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Útdráttur  
 
Þetta viðskiptalíkan er gert með það að markmiði að kanna hvort að ferðaþjónusta sé 

vænlegur kostur fyrir bændur að taka sér sem aukabúgrein.  Meginniðurstöður eru þær 

að í ört vaxandi ferðaþjónustuhéraði getur það verið góður kostur ef vel er að staðið. Ef 

vel á að takast til verður að takast vel til í byrjun, mynda persónulegt og traust 

viðskiptasamband við viðskiptavini og skapa sér gott orðspor. Með samstarfsaðilum og 

samkeppnisaðilum er hægt snúa þróun síðustu ára við og fá ferðamenn til að velja 

Vesturland sem áfangastað umfram aðra. Grímsstaðir eru í alfaraleið en til að fá fólk til 

að stoppa við þarf samstöðu um markaðsmál og samstöðu um markhóp. Ónýttir 

afþreyingarmöguleikar eru margir hér um slóðir, þó svo að flest afþreying sem 

ferðamenn velja að borga fyrir sé til staðar á Vesturlandi.  

Á Grímsstöðum er áætlað að byrja með að byggja gestahús sem sérstaklega eru 

hönnuð til að njóta norðurljósa, veita afþreyingu með börn sérstaklega í huga, með 

samspili náttúrunnar, dýranna og sögunnar hér í kring. Niðurstöður viðskipalíkansins 

eru að hér sé góður grunnur til að byggja upp ferðaþjónustu.  

Við gerð viðskiptalíkansins var rætt við ferðaþjónustubændur sem eru með 

sviplíkar áherslur og Grímsstaðir ætla sér að hafa. Rætt við starfsmenn hjá Hey Iceland, 

sem áður hét Ferðaþjónusta bænda, þar sem starfsemi hennar var skoðuð og hvað það 

væri sem ferðamenn sækjast eftir hjá þeim. Einnig var rætt við  Markaðsstofu 

Vesturlands um ferðamenn á Vesturlandi og aukningu á komu þeirra, hvert framboð 

væri á afþreyingu og hvað það væri sem einna helst vantar af henni hér. Kannanir um 

ferðamenn voru skoðaðar og voru þá einna helst niðurstöður fyrir Vesturland skoðaðar. 

Persónuleg þekking og reynsla höfundar á Vesturlandi og ferðaþjónustu kom sér vel. 

 

 

 

Lykilhugtök: Viðskiptalíkan, Ferðaþjónusta Bænda, Afþreying, Sveitaheimsókn, 

Norðurljós, Matur úr héraði, Vesturland. 
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Formáli 
 

Á nýju ári kemur höfundur ásamt maka til með að taka við búi foreldra sinna, 

Guðmundar Kristinssonar og Jóhönnu Steinunnar Garðarsdóttur, að Grímsstöðum í 

Reykholtsdal.  Það er ósk höfundar að geta unnið heima vegna áhuga á uppbyggingu 

við bú og ferðaþjónustu samhliða því. Til þess að það geti orðið er nauðsynlegt að  bæta 

við búgrein og fjölga skepnum verulega til að auka tekjur búsins. Með þessu 

viðskiptalíkani er ætlunin að rýna í hvort að ferðaþjónusta sé ákjósanlegur kostur og 

hvaða sérstöðu sé vert að velja.  

Höfundur hefur í 22 ár unnið við ferðaþjónustu, bæði hérlendis og í Noregi. 

Starfssvið hefur verið herbergisþerna, yfirþerna, þjónn, aðstoðarkokkur, starfað í 

móttöku ásamt því að taka þátt í virkri endurskipulagningu verklaga inni á stóru hóteli 

þar sem höfundur vann í 12 ár. Í gegnum þá vinnu hefur höfundur lært mikið um hvað 

ferðamenn vilja, hvernig á að koma fram við þá og ekki síst hvað þarf til að gera þá 

glaða.  

Síðustu 6 ár hefur höfundur ásamt manninum sínum rekið N1 verslun og 

bensínstöð í Reykholti, sem einnig þjónar hlutverki upplýsingamiðstöðvar fyrir svæðið. 

Í gegnum þá vinnu höfum við orðið mjög mikið vör við hversu ferðamannaaukning 

hefur verið mikil á Vesturlandi. Við sjáum að þörfin fyrir fjölbreyttari gistingu og 

afþreyingu fyrir ferðamenn hefur aukist, ásamt því að sókn í matvæli framleidd í 

heimabyggð því það er það sem ferðamenn spyrja einna helst um.  

Höfundur telur að á Grímsstöðum sé möguleiki til að bjóða upp á nýjan 

áfangastað í hratt vaxandi ferðamannabyggð. Vesturland hefur verið valið sem 

áhugaverðasti áfangastaður fyrir ferðamenn af Lonly planet og áhugi og jákvæðni 

heimamanna í garð ferðamanna hefur aukist til muna (Markaðsstofa Vesturlands, 

27.10.2016).  Telur höfundur að nú sé rétti tíminn til að taka af skarið. 

 

 

 

Undirskrift nemenda: 

 

 

_________________________ 
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1 Inngangur 
 
Í inngangi verður sagt frá ástæðu þess að þetta verkefni var valið og upplýsingar um 

bakgrunn höfundar.  

 

1.1 Markmið með viðskiptahugmynd 
 

Rekstur lögbýla hefur breyst mikið síðustu áratugi og eru sífellt fleiri bændur sem 

stunda vinnu utan bús eða bæta við aukabúgrein eins og ferðaþjónustu og heimasölu 

afurða.  

Með þessu viðskiptalíkani vill höfundur kanna þann möguleika að koma af stað 

heilsárs ferðaþjónustu og afurðasölu á Grímsstöðum í Reykholtsdal. 

 

1.2 Rannsóknarspurning 
 
Grímsstaðir, viðskipalíkan fyrir nýjan ferðamannastað. 

Með viðskiptalíkaninu er ætlað að komast að því hver sérstaða Grímsstaða getur 

verið sem nýs áfangastaðar ferðamanna og kanna hvort að ferðaþjónusta fari vel með 

búskap. 

 

1.3 Aðferðafræði 
 
Viðskiptalíkanið er byggð bæði á fyrirliggjandi gögnum og frumgögnum. Við öflun á 

frumgögnum var notast við eigindlegar aðferðir, það er að segja, viðtöl þar sem stuðst 

er við fyrirframákveðinn spurningalista, en innihald og áherslur ráðast oft að einhverju 

leiti í viðtalinu sjálfu. Niðurstöður viðtalanna eru svo settar saman í samfelldan texta 

og kóðun notuð til að létta greiningu gagna, samskonar efni er flokkað saman til að 

auðvelda það að fara yfir (Sigríður Halldórsdóttir, 2017, bls. 247).  

Megindleg nálgun er á því í formi að skoðaðar eru fyrri rannsóknir og 

fyrirliggjandi gögn. Var þá til dæmis skoðaðar opinberar kannanir og spurningar sem 

beindust sérstaklega að Vesturlandