriði komu fram í könnuninni í Patreksfirði sjálfum er varðar 

landfræðilega auðlind en þó var saga Sauðlauksdals nefnd undir öðru en 

landfræðilegum auðlindum. Hafið var nefnt sem auðlind en ekki skýrt nánar. 

 

Mynd 10-8 – Patreksfjörður, Látrabjarg og Rauðasandur 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

10.2.1.2 Fýsileiki tækifæra 

Látrabjarg er eitt stærsta fuglabjarg heims. Í því felast mikil tækifæri því aðgengi að 

bjarginu er náttúrulega gott en bæta þarf veginn. Áætlað er að rúmlega 40 þúsund 

erlendir ferðamenn hafi heimsótt bjargið árið 2014, eða um 31 þúsund yfir sumarið en 

rúmlega 9 þúsund aðra mánuði ársins (Ferðamálastofa, 2015). Að auki mætti ætla að 

töluverður hluti þess hóps væru dagsferðalangar inn á Vestfirði frá Hringvegi 1. Einnig 

er áætlað að um 3,5-4,5% þeirra Íslendinga sem ferðast um landið heimsæki Látrabjarg. 

Að sama skapi heimsækir töluverður fjöldi Rauðasand, þrátt fyrir að vegasamgöngur á 

svæðinu séu með versta móti. Tækifæri geta legið í uppbyggingu hringvegar þar sem 

Bjargtangar, Látrabjarg, Rauðasandur og mögulega Kollsvík kæmu við sögu. Byggja 

þarf upp þjónustu við ferðamenn og huga að öryggismálum og hreinlætisaðstöðu á 

bjarginu. Skoða má einnig hvort fuglasafn- eða sýning ætti heima í nágrenni við bjargið 

eða jafnvel á bjarginu sjálfu. 
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Mikil tækifæri geta legið í ferðaþjónustu við sjóstangaveiðimenn eins og þekkist á 

Tálknafirði, Bolungarvík, Suðureyri, Flateyri og Súðavík og Patreksfjörður hentar vel 

sem áfangastaður á hringferð Vestfjarða.  

10.2.1.3 Hafið, Rauðasandur og Látrabjarg 

Víst má telja að fjölbreytni sé lykillinn að uppbyggingu ferðaþjónustu í og við 

Patreksfjörð, með áherslu á hafið, náttúruna og umhverfi Látrabjargs og Rauðasands. 

Patreksfjörður er miðstöð þjónustu við svæði sem hefur möguleika á að laða til sín 

verulegan fjölda ferðamanna í framtíðinni, sérstaklega ef vandað er til uppbyggingar 

þjóðgarðs frá Vatnsfirði til Látrabjargs og aðgengi og innviðir helstu segla gera ráð fyrir 

þjónustu við ferðamenn.  

10.2.2 Tálknafjarðarhreppur 

Tálknafjörður er einn af suðurfjörðum Vestfjarða sem liggur milli Patreksfjarðar og 

Arnarfjarðar. Í firðinum er þorpið og ber það sama nafn. Íbúafjöldi er um 286 

(“Hagstofa Íslands,” 2015).  

10.2.2.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru 7 atriði sem talist geta landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu í 

Tálknafirði og þar af eru 4 í þorpinu sjálfu. 

Mynd 10-9 – Tálknafjörður 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Engin atriði komu fram sem landfræðileg auðlind í könnuninni meðal 

sveitarstjórnarfulltrúa og ferðaþjóna en Tálknafjörður var þó nefndur sem vannýtt 

auðlind.   

10.2.2.2 Fýsileiki tækifæra 

Uppbygging sjóstangaveiði hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Iceland Sea Angling í 

Tálknafirði hefur gengið vel og er svæðið eftirsótt, ekki síst vegna smáhýsanna sem 

veiðimennirnir hafa til afnota (“About Iceland Sea Angling,” n.d.). Henta slík smáhýsi 

einstaklega vel fyrir litla hópa sem kunna að meta frelsið og kjósa að vera út af fyrir sig 

á milli veiðiferða. Heitt vatn er í Tálknafirði og baðsvæðið rétt norðan við þorpið er 

vinsæll staður bæði hjá heimafólki og ferðamönnum.  

10.2.2.3 Sjóstangaveiði og vellíðan 

Einn af kostum Tálknafjarðar er friðsældin og kom sú áhersla vel fram í stefnumótun 

Ferðamálasamtaka Vestfjarða (Ferðamálasamtök Vestfjarða, 2010). Lykilhugtakið 

„Einstök friðsæld“ á vel við svæðið á Tálknafirði. Náttúran nýtur sín vel og allt er innan 

seilingar og í göngufjarlægð. Uppbygging sjóstangaveiði mun líklega halda áfram og 

má hugsa sér ýmislegt í tengslum við vellíðan og heita vatnið til þess að nýta betur 

fjárfestingarnar sem þegar er búið að ráðast í.  

10.2.3 Bíldudalur 

Bíldudalur er eina þéttbýlið í Arnarfirði. Þorpið stendur við sunnaverðan fjörðinn og 

eru þar um 196 íbúar (“Hagstofa Íslands,” 2015). Bíldudalur er rómaður fyrir 

veðurblíðu og umhverfið er afar fallegt. Þorpið var þekkt hér áður fyrr fyrir niðursuðu 

á grænum baunum og er nafn þorpshátíðar sem haldin er annað hvert ár dregið af því 

(“Bíldudals grænar 27-30 júní,” n.d.). 

10.2.3.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum er 12 atriði sem talist geta landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu sem 

tilheyra Bíldudal. Þar vekur Selárdalur sérstaka athygli sem og Reykjadalslaug og 

Geirþjófsfjörður. Sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna Selárdal nokkuð ásamt 

Ketildölum og Hvestu. Í raun má segja að vestari hluti Arnarfjarðar geti talist mjög 

áhugaverður fyrir frekari uppbyggingu. Þar má finna ýmislegt varðandi náttúru og sögu 

sem talist getur sérstakt. Í Geirþjófsfirði er sögusvið Gísla sögu Súrssonar og hefur 

svæðið verið nýtt í söguferðaþjónustu á undanförnum árum. Stuttmyndin Sker sem að 

stórum hluta var tekin upp í Arnarfirði hefur hlotið fjölda viðurkenninga (“Sker,” n.d.). 

Þeir einstaklingar sem standa að baki Skrímslasetrinu hafa unnið þrekvirki og er 

verkefnið einstaklega áhugavert fyrir margra hluta sakir og ekki síst sterka tengingu við 

menningu svæðisins. Mikið hefur verið rætt um samgöngur á þessu svæði og meðal 
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annars komið til tals að vera með bílaferju yfir Arnarfjörð til þess að stytta ferðatíma 

milli svæða og opna fyrir samgöngur að vetrarlagi. Dynjandisheiði er verulegur 

farartálmi og lokuð umferð stærstan hluta ársins. Vegurinn er mjög lélegur og 

vegstæðið lagt um miðja síðustu öld.  

 

Mynd 10-10 – Selárdalur í Arnarfirði 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

10.2.3.2 Fýsileiki tækifæra 

Bíldudalur er mjög einangrað svæði og erfitt er að sjá fyrir sér mikla uppbyggingu í 

mannvirkjum umfram það sem nú er og má kannski segja að Skrímslasetrið hafi náð 

stórmerkilegum árangri í því tilliti (“Íslenska | Skrímslasetrið Bíldudal,” n.d.). 

Tækifærin liggja kannski fyrst og fremst í því byggja upp þjónustu í þorpinu og að hlúa 

vel að þeim menningararfi sem er til staðar á svæðinu því sérstaða þess er mjög mikil, 

hvort sem um er að ræða þau atriði sem eru í og varða leiðina í Selárdal eða sögurnar 

um skrímslin í firðinum. Það er þó ómögulegt að reyna að spá fyrir um hvernig þetta 

svæði þróast með tilliti til ferðaþjónustu því samgöngur eru mjög veigamikill þáttur í 

þeirri þróun. Tilraunir hafa verið gerðir með að taka á móti skemmtiferðaskipum á 
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Bíldudal með misjöfnum árangri og má telja slíkar æfingar vafasamar því þetta svæði 

hentar engan veginn fyrir mikinn fjölda ferðamanna (“Skemmtiferðaskip í Bíldudal | 

RÚV,” n.d.) og nánast öll þjónusta við slíka starfsemi kemur utan svæðis. Flugvöllurinn 

fyrir sunnanverða Vestfirði er í Arnarfirði og stutt frá Bíldudal og þar er þjónusta allt 

árið við flugfarþega.   

10.2.3.3 Skrímsli og furðuverur? 

Uppbygging og varðveisla sögulegra minja og menningar á svæðinu með áherslu á 

sérþekkingu heimamanna gefur svæðinu sérstöðu. Að breyta því í þjónustu sem 

ferðamenn greiða fyrir, umfram hefðbundna gistingu og veitingar er mikil áskorun. 

Svæðið býr yfir seglum sem eru sérstæðir og eftirsóknarverðir en svæðið er mjög 

afskekkt. Það hjálpar til að hægt er að ferðast hring um Patreksfjörð, Tálknafjörð og 

Arnarfjörð um Dynjandisheiði og Barðaströnd að sumarlagi og því kjósa margir 

ferðamenn þá leið um sunnanverða Vestfirði. Skrímslasetrið á Bíldudal er mikið 

tækifæri til þess að skapa sérstöðu í ímynd áfangastaðarins og er mikilvægt fyrir svæðið 

að skerpa á því í stefnumótun og kynningu.   

10.3 Svæði 3 - Norðurfirðir, Ísafjarðardjúp og Hornstrandir 

Svæðið norðan Steingrímsfjarðarheiðar, Ísafjarðardjúp og vestur á Dynjandisheiði má 

skilgreina sem Norðurfirðina. Helstu þéttbýliskjarnar eru Ísafjarðarbær (Ísafjörður, 

Hnífsdalur, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri), Súðavík og Bolungarvík. Þetta er 

fjölsóttasta og fjölmennasta svæðið á Vestfjörðum.  

 

Mynd 10-11 - Norðurfirðir, Ísafjarðardjúp og Hornstrandir 

 
Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Skilgreina má Ísafjörð sem stærsta ferðamannastað á Vestfjörðum, bæði hvað varðar 

innlenda og erlenda ferðamenn. Að auki eru staðir eins og Dynjandi og Vigur vinsælir. 

Nánast öll farþegaskip sem koma til Vestfjarða koma til hafnar á Ísafirði. Ísafjörður og 

Bolungarvík eru helstu gáttir að friðlandinu á Hornströndum ásamt Norðurfirði í 

Árneshreppi. 

Helstu ferðaþjónar eru ferðaskrifstofan Vesturferðir, ferðaþjónustufyrirtækið Borea, 

Aurora Arktika sem gerir út seglskútuna Auroru, Byggðasafnið á Ísafirði, veitingahúsið 

Tjöruhúsið, Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar, Skíðasvæðið í Tungu- og Seljalandsdal, 

veitingastaðinn Edinborg Bistró, ferðaþjónustufyrirtækið Fisherman á Suðureyri, 

sjóstangaveiðifyrirtækið Icelandic Sea Angling, sjóstangaveiðifyrirtækið Icelandic 

ProFishing, ferðaþjónustufyrirtækið vaXon, Sjóminjasafnið Ósvör, Náttúrugripasafn 

Bolungarvíkur, Hótel Ísafjörður, Hótel Reykjanes, Hótel Heydalur, Hótel Núpur, Hótel 

Kagrafell og Hótel Edda. Fjöldamargir aðrir ferðaþjónar eru víðs vegar á svæðinu sem 

bjóða gistingu, afþreyingu og samgöngur. 

Íslandssagan er rík á norðurfjörðunum og má sérstaklega nefna Jón Sigurðsson frá 

Hrafnseyri og Gísla sögu Súrssonar. Tengsl svæðisins við fiskveiðar Spánverja og 

Englendinga voru áberandi hér áður fyrr. Sjávarútvegur er stærsta atvinnugreinin á 

norðurfjörðunum sem og annars staðar á Vestfjörðum en ferðaþjónusta hefur sótt 

verulega í sig veðrið. Uppgangur sjóstangaveiði hefur vakið athygli og eru að minnsta 

kosti þrjú fyrirtæki á svæðinu sem sérhæfa sig í slíkri ferðaþjónustu með góðum árangri. 

Þau eru með aðstöðu í Bolungarvík, Súðavík, á Suðureyri og Flateyri auk Tálknafjarðar. 

Samgöngufyrirtæki hafa átt ágætu gengi að fagna og má sérstaklega nefna Sjóferðir 

Hafsteins og Kiddýjar sem sinna friðlandinu á Hornströndum auk fleiri verkefna. 

Starfsemi og gengi ferðaskrifstofunnar Vesturferða hefur aukist til muna að undanförnu 

en stutt er síðan ferðaþjónar á Vestfjörðum eignuðust stærstan hluta hennar með 

forgöngu Ferðamálasamtaka Vestfjarða. Ferðaþjónustufyrirtækið Borea og Aurora 

Aktika sem gerir út seglskútuna Auroru hafa vakið verðskuldaða athygli með öflugri 

starfsemi með áherslu á umhverfisvæna starfsemi. Þau nýta umhverfið í kringum 

Skutulsfjörð, Önundarfjörð sem og Jökulfirði auk fleiri staða til skíðaferða, skútuferða, 

sjókajakferða, gönguferða og ísklifurs auk annars. Samgöngur milli Reykjavíkur og 

norðursvæðisins eru með betra móti yfir sumartímann með góðum heilsársvegi og 

flogið er tvisvar á dag til Ísafjarðar.  
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Tækifæri liggja víða, sérstaklega í náttúruupplifun og menningu. Einnig gæti fræðslu- 

og vellíðunarferðaþjónusta átt góða framtíð á svæðinu. Unnið hefur verið að greiningu 

svæðisins í tengslum við fuglaskoðun frá árinu 2008 en árangur þeirra vinnu er óljós.  

Landfræðilegar auðlindir sem ferðaþjónar nefndu voru meðal annars Dynjandi, 

Hornstrandir, Ísafjarðardjúp, Vigur og Bolafjall. Að sama skapi voru vannýttar 

landfræðilegar auðlindir meðal annars Ingjaldssandur, Ísafjarðardjúp, Drangajökull, 

Skálavík og Svalvogar (Kjaransvegur). Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram 

komu voru meðal annars Aldrei fór ég suður tónlistarhátíðin, Fossavatnsgangan, 

matarmenningin, sjóstangaveiði og tónlistarmenningin. Ferðaþjónar töldu framlag 

sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar helst vera menningarsetur, Melrakkasetrið, 

stuðningur við Markaðsstofu Vestfjarða, tjaldsvæði og hafnarmannvirki.  

Ferðaþjónar töldu sveitarfélagið standa sig frekar illa í samgöngumálum, 

markaðssetningu áfangastaða og styrkjum, illa varðandi stefnumótun og uppbyggingu, 

aðgengi og viðhaldi segla/áfangastaða en frekar vel í tengslum við menningu. Þá töldu 

ferðaþjónar sveitarfélagið standa sig hvorki vel né illa í skipulagsmálum. Langflestir 

ferðaþjónar töldu samgöngur vera helstu ógnina. Einnig var mikið minnst á innviði 

svæðisins, lítið framboð á gistingu, veður og markaðssetningu. Þegar ferðaþjónar voru 

beðnir um að raða atvinnustarfsemi eftir mikilvægi var röðunin eftirfarandi; fiskveiðar, 

fiskvinnsla, ferðaþjónusta, landbúnaður, fiskeldi, annað og stóriðja. 

 

Mynd 10-12 - Hversu vel/illa finnst þér þitt sveitarfélag standa sig gagnvart 

þörfum ferðaþjónustu á þínu svæði? 
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Umtalsverður munur var á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa og ferðaþjóna á því hvernig 

hópunum fannst sveitarfélagið standa sig gagnvart þörfum ferðaþjónustu á þeirra svæði 

eins og Mynd 10-12 túlkar. Sveitarstjórnarfulltrúar töldu sveitarfélagið standa sig vel í 

samgöngumálum en hvorki vel né illa í öðrum málaflokkum.  

Landfræðilegar auðlindir sem sveitarstjórnarfulltrúar nefndu voru meðal annars 

Dynjandi, Hornstrandir, Jökulfirðir, Skálavík og Syðridalsvatn. Að sama skapi töldu 

þeir vannýttar landfræðilegar auðlindir meðal annars vera ósnerta firði, 

norðurljósaskoðun, eyjar og fjöll. Auðlindir aðrar en landfræðilegar sem fram komu 

voru meðal annars Aldrei fór ég suður tónlistarhátíðin, Mýrarboltinn hátíð, Ósvör, 

Sæluhelgi á Suðureyri, tónlistarbærinn Ísafjörður, Dýrafjarðardagar og tónlistarhátíðin 

við Djúpið.  

Sveitarstjórnarfulltrúar töldu framlag sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar meðal 

annars vera Upplýsingamiðstöð ferðamála, Hafnarsjóð, uppbyggingu við Dynjanda, 

útleiga á Tjöruhúsinu fyrir veitingastarfsemi og Ósvör. Helstu ógnir töldu 

sveitarstjórnarfulltrúar vera lélegar samgöngur, laxeldi í sjó, fólksfækkun, reglugerðir 

og seinvirkni ásamt „skriffinnskuliðinu fyrir sunnan.“ Þegar sveitarstjórnarfulltrúar 

voru beðnir um að raða atvinnustarfsemi eftir mikilvægi í réttri röð var röðunin 

eftirfarandi: fiskveiðar, fiskvinnsla og ferðaþjónusta (jafnmörg stig), landbúnaður, 

stóriðja og annað (jafnmörg stig) og fiskeldi.  

10.3.1 Ísafjörður 

Ísafjörður er þéttbýlisstaður á Eyri við Skutulsfjörð á norðanverðum Vestfjörðum og 

teljast íbúar um 2.525 (“Hagstofa Íslands,” 2015). Ísafjörður hefur undanfarin ár tekið 

stórt skref í átt að sterkri ímynd sem öflugt tónlistar- og menningarsvæði. Einnig hefur 

vísir að alþjóðlegu háskólasamfélagi myndast í kringum meistaranám Háskólaseturs 

Vestfjarða í haf- og strandsvæðastjórnun. Söfn og sýningar eru einnig áberandi. Gömlu 

húsin á eyrinni í Skutulsfirði eru gersemar sem mikilvægt er að hlúa að og mætti bæta 

umgjörðina, því þar liggja fjölmörg tækifæri í tengslum við sögu- og menningartengda 

upplifunarferðaþjónustu. 

Undanfarið hefur eignarhald og hagsmunatengsl á fyrirtækjum í ferðaþjónustu breyst 

mikið á svæðinu. Stoðgrind ferðaþjónustu á svæðinu er of tengd eignarhaldi og pólitík 

eins og hætta er á í fámennum sveitarfélögum. Tryggja þarf að jafnræðis sé gætt 

varðandi aðkomu opinberra aðila í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. 
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Mynd 10-13 – Ísafjörður – Eyri í Skutulsfirði 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Stjórnendur bæjarins hafa lagt töluverða áherslu á að hlúa að umgjörð húsanna á 

Eyrinni og má sannarlega lofa það framtak. Sjávarveitingastaðurinn Tjöruhúsið í 

Neðstakaupstað (Mynd 10-13 er einstakur og ferðamannasegull út af fyrir sig. Mörg 

tækifæri eru í frekari uppbyggingu á Neðstakaupstað, veitingastaðnum Tjöruhúsinu og 

Byggðasafninu. Heilsársferðaþjónusta á þokkalega möguleika á Ísafirði en tryggja þarf 

stöðugri flugsamgöngur. Gönguskíði eru hluti af menningu bæjarbúa og 

ferðaþjónustuaðilar hafa byggt upp vörur í tengslum við snjóinn. Norðurljósin eru 

tækifæri fyrir svæðið sökum lítillar ljósmengunar. Ákjósanleg tækifæri liggja í mikilli 

fiskimatarmenningu og má skoða tækifæri á styttri ferðum þar sem þemað er til dæmis 

sólþurrkaður saltfiskur og skata að vestfirskum hætti. 

 

Mynd 10-14 – Ísafjörður – niðurstöður viðtala árið 2013 

 
Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

Bátaferðir  Snjósleðaferðir Víkingar

Hestaferðir Sjávarútvegur Ljósmyndun

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði Fuglalíf 

Jeppaferðir Sjókajak Bláber

Útsýnisflug Strandstangaveiði Refurinn

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun

Köfun Matur  Vellíðun

Heitar laugar Menning  Veturinn 

Norðurljós  Fræðsla  Viðburðir 

Skíðaferðir Sagan  Sjálfbærni
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Mynd 10-14 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Eyrin og gamli 

bærinn, Neðsti-kaupstaður, Dynjandi, Vigur, skíðasvæðin í Tungu- og Seljalandsdal, 

Tungudalur, Naustahvilft og Svalvogaleið. 

10.3.1.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru 11 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu í 

Skutulsfirði. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna er 

þorpið í fyrirrúmi en annað er ekki nefnt. Að sama skapi eru flest þessara 11 atriða í 

LUK grunninum hluti af þorpinu og því ágætis samsvörun þar á milli. 

10.3.1.2 Fýsileiki tækifæra 

Nú þegar er mikil uppbygging ferðaþjónustu í Skutulsfirði. Þar er öflug ferðaskrifstofa,  

gisti- og samgöngufyrirtæki og ferðaþjónustufyrirtæki sem eru í vöruþróun í 

afþreyingu. Þorpið sem slíkt er áfangastaður og sá staður sem flestir ferðamenn koma 

til á Vestfjörðum hvort sem um er að ræða almenna ferðamenn eða gesti 

skemmtiferðaskipa (Ferðamálastofa, 2015). Það sem helst vekur upp spurningar er 

hvort stefna sveitarfélagsins er skýr varðandi ferðaþjónustu og þarfir íbúa svæðisins. 

Fram kom í viðtali við Gísla Halldór Halldórsson framkvæmdarstjóra sveitarfélagsins 

að skortur væri á stefnumótun sveitarfélagsins gagnvart ferðaþjónustu. Undir þetta má 

taka og jafnframt þarf að skoða stefnu hafnarinnar í Skutulsfirði gagnvart móttöku 

skemmtiferðaskipa. Sérstaklega hvort það sé skynsamlegt að taka á móti 

skemmtiferðaskipum með mjög marga farþega eða hvort marka ætti stefnu um 

takmörkun stærðar skipa, tímabil og fjölda gesta. Boston Consulting Group taldi gesti 

skemmtiferðaskipa síst æskilega í uppbyggingu ferðamannastaða (Boston Consulting 

Group, 2013) af þeim tegundum ferðamanna sem skilgreindir voru í skýrslunni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að gestir skemmtiferðaskipa skipta hagkerfi sveitarfélaga 

litlu máli (Brida, Pulina, Riaño, & Zapata-Aguirre, 2012; Larsen, Wolff, Marnburg, & 

Øgaard, 2013). Mjög skiptar skoðanir eru um þessi atriði meðal hagsmunaaðila og 

ferðaþjóna á svæðinu.  

Ennfremur kom fram í viðtali við framkvæmdarstjóra sveitarfélagsins að hann teldi að 

ferðaþjónar á svæðinu hafi með tilkomu aukins fjölda skemmtiferðaskipa farið í 

kröftugri þjónustuþróun og þessi fjöldi gesta hafi skapað breyttan og öflugri 

rekstrargrundvöll fyrir marga aðila í ferðaþjónustu. Það sjónarmið má taka undir en þó 

er ekki víst að sú þróun sé sjálfbær. Á endanum hlýtur sú ferðaþjónusta að vera 

eftirsóknarverðust sem er sjálfbær til lengri tíma og styður best við hagsmuni íbúa 
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svæðisins. Hafa ber í huga að skemmtiferðaskip eru í samkeppni við áfangastaðina 

(Wood, 2011) um fjármagn og skemmtiferðaskip eru í raun áfangastaðir í sjálfu sér.   

10.3.1.3 Þorpið 

Gamla þorpið á eyrinni er einstakt og sú götumynd sem þar hefur varðveist er mjög 

jákvæð fyrir upplifun ferðamanna. Mikilvægt er að haldið verði áfram að hlúa að og 

draga fram þá sérstöðu sem þorpið hefur. Sjávarveitingastaðurinn Tjöruhúsið í 

Neðstakaupstað er ágætis birtingarmynd þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað, þar sem 

byggt er á mikilli upplifun,  kjarnastarfsemi og sérstöðu áfangastaðarins. Ísafjörður er 

þjónustumiðstöð fyrir norðanverða Vestfirði og mikilvæg gátt í samgöngulegu tilliti. 

Mikil gróska er í menningarviðburðum á svæðinu og samtakamáttur íbúa varðandi 

menningaratriði lofsverður eins og tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður gefur glöggt til 

kynna. Að því sögðu má árétta að mikilvægt er að tryggja að sjálfbærni í ferðaþjónustu 

fái forgang umfram skammtíma hagsmuni.  

10.3.2 Suðureyri 

Suðureyri er í Súgandafirði sem liggur á milli Önundarfjarðar og Ísafjarðardjúps. 

Suðureyri telur um 278 íbúa og staðsetur sig sem vistvænt sjávarþorp. Kjarninn í 

ferðaþjónustu er fyrirtækið Fisherman sem rekur meðal annars veitingastað og gistingu 

(“Fisherman.is | Íslenska | Suðureyri,” n.d.).  

 

Mynd 10-15 – Suðureyri 

 
Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Suðureyri hefur náð fordæmisgefandi árangri með nýsköpun, skýrri stefnumótun og 

sýn á sérstöðu og styrkleika. Fjöldamörg tækifæri eru í því að tengja saman sjávarútveg 

og ferðaþjónustu og sjá má mjög áhugaverða þróun um slíkt á Suðureyri. 

Mynd 10-16 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Lónið, sundlaugin, 

höfnin og afþreying tengd sjávarútvegi. 

 

Mynd 10-16 – Suðureyri – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

10.3.2.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum er einungis eitt atriði nefnt sem gæti talist landfræðileg auðlind og 

er það, merkilegt nokk, þorskurinn í lóninu í suðurenda þorpsins. Ekki er um einn 

stakan þorsk að ræða eins og stakið í LUK grunninum gefur til kynna heldur er um að 

ræða villta þorska sem synda inn og út úr lóninu að vild. Íbúar í þorpinu hafa löngum 

stundað að gefa þorskum í lóninu og eru fiskarnir það gæfir að hægt er að strjúka þeim 

um kollinn (“Spakir þorskar éta úr hendi,” 2012). Engin atriði komu fram hjá 

sveitarstjórnarfulltrúum og ferðaþjónum varðandi Suðureyri. 

10.3.2.2 Fýsileiki tækifæra 

Þrátt fyrir að þorskarnir í lóninu séu sannarlega merkilegt fyrirbrigði felast tækifærin á 

Suðureyri í þeirri uppbyggingu sem þegar hefur átt sér stað varðandi tengingu 

kjarnastarfsemi sjávarþorpsins við ferðaþjónustu undir vistvænum formerkjum. 

Athygli vekur að Suðureyri býr ekki við þá fólksfækkun sem einkennir marga 

þéttbýlisstaði á Vestfjörðum. Sem dæmi hefur fjölgað um 9 manns frá árinu 2012 á 

meðan fækkað hefur um 77 á Ísafirði. Fisherman klasinn hefur náð fordæmisgefandi 

árangri við mjög erfið ytri skilyrði.  
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10.3.2.3 Sjávarþorpið græna 

Æskilegt er að halda áfram á þeirri braut sem þegar hefur verið mótuð með góðu 

samstarfi lykilaðila. Öflug vöruþróun og gott samstarf hagsmunaaðila er 

fordæmisgefandi fyrir Vestfirði í heild. Mikilvægt er fyrir ferðaþjónustu á Suðureyri að 

njóta skilnings varðandi skipulagsmál hjá sveitarfélaginu svo hægt sé að draga fram 

skýra sérstöðu.  

10.3.3 Flateyri 

Flateyri við Önundarfjörð er hvað þekktust í seinni tíð fyrir mannskæð snjóflóð sem 

féllu á þorpið árið 1995. Áður fyrr var þorpið nokkuð fjölmennt og fór mest upp í 550 

íbúa árið 1964. Nú búa um 200 íbúar á svæðinu (Hagstofan, 2015). Leifar eru austan 

við þorpið um hvalveiðar sem stundaðar voru áður fyrr. 

 

Mynd 10-17 - Flateyri 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Nokkur fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa starfað á Flateyri og er veitingastaðurinn Vagninn 

hvað þekktastur. Gamla bókabúðin og Alþjóðlega dúkkusafnið eru áhugaverðir 

viðkomustaðir. Gisting er á nokkrum stöðum og sjóstangaveiðifyrirtækið Icelandic 

Profishing er með starfsemi á Flateyri og einnig Suðureyri.  

10.3.3.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru 4 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu í 

Önundarfirði og að auki nefndu ferðaþjónar Ingjaldssand.  
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10.3.3.2 Fýsileiki tækifæra 

Svæðið býður helst upp á sóknarfæri í tengslum við sjóstangaveiði og útivist. Hvíti 

sandurinn í botni fjarðarins er sérstakur og eftirminnilegur þó erfitt gæti reynst að skapa 

úr því bein verðmæti í ferðaþjónustu.  

10.3.3.3 Á gömlum meiði 

Það er ekkert eitt sem tengir Flateyri við ferðaþjónustu og skortir svæðið sérstöðu og 

stefnu á því sviði. Svæðið í heild er fallegt en eins og í mörgum þorpum á Vestfjörðum 

snýst tilveran að miklu leyti um sjósókn. Það örlar samt á listrænni tengingu við Flateyri 

sem kanna mætti nánar. Hugsanlega væri hægt að skoða einhvers konar menningarlega 

viðburði í tengslum við elstu bókabúð landsins.  

10.3.4 Þingeyri 

Þingeyri er fornfrægur þing- og kaupstaður og með það að leiðarljósi var byggt upp 

heilsteypt Víkingasvæði sem takandi er eftir. Nálægð þess við Haukadal gefur einnig 

tækifæri. Töluverð þekking hefur myndast meðal heimamanna um forna lifnaðarhætti, 

fatagerð, tónlist, járnsmíði, vopnaburð og fleira. Helstu ferðaþjónar eru Hótel Kagrafell, 

gistihúsið Við fjörðinn og kaffihúsið Simbahöllin að ógleymdri sýningunni Gömlu 

smiðjunni. Eina skráða Víkingaskipið í íslenska flotanum gerir út á ferðaþjónustu á 

Þingeyri og ber nafnið Vésteinn. 

 

Mynd 10-18 - Þingeyri 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 



 

51 

 

Mikil tækifæri eru í tengslum við sögu og menningu svæðisins og er Víkingasvæðið 

dæmi um vannýtta auðlind. Einnig er gistihúsið Núpur í Dýrafirði en þar var héraðsskóli 

til ársins 1992. Núpur er fornt höfuðból og hýsti einhverja auðugust menn landsins á 

árum áður og garðurinn Skrúður mjög áhugaverður.  

Mynd 10-19 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Víkingasvæðið, 

kaffihúsið Simbahöllin, Gamla smiðjan sýning, sundlaugin og garðurinn Skrúður á 

Núpi. 

Mynd 10-19 – Þingeyri – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

10.3.4.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru 16 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu í 

Dýrafirði og í norðanverðum Arnarfirði. Þar má sérstaklega nefna Núp, garðinn Skrúð 

(“Skrúður,” n.d.) og Svalvogaleið. Samkvæmt könnunum eru fáir sem stoppa á Þingeyri 

(Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2012) og tilkoma jarðganga milli 

Dýrafjarðar og Arnarfjarðar á næstu árum mun mögulega halda Þingeyri utan hins 

vestfirska hringvegar, en gert er ráð fyrir fjármunum í samgönguáætlun vegna ganganna 

2017-2018 (“1341/144 stjórnartillaga,” n.d.). Því er mikilvægt fyrir ferðaþjónustu á 

svæðinu að skerpa á ímynd svæðisins og víkingar eru ákjósanlegir. Svæðið er nú þegar 

einstakt og þekking heimamanna á lífsháttum forfeðra okkar töluverð.  

10.3.4.2 Fýsileiki tækifæra 

Svalvogaleiðin er einstakt fyrirbrigði og mætti vel hugsa sér uppbyggingu þjónustu í 

kringum hana í meira mæli en nú er gert. Leiðin er nýtt til ferðaþjónustu, meðal annars 

í hesta- og hjólreiðaferðir og hlaupahátíðir sem haldnar hafa verið undanfarin ár. 

Verulegt sóknarfæri er í Víkingasvæðinu á Þingeyri (“Víkingar á Þingeyri - Heim,” 

Bátaferðir Snjósleðaferðir Víkingar 

Hestaferðir Sjávarútvegur Ljósmyndun

Gönguleiðir Sjóstangaveiði Fuglalíf

Jeppaferðir Sjókajak Bláber

Útsýnisflug Strandstangaveiði Refurinn

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun

Köfun Matur Vellíðun

Heitar laugar Menning  Veturinn

Norðurljós Fræðsla  Viðburðir

Skíðaferðir Sagan  Sjálfbærni



 

52 

 

n.d.). Mikilvægt er að hagsmunaaðilar komi sér saman um skýra stefnu varðandi 

áframhaldandi notkun á svæðinu og uppbyggingu af meiri krafti en verið hefur 

undanfarið. Jafnvel mætti hugsa sér að búa til lifandi sýningu, nokkurs konar 

víkingagarð þar sem gestir gætu upplifað endurgerð daglegs lífs landnemana eins og 

þekkist erlendis (“Jamestown Settlement, ships, fort, Powhatan Indian village,” n.d.). 

Einnig eru tækifæri fólgin í því að byggja upp víkingahátíð, til dæmis með tengingu við 

aðrar slíkar hátíðir í Evrópu. 

10.3.4.3 Lifandi víkingasýning 

Víkingasvæðið á Þingeyri ásamt þekkingu heimamanna getur verið öflugur grunnur og 

ímynd fyrir sókn í ferðaþjónustu á Þingeyri. Svæðið er nú þegar einstakt og þekkingu 

heimamanna þarf að virkja með skipulegum hætti í vöruþróun. Mynda þarf skýra stefnu 

meðal hagsmunaaðila um frekari uppbyggingu svæðisins. 

10.3.5 Súðavíkurhreppur 

Þorpið Súðavík er í Álftafirði sem liggur í sunnanverðu Ísafjarðardjúpi. Íbúar eru um 

173 talsins (“Hagstofa Íslands,” 2015). Súðavíkurhreppur á sér sögu varðandi 

hvalveiðar og á botni fjarðarins má finna bein af stórhvelum. Gistihúsið Swanfjord er 

staðsett á Langeyri þar sem hvalstöðin var. Helstu seglarnir í dag er öflug sjóstangaveiði 

sjóstangaveiðifyrirtækisins Icelandic Sea Angling, sem teygir sig á Tálknafjörð og í 

Bolungarvík og svo Melrakkasetrið sem er fræðasetur, sýning og kaffihús sem helgar 

sig íslenska refnum og er vinsæll viðkomustaður ferðamanna.  

 

Mynd 10-20 – Súðavík 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Melrakkasetrið nýtir friðlandið að Hornströndum til rannsókna og þar er einn besti 

staður í heiminum til að skoða og rannsaka heimskautarefinn (“Melrakkasetur / Um 

Melrakkasetur,” n.d.). Það kann að þykja umdeilt en líklega væri heimskautarefurinn 

afar hentugt einkennisdýr fyrir Vestfirði í heild er kemur að ferðaþjónustu. 

Fjölskyldugarðurinn Raggagarður er eftirtektarvert framtak og mikið heimsóttur, bæði 

af heimamönnum og ferðamönnum (“Raggagarður,” n.d.). Súðavík hefur nýtt sér 

bláberin í Djúpinu með því að halda hina árlegu bæjarhátíð Bláberjadaga með góðum 

árangri. 

Þorpið á sér einnig sorglega sögu þar sem mannskæð snjófljóð breyttu ásýnd þorpsins 

með varanlegum hætti árið 1995. Í framhaldi af því var byggð í þorpinu færð til og er 

nú nyrðri hluti þorpsins að mestum hluta sumarhús. 

 

Mynd 10-21 – Súðavík – niðurstöður viðtala árið 2013 

 
Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Mynd 10-21 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Melrakkasetrið, 

Raggagarður, minnismerki og minjar um snjóflóð og höfnin.  

10.3.5.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru tekin fyrir 4 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í 

ferðaþjónustu í Álftafirði. Sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefndu engin atriði í 

Álftafirði eða í þorpinu sjálfu. Taka ber fram að stærstur hluti af suðvestanverðu 

Ísafjarðardjúpi tilheyrir Súðavíkurhreppi og fjallað er um það svæði á blaðsíðu 56.  

10.3.5.2 Fýsileiki tækifæra 

Að mati höfundar liggja þó nokkur tækifæri í ferðaþjónustu í Súðavík. Sérstaklega ber 

að nefna Melrakkasetrið, Langeyri og sjóstangaveiði. Eins og fram hefur komið er 

Bátaferðir  Snjósleðaferðir Víkingar

Hestaferðir Sjávarútvegur Ljósmyndun

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði  Fuglalíf 

Jeppaferðir Sjókajak Bláber 

Útsýnisflug Strandstangaveiði Refurinn 

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun

Köfun  Matur Vellíðun

Heitar laugar Menning Veturinn

Norðurljós Fræðsla Viðburðir

Skíðaferðir Sagan Sjálfbærni



 

54 

 

Melrakkasetrið að ná umtalsverðum árangri og má búast við að fræðahlutverk þess 

muni eflast þegar fram líða stundir, enda varla til betri aðstæður í heiminum til 

rannsókna á heimskautaref en einmitt á Vestfjörðum. Langeyri er merkilegur staður og 

má telja að þar geti falist töluverð tækifæri í hvalbeinunum sem liggja á botni 

Álftafjarðar, rétt utan við Langeyri. Þar eru ágætis aðstæður til köfunar og mætti til að 

mynda byggja upp þjónustu við áhugaköfun. Sjóstangaveiði hefur þegar náð góðri 

fótfestu í Súðavík og má búast við að sú starfsemi eflist enn frekar (“About Iceland Sea 

Angling,” n.d.). Nú þegar hafa angar hennar teygt sig til Bolungarvíkur og 

Tálknafjarðar. 

10.3.5.3 Sjóstangaveiði og melrakkar 

Súðavík á ágætis sóknarfæri í ferðaþjónustu sem byggir á náttúru og dýralífi Vestfjarða. 

Staðsetning svæðisins býður upp á mikla og fjölbreytta möguleika. Melrakkar, fiskar 

og sjávarspendýr eru skemmtilegt þema sem hvert í sínu lagi hefur náð fótfestu með 

einum eða öðrum hætti í framtíðarsýn ferðaþjónustu á svæðinu.  

10.3.6 Bolungarvíkurkaupstaður 

Bolungarvík er ein elsta og þekktasta verstöð landsins og bolvískir sjómenn þekktir 

fyrir mikil aflabrögð (“Bolungarvík,” n.d.). Íbúar eru um 906 talsins (“Hagstofa 

Íslands,” 2015). Ferðaþjónusta er frekar nýleg í Víkinni að sumu leyti en hugsanlega 

ein sú elsta á Íslandi. Áður fyrr sótti fjöldi sjómanna til verbúða í Bolungarvík hluta úr 

ári sökum nálægðar við fiskimið og varð svæðið snemma helsta verstöð á 

norðanverðum Vestfjörðum. Með sama hætti laðar Víkin að sjóstangaveiðimenn þó 

forsendurnar séu ólíkar (“Ágrip af sögu Bolungarvíkur | Bolungarvíkurkaupstaður,” 

n.d.). 

 

Mynd 10-22 – Bolungarvík 

 
Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 



 

55 

 

Sjóminjasafnið Ósvör er líklega mest sótti segullinn ásamt Náttúrugripasafni 

Bolungarvíkur ef undan er skilin sundlaugin sem er vinsæl meðal gesta yfir 

sumartímann. Gisti- og veitingastaðurinn Einarshús ásamt sjóstangaveiðifyrirtækinu 

vaXon eru áberandi meðal ferðaþjónustuaðila og einnig eru fleiri fyrirtæki sem selja 

gistingu. Syðridalur er ákjósanlegt útivistarsvæði með góða sjóbleikjuá, veiðivatn og 

töluverða náttúrufegurð. Bolafjall er í nokkurra mínútna akstursfjarlægð frá þorpinu og 

veitir einstakt útsýni yfir Jökulfirði og segja sumir að koma megi auga á Grænland í 

góðu veðri. Það gæti staðist væri jörðin ekki kúla. Skálavík er vík norður af Bolungarvík 

sem mætti nýta betur til ferðaþjónustu enda einstaklega falleg og fjölbreytt. 

 

Mynd 10-23 - Bolungarvík – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Mynd 10-23 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru sundlaugin, 

sjóminjasafnið Ósvör, Náttúrgripasafnið, höfnin, Bolafjall, Skálavík, 

snjóflóðavarnargarðarnir, Óshlíð, Ósá og Syðridalsvatn.  

10.3.6.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru tekin fyrir 12 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í 

ferðaþjónustu. Atriði sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna eru Skálavík, 

Bolafjall, höfnin, Syðridalsvatn, Ósáin og Ósvör. Nokkuð gott samræmi er á milli 

svarenda og LUK grunnsins ef undan er skilið nokkur atriði í þorpinu sjálfu.  

10.3.6.2 Fýsileiki tækifæra 

Bolafjall er magnaður útsýnisstaður og eru töluverð tækifæri í uppbyggingu þar, 

sérstaklega ef aðgengi að svæðinu væri bætt. Skálavík er einnig afskaplega fallegt 

svæði og mætti vel hugsa sér gott gengi smáhýsahótels eða sambærilegrar starfsemi. 
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Höfnin er lífæð Bolungarvíkur og mikilvægt er að tengja við þarfir ferðaþjónustuaðila 

með öflugri hætti. Bolungarvík er líklega hvað best staðsett og með hvað mestu 

tækifærin til að byggja upp frábæran áfangastað fyrir sjóstangaveiðimenn af öllum 

svæðum á Vestfjörðum. Sjósókn og fengsæl fiskimið eru greipt í ímynd svæðisins. 

Bolungarvík er hinsvegar svo nálægt Ísafirði, sem hefur með töluvert framboð af 

gistingu og veitingasölu og er þjónustukjarni Vestfjarða, að það hefur áhrif á vöxt 

ferðaþjónustu á svæðinu með neikvæðum hætti. Mikilvægt er fyrir svæðið að afmarka 

sig með skýrum hætti og að sveitarfélagið hefji stefnumótunarvinnu um framtíð 

ferðaþjónustu í samvinnu við hagsmunaaðila.   

10.3.6.3 Hetjur hafsins 

Ferðaþjónusta í Bolungarvík hefur töluverð tækifæri. Skýra stefnu þarf að marka um 

hvernig hægt er að koma til móts við frekari uppbyggingu í þjónustu við 

ferðaþjónustufyrirtæki sem gera út á sjóstangaveiðimenn. Mætti þar nefna svæði fyrir 

smáhýsi og góða hafnaraðstöðu. Skoða þarf hvort hægt er að vinna að því að opna 

heilsársveg upp á Bolafjall því þar er einstakt útsýnissvæði. 

10.3.7 Ísafjarðardjúp 

Djúpið er 75 km langt í loftlínu, yfir 200 km í vegalengd. Djúpið er fjölsóttur 

ferðamannastaður og akstursleiðin milli Reykjavíkur og þéttbýliskjarnanna sjö á 

norðanverðum Vestfjörðum. Helstu viðkomustaðir og áfangastaðir eru Reykjanes, 

Heydalur í Mjóafirði (Mynd 10-24), bærinn Ögur við Ögurvík, Litlibær í Skötufirði og 

laxveiðiárnar Hvannadalsá, Langadalsá og Laugardalsá.  

 

Mynd 10-24 – Mjóifjörður og Ísafjörður í sunnanverðu Ísafjarðardjúpi 

 
Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Einnig er eyjan Vigur vinsæll áfangastaður og ferðir þangað ein mest selda vara 

ferðaskrifstofunnar Vesturferða (“Service Detail - Westtours,” n.d.) . Fjörðurinn 

Kaldalón og ferðaþjónustan í Dalbæ á Snæfjallaströnd teljast hér með Djúpinu þó það 

svæði tilheyri Strandabyggð. 

Hvað afþreyingu varðar má finna mjög áhugaverðar vörur tengdar náttúruupplifun hjá 

nokkrum ferðaþjónum á svæðinu og má sérstaklega nefna hversu áberandi vöxtur hefur 

verið í sjókajakferðum. Fjölmargir Íslendingar leggja leið sína í Djúpið þegar hausta 

tekur ár hvert til þess að tína bláber og þá sérstaklega aðalber. Laxveiðiárnar þrjár eru 

helstu laxveiðiár Vestfjarða og sækja hundruð laxveiðimanna árnar á hverju sumri. 

Tækifærin eru víða, sérstaklega í náttúruupplifun. Ósnortin strandlengjan er gríðarlegt 

tækifæri og friðsældin einstök, hvort sem um er að ræða fuglaskoðun, kajakferðir, 

köfun, siglingar, stangaveiði í ferskvatni, strandstangaveiði, sjóstangveiði og fleiri 

atriði sem snerta sterka og öðruvísi upplifun. 

Djúpið er mjög fallegt og fjölbreytt svæði með aragrúa af gönguleiðum og öðrum 

útivistar- og afþreyingarmöguleikum. Fugla- og dýralíf er mjög mikið, bæði í eyjunum 

og á þeim fjölmörgu skerjum sem finna má auk strandlengjunnar allrar. Sérstaklega má 

skoða tækifæri tengd náttúruskoðun á bátum þar sem oft má finna hvali og önnur 

sjávardýr auk fugla. Kajakferðir eru mikil upplifun og kjörnar til þess að upplifa mikla 

nánd við náttúruna sem ásamt veðursæld skapar ákjósanleg skilyrði fyrir ferðaþjónustu. 

Á Hvítanesi við Litlabæ í Skötufirði má nánast alltaf finna seli og komast ferðamenn 

þar í mikla nánd við náttúruna. Heilsu- og vellíðunarferðaþjónusta tengd heitu vatni og 

ósnortinni náttúru á mikil sóknarfæri á svæðinu og mætti sérstaklega benda á Reykjanes 

og Heydal í Mjóafirði sem ákjósanlega staði til uppbyggingar.  

Svaðilfari er ferðaþjónusta í Skjaldfannardal í austanverðu Djúpinu sem býður upp á 

hestaferðir á og í kringum Drangajökul. Ferðirnar eru vinsælar og upplifun gesta mjög 

mikil. Norðurljósaferðir verða sífellt vinsælli og er virkni sólarinnar lotubundin og nær 

hámarki á 11 ára fresti. Hámarkinu var náð árið 2012 og hefur því virknin verið mikil 

undanfarið. Hægt er að nálgast Norðurljósaspá hjá Veðurstofu Íslands (“Segulsvið 

jarðar og norðurljós,” n.d.). Þrátt fyrir að ekki sé hægt að treysta á norðurljósin hafa 

þau gríðarlegt aðdráttarafl. Ljósmengun hefur töluvert að segja um nýtingu 

norðurljósanna í ferðaþjónustu og því myndi Djúpið, sem og margir aðrir staðir á 

Vestfjörðum, teljast mikið tækifæri við þróun slíkrar vöru. Sérstaklega má velta fyrir 

sér bættri nýtingu og heilsársopnun í því tilliti.  
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Mynd 10-25 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru eyjan Vigur, 

Hvítanes og Litlibær í Skötufirði, Heydalur í Mjóafirði, Reykjanes, Ögur í Ögurvík, 

Valagil í Álftafirði, fjörðurinn Kaldalón og Dalbær á Snæfjallaströnd. 

 

Mynd 10-25 - Djúpið – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

10.3.7.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru fleiri en 40 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í 

ferðaþjónustu. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna helst 

og hafa samsvörun í grunninum eru Drangajökull, Reykjanes, Heydalur og Vigur auk 

Djúpsins sjálfs.  

10.3.7.2 Fýsileiki tækifæra 

Tækifærin liggja víða í Djúpinu. Eyjan Vigur er mjög vinsæll ferðamannastaður hluta 

úr ári. Ferðaþjónustan í Heydal í Mjóafirði er rekin á heilsársgrunni og fer sífellt 

vaxandi. Mikil tækifæri eru í starfsemi í tengslum við Drangajökul og fjölmargir 

áhugaverðir staðir víðs vegar. Ferðaþjónusta Ögurferðir hefur byggst upp á bænum 

Ögri í Ögurvík á undanförnum árum sem teygir anga sína út í Djúpið, meðal annars 

með kajakferðum. Töluvert er af heitu vatni í Djúpinu sem nýta má með meiri hætti en 

nú er gert í ferðaþjónustu. Laxveiðiár og þjónusta við laxveiðimenn setur sinn svip á 

Djúpið. Spurningarmerki má setja við uppbygginu sjókvíaeldis í Djúpinu ef horft er til 

reynslu annarra þjóða í þeim efnum, meðal annars í Noregi, Skotlandi, Kanada, Síle og 

víðar (Lena Valdimarsdóttir, 2014).  

10.3.7.3 Vatn og vellíðan 

Af þeim sóknarfærum sem nefnd hafa verið má telja að náttúrulaugar, sérstaklega í 

Skjaldfannardal á Snæfjallaströnd, Heydal í Mjóafirði og á Reykjanesi geti átt tækifæri 
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í uppbyggingu á tengdri þjónustu. Vestfirðir verða líklega seint mjög fjölfarið 

ferðamannasvæði að undanskildum daggestum skemmtiferðaskipa. Tækifærin liggja 

frekar í því að byggja upp eftirsótta þjónustu sem laðar að efnameiri ferðamenn allt 

árið. Þeir þrír staðir sem taldir voru upp búa allir að mikilli náttúrufegurð, fjölda 

möguleika fyrir frekari vöruþróun í afþreyingu og útivist og aðgangi að heitu jarðvatni.  

Hvort sem viðkomandi staðir væru sér á báti eða í einhvers konar klasasamstarfi (“The 

Westfjords | Projects | Vatnavinir.com,” n.d.) má telja að eftirspurn eftir slíkri vöru fari 

eingöngu vaxandi og að með betri samgöngum opnist ný tækifæri.   

10.3.8 Hornstrandir 

Friðlandið á Hornströndum afmarkast í botni Hrafnsfjarðar um Skorarheiði í botn 

Furðufjarðar að sunnan. Til friðlandsins teljast Jökulfirðir að mestu og allt norðan 

Hrafnsfjarðar og Furufjarðar. Byggð lagðist af á Hornströndum upp úr 1950 en 

vitavörður var í Hornbjargsvita til ársins 1995. Nokkrir helstu aðilar sem gera út á 

ferðaþjónustu á svæðinu eru ferðaskrifstofan Vesturferðir, Sjóferðir Hafsteins og 

Kiddýjar, Ferðafélag Íslands, ferðaþjónustufyrirtækið Borea, Aurora Arktika sem gerir 

út seglskútuna Auroru, ferðaþjónustufyrirtækið Kagrafell,  ferðaþjónustufyrirtækið 

Hornstrandaferðir, ferðaþjónustufyrirtækið Læknishúsið á Hesteyri auk annarra. 

Áætlaður fjöldi ferðamanna á svæðið á ári er um 6.000-7.000 manns.  

 

Mynd 10-26 - Hornstrandir 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 
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Gönguleiðir eru víða og náttúrufegurð mikil. Þrjú stór fuglabjörg eru á svæðinu og 

refurinn sjaldan langt undan. Auk gönguhópa gera Aurora Arktika og Kagrafell út á 

skíðaferðir síðla vetrar og á vorin, sérstaklega milli Aðalvíkur og Hesteyrar og í 

Jökulfjörðunum (“Skiing, hiking, kayaking and wildlife expeditions in Iceland, 

Greenland and Jan Mayen,” n.d.). Landeigendur eru töluvert áberandi á svæðinu á 

sumrin og margir sem þar hlut í sumarhúsi. 

Íslandssagan er magnþrungin á Hornströndum og gnótt af efnivið í sögu- og 

menningartengda ferðaþjónustu. Til er fjöldinn allur af áhugaverðum minjum og efni 

um svæðið og íbúa þess fyrr á öldum. Tækifæri eru nokkur á svæðinu en sökum 

friðlýsingar, veðurfars og aðgengis er svæðinu takmörk sett (“Hornstrandir,” n.d.). 

Svæðið er einstakt útivistarsvæði og segja má að ferðaþjónusta eigi hægt um vik í að 

lengja starfstímabilið í Jökulfjörðunum vegna skjóls frá úthafinu. Tækifæri eru í 

fræðslu- og rannsóknartengdri ferðaþjónustu, til að mynda varðandi heimskautarefinn 

(“Melrakkasetur / Um Melrakkasetur,” n.d.). Einnig gæti smáhýsagisting átt góðu gengi 

að fagna væri vandað til uppbyggingar. Vel má hugsa sér þyrpingar sem væru staðsettar 

á fjórum til fimm völdum stöðum og myndi hver þyrping hafa aðgang að þjónustukjarna 

og baðlaug. Þyrpingarnar tækju mið af helstu gönguleiðum.  

 

Mynd 10-27 – Hornstrandir – niðurstöður viðtala árið 2013 

 
 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Mynd 10-27 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Hornvík, Hesteyri, 

Aðalvík, Veiðileysufjörður, Hlöðuvík og Jökulfirðir.  
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10.3.8.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru tekin fyrir 7 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í 

ferðaþjónustu. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna helst 

og hafa samsvörun í grunninn eru Jökulfirðir og fuglabjörgin. Margir nefndu þó 

Hornstrandir í heild og einnig Hornbjarg sérstaklega. Drangajökull tilheyrir ekki 

friðlandinu sem slíku en segja má að nálægð hans hafi mikil áhrif.  

10.3.8.2 Fýsileiki tækifæra 

Töluverð ferðaþjónusta er nú þegar á svæðinu og í tengslum við það. Aurora Arktika 

sem gerir út seglskútuna Auroru býður til dæmis upp á skíða- og siglingaferðir frá 

byrjun mars. Þá eru ferjusiglingar, leiðsögn og gisting umtalsverðar yfir 

sumarmánuðina. Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar bjóða skipulagðar áætlunarferðir um 

svæðið frá Ísafirði (“Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar / Áætlunarsiglingar,” n.d.). 

Friðlandið sem og eignarhald á svæðinu takmarkar mjög nýtingu en friðlýsingar geta 

laðað að ákveðna tegund ferðamanna.  

10.3.8.3 Fjölbreytt og einstakt útivistarsvæði 

Mikilvægt er að halda náttúru friðlandsins að Hornströndum í sem bestu horfi og því 

nauðsynlegt að horfa til sjálfbærni og ýtrustu verndarsjónarmiða þegar kemur að frekari 

uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Að sama skapi verður að koma til móts við 

þarfir ferðamanna og öryggisatriði en þar skortir á, meðal annars varðandi 

hreinlætisaðstöðu. Margir ferðamenn vanmeta veðurfar og aðstæður á svæðinu og allra 

verða er von, jafnvel yfir sumartímann (“Varðskip og þyrla LHG sóttu ferðamenn á 

Hornstrandir | Landhelgisgæsla Íslands,” n.d.).  

Strangar reglur gilda um frekari uppbyggingu á svæðinu en algengt er að gamlar 

byggingar séu nýttar undir ferðaþjónustu þar sem það er hægt. Mexíkóska 

arkitektastofan GraciaStudio hefur til dæmis hannað smáhýsahótel sem lýsir vel 

umhverfisvænni nálgun og slík hugsun færi afar vel á svæðinu þar sem varanleg röskun 

yrði nánast engin (“Contemporary Architecture / Gracia Studio / Mexico,” n.d.). 

Svæðið er einstakt fyrir margra hluta sakir, meðal annars hversu einangrað það er. 

Umhverfið er stórfenglegt og dýralíf fjölbreytt. Heimskautarefurinn er vel til þess 

fallinn að vera einkennisdýr svæðisins og myndi laða að aukinn fjölda ferðamanna 

(“Áhrif ferðamanna á atferli refa á Hornströndum | Stofnun Rannsóknasetra Háskóla 

Íslands,” n.d.).  
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10.4 Svæði 4 - Strandabyggð, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur 

Strandabyggð, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur eru svæðið austan 

Reykhólahrepps og sunnan friðlandsins á Hornströndum. Helstu þéttbýlisstaðir eru 

Hólmavík, Drangsnes og Norðurfjörður. Nyrðri hluti Djúpsins, vestan við Drangajökul 

telst einnig til svæðisins en það svæði er flokkað í þessari greiningu með ferðaþjónustu 

í Djúpinu sökum þess að hálendisvegurinn yfir Steingrímsfjarðarheiði skilur svæðin að.  

 

Mynd 10-28 – Strandabyggð, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Fjölmargir áhugaverðir staðir tilheyra svæðinu, meðal annars vígðar náttúrulaugar, 

yfirgefnar verksmiðjur frá fyrri hluta síðustu aldar, fjöldinn allur af gönguleiðum og 

mikill fjársjóður liggur í þjóðsögum og galdramenningu svæðisins (“The History of 

Icelandic Sorcery | Strandagaldur ~ Galdrasýning á Ströndum ~ Museum of Icelandic 

Sorcery &amp; Witchcraft,” n.d.).  

Mynd 10-29 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Hólmavík, 

Galdrasýning á Ströndum, sundlaugin á Hólmavík, Bjarnafjörður, Norðurfjörður og 

Sauðfjársetrið á Ströndum.  

Landfræðilegar auðlindir sem ferðaþjónar nefndu voru meðal annars 

Árneshreppur, Drangsnes, Bjarnarfjörður, Hólmavík og Grímsey. 

Vannýttar auðlindir töldu ferðaþjónar vera Árneshrepp, Gvendarlaug, Goðadal, 

Ingólfsfjörð og gönguleiðina fyrir Ennishöfða. Auðlindir aðrar en landfræðilegar 
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sem fram komu voru meðal annars Galdrasafnið, sundlaugin í Krossnesi, 

Gvendarlaug í Bjarnarfirðir, heitu pottarnir á Drangsnesi og Sauðfjársetrið. 

Mynd 10-29 – Strandir – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Ferðaþjónar töldu framlag sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar helst vera 

upplýsingamiðstöðina og vefsíða hennar, bæjarhátíð, styrkir til safna og 

menningarstarfs. Helstu ógnir töldu ferðaþjónar vera samgöngur og það með 

yfirgnæfandi meirihluta.  

 

Mynd 10-30 - Hversu vel/illa finnst þér þitt sveitarfélag standa sig gagnvart 

þörfum ferðaþjónustu á þínu svæði? 

 

Að auki var meðal annars minnst á aðgengi að Interneti, skort á stefnumótun, 

markaðssetningu, afþreyingu og starfsfólki. Þegar ferðaþjónar voru beðnir um að raða 
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atvinnustarfsemi eftir mikilvægi var röðunin eftirfarandi; fiskveiðar, fiskvinnsla, 

fiskeldi, ferðaþjónusta, landbúnaður, stóriðja og annað.  

Umtalsverður munur var á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa og ferðaþjóna á því hvernig 

hópunum fannst sveitarfélagið standa sig gagnvart þörfum ferðaþjónustu á þeirra svæði 

eins og Mynd 10-30 túlkar. Ferðaþjónar töldu sveitarfélagið standa sig illa varðandi 

skipulagsmál og samgöngumál. Þeir töldu sveitarfélagið standa sig mjög illa varðandi 

markaðssetningu áfangastaða, stefnumótun og uppbyggingu, aðgengi og viðhald 

segla/áfangastaða en atkvæði dreifðust jafnt í tvær fylkingar þegar kom að styrkjum og 

menningu. Sveitarstjórnarfulltrúar töldu sveitarfélagið standa sig illa í öllu nema 

menningu. 

Landfræðilegar auðlindir sem sveitarstjórnarfulltrúar nefndu voru Grímsey á 

Steingrímsfirði, Hornstrandir, Drangajökul, strandlengjan og leiðin til Ísafjarðar ásamt 

öðru. Að sama skapi voru vannýttar landfræðilegar auðlindir Drangajökull og önnur 

almenn atriði á borð við strandlengjuna, hafið og fleira. Auðlindir aðrar en 

landfræðilegar sem fram komu voru meðal annars Galdrasafnið, heitar lindir og laugar, 

gönguleiðir, síldarverksmiðjan í Djúpuvík og merktar gönguleiðir.  

Sveitarstjórnarfulltrúar töldu framlag sveitarfélagsins til atvinnugreinarinnar helst vera 

tjaldstæði, sundlaugar, Sauðfjársetur, upplýsingamiðstöð og stuðningur við 

Galdrasafnið. 

Helstu ógnir töldu sveitarstjórnarfulltrúar vera samgöngur, skortur á afþreyingu og 

gistingu og veður. Þegar sveitarstjórnarfulltrúar voru beðnir um að raða 

atvinnustarfsemi eftir mikilvægi í réttri röð var röðunin eftirfarandi; fiskveiðar, annað, 

fiskvinnsla, landbúnaður, ferðaþjónusta, fiskeldi og stóriðja.  

10.4.1 Hólmavík 

Hólmavík er í Steingrímsfirði vestanverðum og íbúar telja um 337 (“Hagstofa Íslands,” 

2015). Fyrir um áratug tók að myndast skýr stefna um uppbyggingu ferðaþjónustu á 

Hólmavík. Sérstaklega má þar nefna Strandagaldur (“The History of Icelandic Sorcery 

| Strandagaldur ~ Galdrasýning á Ströndum ~ Museum of Icelandic Sorcery &amp; 

Witchcraft,” n.d.) og Sauðfjársetur á Ströndum (“Sauðfjársetur á Ströndum, Sævangur, 

Strandir, sauðfé, sauðfjárrækt,” n.d.). Strandagaldur skiptist í tvo hluta, annars vegar 

Galdrasafnið á Hólmavík og hins vegar Kotbýli kuklarans sem staðsett er í Bjarnarfirði, 

og mynda saman Galdrasýningu á Ströndum.  
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Mynd 10-31 - Hólmavík 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Strandagaldur hefur vakið mikla athygli innanlands sem utan og haft mikil áhrif á 

ímynd svæðisins að mati höfundar. Yfir tíu þúsund gestir heimsækja safnið ár hvert. 

Strandagaldur býður einnig upp á dagsferðir þar sem ferðast er um með sérstakri áherslu 

á þjóðsögur svæðisins. Fleiri ferðaþjónar eru á svæðinu og má sérstaklega nefna 

veitingahúsið Café Riis, gistiheimilið Steinhúsið og Finna Hótel, gistiheimilið 

Kirkjuból og farfuglaheimilið Broddanes ásamt hestafyrirtækinu Strandahestar við 

Hólmavík. Svæðið er kjörið í alls kyns vetrarafþreyingu á borð við jeppa- og 

snjósleðaferðir, snjóþrúguferðir, gönguskíðaferðir, jöklaferðir, ísklifur og þyrluskíða- 

og snjóbrettaferðir sökum nálægðar við Arnkötludal og Steingrímsfjarðarheiði, en 

þaðan er auðsótt á Drangajökul, Glámu og nánast allt hálendi Vestfjarða. Það má nefna 

að Vegagerðin gaf veginum yfir Arnkötludal nafni Þröskuldar og það er nokkuð 

viðeigandi að vetrarlagi. 

10.4.1.1 LUK - samanburður 

Í LUK grunninum eru yfir 50 atriði sem talist geta landfræðileg auðlind sunnan megin 

á Steingrímsfjarðarheiði, í Steingríms- og Kollafirði og sem leið liggur Strandaveginn 

suður í Hrútafjörð. Sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefndu einungis Hólmavík 

sjálfa sem og „leiðina til Ísafjarðar“ og „þröskuldurinn að Hornströndum“ sem 

mögulega landfræðilega auðlind. 

10.4.1.2 Fýsileiki tækifæra 

Strandagaldur hefur sýnt fram á að hægt er að nýta sumar af þeim landfræðilegu 

auðlindum sem LUK gagnagrunnurinn inniheldur með góðum árangri. Hægt er að 
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nefna ferðir undir leiðsögn sem dæmi um nýtingu. Íslandssaga og menning fylgir nánast 

hverri þúfu á Ströndum og er mikil auðlind í sjálfu sér. Fýsileiki tækifæra felst að mati 

höfundar í að vinna með þeim aðilum sem nú þegar hafa markað lofsverða braut í að 

koma Hólmavík og nágrenni á kortið í ferðaþjónustu með verulegum árangri.  

10.4.1.3 Galdrar og vígðar lindir 

Saga galdra og kukls á Íslandi er beintengd við Strandir og hafa heimamenn á Hólmavík 

dregið fram þessa sérstöðu svæðisins með lofsverðum hætti. Galdrasafnið á Hólmavík 

og Kotbýli kuklarans í Bjarnarfirði ásamt öðru sem tengist, meðal annars útgáfu rita og 

minjagripa hafa gert svæðið að vinsælum áfangastað á meðal ferðamanna. Það er mat 

höfundar að halda eigi áfram á þessari braut og styðja við þá uppbyggingu eins og 

kostur er. Endalausir möguleikar eru á að nýta allan þann gríðarlega efnivið sem svæðið 

geymir í frekari vöruþróun. Svæðið hefur að geyma dýrmæta auðlind í þekkingu og 

frumkvöðlastarfi sem mikilvægt er að hlúa að og styrkja. 

10.4.2 Drangsnes 

Kaldrananeshreppur nær frá Selá í Steingrímsfirði að Spena norðan við Kaldbaksvík. 

Helst er búið í þéttbýlinu á Drangsnesi sem telur um 83 íbúa og í Bjarnarfirði.  

 

Mynd 10-32 – Kaldrananeshreppur 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Á Drangsnesi er rekin ferðaþjónustan Malarhorn sem býður upp á gistingu og þar er 

einnig veitingastaður. Ferðaskrifstofan Þemaferðir er einnig staðsett í sveitarfélaginu. 

Að auki eru bátsferðir meðal annars til Grímseyjar en þar er mikið fuglalíf. Til 
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Kaldrananeshrepps telst einnig Hótel Laugarhóll í Bjarnarfirði sem hýsir Kotbýli 

kuklarans, náttúrulaugina Gvendarlaug og góða sundlaug. 

 

Mynd 10-33 – Drangsnes – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Mynd 10-33 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru sundlaugarnar á 

Drangsnesi og Laugarhóli, heitu pottarnir á Drangsnesi, náttúrulaugin á Laugarhóli, 

Grímsey og Kotbýli kuklarans.  

10.4.2.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru um 30 atriði sem talist geta landfræðileg auðlind í ferðaþjónustu 

á svæðinu. Sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefndu Drangsnes sjálft, Grímsey og 

Bjarnarfjörð (Mynd 10-32). 

10.4.2.2 Fýsileiki tækifæra 

Svæðið er mjög fallegt og fjöldi tækifæra eru til staðar sem nýta mætti í ferðaþjónustu. 

Fyrir utan gistingu og veitingar er töluvert af heitu vatni og má meðal annars nefna 

Gvendarlaug sem stendur við Laugarhól og var vígð árið 1237 af Guðmundi Góða. 

Svæðið er allsérstakt að mati höfundar og öðruvísi en önnur svæði á Vestfjörðum eins 

og bæði Hólmavík og Árneshreppur. Það ber ákveðinn keim sem erfitt er að setja fingur 

á en virðist auka á upplifun gesta. Sérstaklega er þetta áberandi eftir því sem austar og 

norðar dregur. Það sama má segja um strandlengjuna alla norður að Hornbjargi og eru 

Drangar kannski lýsandi fyrir þetta umhverfi. Þessi upplifun hefur margoft komið fram 

í ferðum höfundar með bæði innlenda og erlenda aðila um svæðið. 

Bátaferðir  Snjósleðaferðir Víkingar

Hestaferðir Sjávarútvegur Ljósmyndun

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði  Fuglalíf 

Jeppaferðir Sjókajak Bláber

Útsýnisflug Strandstangaveiði  Refurinn

Þyrluskíði Stangaveiði Náttúruupplifun

Köfun Matur Vellíðun 

Heitar laugar Menning  Veturinn

Norðurljós Fræðsla Viðburðir

Skíðaferðir Sagan Sjálfbærni
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10.4.2.3 Rekaviður og vellíðan 

Erfitt er að átta sig á hvaða tækifæri geta talist fýsileg til frekari uppbyggingar 

ferðaþjónustu á svæðinu. Aðgengi að sumarlagi er ágætt þar sem einungis 

Arnkötludalur getur talist vegartálmi en hins vegar er svæðið utan hringvegar 

Vestfjarða. Velta má fyrir sér hvort smáhýsahótel úr rekaviði sem byggingarefni ásamt 

nýtingu heitra lauga geti verið þema sem henti til að draga fram sérstöðu svæðisins á 

þann hátt að það styðji við jákvæða upplifun ferðamanna. Í öllu falli er svæðinu í heild 

vel hægt að lýsa sem ósnortinni náttúru, einstakri friðsæld og öðruvísi upplifun,  

10.4.3 Árneshreppur 

Á Norðurfirði í Árneshreppi er þéttbýli svæðisins. Þar má meðal annars finna Kaffi 

Norðurfjörð, Gistiheimili Norðurfjarðar, ferðaþjónustuna Urðartind, gistiheimilið 

Bergistanga, Hornstrandaferðir og Minja- og handverkshúsið Kört. Algengt er að 

Hornstrandarfarar hefji eða ljúki leið sinni um friðlandið og norðanverðar Strandir á 

Norðurfirði. 

 

Mynd 10-34 - Árneshreppur 

 

Heimild: (“Auðlindir í ferðaþjónustu á Íslandi,” 2015, Google Earth, 2015) 

 

Hótel Djúpavík er í Árneshreppi og má teljast alveg einstakur staður (“Djúpavík Hotel 

- Welcome to Djupavík!,” n.d.). Gömul síldarverksmiðja er í Djúpavík og telja sumir 

svæðið himnaríki ljósmyndara. Krossneslaug er stutt frá Norðurfirði og Ófeigsfjörður 



 

69 

 

er eftirminnilegur. Reykjafjörður er norður af Norðurfirði með einstaka náttúru og 

friðsæld og sundlaug sem bjargað hefur mörgum göngugarpinum. 

 

Mynd 10-35 – Norðurfjörður – niðurstöður viðtala árið 2013 

 

Heimild: (Gústaf Gústafsson, 2013) 

 

Í Reykjafirði er starfrækt ferðaþjónusta á sumrin og er sundlaugin þar rómuð af gestum. 

Árneshreppur er fámennasta sveitarfélag landsins og líklega afskiptasta byggðin að 

vetri til, enda er vegurinn þangað ófær svo langtímum skiptir. Flugfélagið Ernir flýgur 

þó á Gjögur. Tækifæri gætu verið í því að nýta náttúruna á svæðinu til útivistar allt árið. 

Svæðið er kjörið í alls kyns vetrarafþreyingu á borð við jeppa- og snjósleðaferðir, 

snjóþrúguferðir, gönguskíðaferðir, jöklaferðir og ísklifur.  

Mynd 10-35 sýnir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við ferðaþjóna á svæðinu 

árið 2013 um tækifæri í ferðaþjónustu. Helstu ferðamannastaðir eru Norðurfjörður, 

Reykjafjörður, Djúpavík, Ófeigsfjörður, Ingólfsfjörður og Krossneslaug. 

10.4.3.1 LUK samanburður 

Í LUK grunninum eru tekin fyrir 22 atriði sem geta talist landfræðileg auðlind í 

ferðaþjónustu. Af þeim atriðum sem sveitarstjórnarfulltrúar og ferðaþjónar nefna helst 

og hafa samsvörun í grunninn er Norðurfjörður.  

10.4.3.2 Fýsileiki tækifæra 

Hagsmunaaðilar nefna Norðurfjörð og aðgengið að Hornströndum. Vafasamt má þó 

teljast hversu eftirsóknarvert það er að vera áfangi að áfangastað. Svæðið er fámennt 

og óvíst hversu auðvelt er að snúa þeirri þróun við. Vandséð er að ferðaþjónusta aukist 

stórlega á svæðinu en eins og staðan er þá má gera ráð fyrir að heilsársferðaþjónusta 

eigi töluvert í land. Tækifæri eru til staðar en svæðið tilheyrir ekki hluta af hringvegi 

Vestfjarða og mun ekki gera það í fyrirsjáanlegri framtíð.  

Bátaferðir Snjósleðaferðir  Víkingar

Hestaferðir  Sjávarútvegur Ljósmyndun 

Gönguleiðir  Sjóstangaveiði Fuglalíf 

Jeppaferðir  Sjókajak  Bláber

Útsýnisflug Strandstangaveiði  Refurinn

Þyrluskíði  Stangaveiði Náttúruupplifun 

Köfun Matur Vellíðun

Heitar laugar Menning  Veturinn

Norðurljós  Fræðsla Viðburðir

Skíðaferðir  Sagan Sjálfbærni
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10.4.3.3 Áfangi en ekki áfangastaður 

Ferðaþjónustan í Djúpavík sker sig úr hvað varðar ímynd og  hefur vakið töluverða 

athygli fyrir listrænar tengingar. Eins og í Strandabyggð og Kaldrananeshreppi þá er 

svæðið magnað og sérstakt og það mun laða að ákveðna tegund ferðamanna sem forðast 

troðnar slóðir. Ef frá er talin Djúpavík þá þarf að greina sérstöðuna, marka skýra stefnu 

og byggja upp ímynd svæðisins með skipulögðum hætti. Það er að segja ef 

hagsmunaaðilar stefna á annað og meira en að þjónusta ferðalanga á leið til og frá 

Hornströndum. 
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11 Samantekt og niðurstöður  
Ferðaþjónusta er stunduð í umtalsverðum mæli á Vestfjörðum en stendur fiskveiðum 

og fiskvinnslu langt að baki í umsvifum þrátt fyrir töluverðan vöxt að undanförnu. 

Viðhorf þátttakenda í skoðanakönnunum endurspeglaði vel hversu stór hluti af hagkerfi 

svæðisins byggir á sjávarafurðum. Einmitt af þeim sökum, hversu hátt hlutfall veiðar 

og vinnsla sjávarafurða eru í hagkerfi svæðisins, eru Vestfirðir það svæði á landinu sem 

er viðkvæmast fyrir breytingum í sjávarútvegi. Á sama tíma er atvinnulíf mjög einhæft. 

Einhæft atvinnulíf leiðir til brottflutnings yngra fólks sem leitar að tækifærum, menntun 

og hærri tekjum á höfuðborgarsvæðinu. Gríðarlega mikilvægt er því fyrir Vestfirði að 

fá fleiri stoðir og fjölbreyttari atvinnutækifæri svo freista megi að snúa margra áratuga 

neikvæðri byggðaþróun við.   

Ferðaþjónusta  er aðlögunarhæf að því leiti að hún gengur hvað best til lengri tíma þegar 

hún byggir á náttúrulegum eiginleikum viðkomandi svæðis. Ferðaþjónustan nýtir sér 

þær auðlindir sem fyrir eru og þróar úr því verðmæti, meðal annars til útflutnings. 

Ferðaþjónustan er því afar fjölbreytt en einkenni hennar snýr að því að koma til móts 

við þarfir gesta, enda þjónustugrein frekar en iðnaður. Landfræðilegrar legu sinnar 

vegna munu Vestfirðir ávallt finna fyrir verulegum árstíðabundnum sveiflum í 

ferðaþjónustu. Mikilvægt er að atvinnugreinin þróist út frá þörfum íbúa svæðisins. Þær 

þarfir snúa meðal annars að því að búa til tryggt atvinnuöryggi allt árið. Stefnumótun 

og vöruþróun þarf að byggja á því að lengja ferðamannatímabilið bæði á vorin og 

haustin. Margir íbúar Vestfjarða eiga mikilla hagsmuna að gæta í ýmiskonar starfsemi 

sem gæti styrkst með aukinni ferðaþjónustu og allir eiga þeir hagsmuna að gæta 

varðandi fjölbreyttara atvinnulíf, betri þjónustu og skilyrði til búsetu. Ferðaþjónusta á 

Vestfjörðum þarf að byggjast upp þannig að hún efli innviði svæðisins og auki 

þjónustustig, en dragi ekki kraftinn úr því sem fyrir er með ruðningsáhrifum. Eitt af 

úrlausnarefnum svæða sem hafa landfræðilega segla sem draga að ferðamenn er að 

skapa fjármuni fyrir viðkomandi svæði. Þeir rúmlega 40 þúsund erlendu ferðamenn 

sem áætlað er að skoði Látrabjarg á hverju sumri eru margir hverjir daggestir á 

Vestfjörðum og stoppa jafnvel hvergi á svæðinu til að kaupa vörur eða þjónustu. 

Rannsóknir, skýr stefnumótun og gagnvirkt upplýsingastreymi er lífsnauðsynlegt fyrir 

frekari þróun ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Því til stuðnings má benda á að verulegur 

munur er á viðhorfum ferðaþjóna annars vegar og sveitastjórnarfulltrúa hins vegar. 

Mikilvægt er að ferðaþjónustan hafi frumkvæði að því að kynna hagsmuni sína, þarfir 

og tækifæri.  
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Landfræðilegt upplýsingakerfi í ferðaþjónustu sem Ferðamálastofa tók í gagnið er 

hentugt tól sem getur hjálpað til við stefnumótun og skipulagsvinnu sveitarfélaga og 

við vöruþróun einstakra ferðaþjóna, klasa og áfangastaða.  

Samgöngur draga úr samkeppnishæfni svæðisins á mjög mörgum sviðum, meðal annars 

í ferðaþjónustu og innviðir svæðisins eru ekki í stakk búnir til þess að taka á móti 

miklum fjölda ferðamanna. Samhæfða stefnumótun og skipulagsvinnu skortir til þess 

að gera hagmunaaðilum kleift að byggja upp öfluga starfsemi með skýra framtíðarsýn. 

Að því sögðu má glögglega sjá að fjöldamörg tækifæri eru til staðar á svæðinu og að 

ferðaþjónusta geti verið sú atvinnustarfsemi sem þarf til að tryggja áframhaldandi 

búsetu á Vestfjörðum.   
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18. júní 2015: Viðtal í gegnum Skype tölvuforritið við Ásthildi Sturludóttur, bæjarstjóra 

í Vesturbyggð. 

 

30. júní 2015: Viðtal í gegnum Skype tölvuforritið við Gísla Halldór Halldórsson, 

bæjarstjóra í Ísafjarðarbæ. 
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14 Viðauki 1 – Skoðanakönnun 
 

Auðlindir í ferðaþjónustu - Bls 1 af 4 

Ágæti þátttakandi, 

 

Ég heiti Gústaf Gústafsson og er nemi í félagsvísindum við Háskólann á Bifröst. Þessi könnun 

er hluti af lokaverkefni mínu og er markmið hennar að skoða mat ferðaþjóna og kjörinna 

fulltrúa á Vestfjörðum á auðlindum í ferðaþjónustu í sínu nærumhverfi. Að auki mun ég svo 

bera niðurstöðurnar saman við rannsóknir á auðlindum í ferðaþjónustu í landfræðilegu 

upplýsingakerfi (LUK). 

 

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið af þér um 10 mínútur til að svara nokkrum spurningum. 

Tekið skal fram að nafnleyndar er gætt og ekki er hægt, undir neinum kringumstæðum, að 

rekja svör til einstakra þátttakenda og verða gögn og niðurstöður úr rannsókninni eingöngu 

notuð fyrir þessa einu rannsókn. 

 

Vakni einhverjar spurningar hjá þér varðandi rannsóknina, tilgang eða framkvæmd hennar 

getur þú sent tölvupóst á netfangið: gustafg12@bifrost.is eða haft samband við undirritaðan í 

síma 662-4156. 

 

Með fyrirfram þökk 

Gústaf Gústafsson 

 

1) Aldur 

18-29   

30-49   

50-67   

68 ára eða eldri   

  

2) Kyn 

Kona   

Karl   

  

3) Vinsamlega veldu það atriði sem best lýsir menntun þinni? 

Lauk grunnskóla   

Stúdentspróf/sveinspróf eða sambærilegt   

Grunnháskólagráða (BA, BS eða sambærilegt)   

Hærri menntun en grunnháskólagráða   
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4)  

 
 

Vinsamlega veldu það svæði sem sveitarfélag þitt tilheyrir, sjá yfirlitsmynd til stuðnings 

1 - Reykhólasveit og Breiðafjörður   

2 - Suðurfirðir   

3- Norðurfirðir, Ísafjarðardjúp og Hornstrandir   

4 - Strandir og Norðurstrandir   

  

Blaðsíða 2 af 4 

 

5) Hverjar myndir þú telja að væru 5 helstu landfræðilegu auðlindir í ferðaþjónustu á þínu 

svæði? (Landfræðileg atriði sem draga að ferðamenn) 1 er best. 

Auðlind 1   

Auðlind 2   

Auðlind 3   

Auðlind 4   

Auðlind 5   
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6) Hverjar myndir þú telja 5 helstu landfræðilegu vannýttu auðlindir í ferðaþjónustu á 

þínu svæði? (Landfræðileg atriði sem hefðu möguleika á að draga að ferðamenn, en eru 

ekki/eða illa nýtt á þessum tímapunkti) 1 best. 

Auðlind 1   

Auðlind 2   

Auðlind 3   

Auðlind 4   

Auðlind 5   

  

7) Hverjar myndir þú telja 5 helstu auðlindir í ferðaþjónustu á þínu svæði aðrar en 

landfræðilegar? (T.d. menningarleg- eða önnur sérstaða) 

Auðlind 1   

Auðlind 2   

Auðlind 3   

Auðlind 4   

Auðlind 5   

  

Blaðsíða 3 af 4 

 

8) Nefndu 5 atriði sem þitt sveitarfélag hefur framkvæmt eða staðið fyrir til að styðja við 

framgang ferðaþjónustu á þínu svæði? 1 er mikilvægast. 

Atriði 1   

Atriði 2   

Atriði 3   

Atriði 4   

Atriði 5   

  

9) Hversu vel/illa finnst þér sveitarfélag þitt standa sig gagnvart þörfum ferðaþjónustu á 

þínu svæði? 

  
Mjög 

illa 
Illa 

Hvorki 

vel né 

illa 

Vel 
Mjög 

vel 
Athugasemdir 

Skipulagsmál             

Samgöngumál             
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Markaðssetning 

áfangastaða 
            

Styrkir             

Menning             

Stefnumótun             

Uppbygging, aðgengi og 

viðhald 

segla/áfangastaða 

            

Annað             
 

  

10) Hvaða 5 atriði telur þú að geti helst ógnað ferðaþjónustustarfsemi á þínu svæði? 1 er 

mesta ógn. 

Ógn 1   

Ógn 2   

Ógn 3   

Ógn 4   

Ógn 5   

  

Blaðsíða 4 af 4 

 

11) Flokkaðu hvaða atvinnustarfsemi þú telur mikilvægasta fyrir þitt sveitarfélag til lengri 

tíma litið? Efst er mikilvægast. 

Fiskveiðar 
 

Fiskvinnsla 
 

Fiskeldi 
 

Ferðaþjónusta 
 

Landbúnaður 
 

Stóriðja 
 

Annað 
 

  

 


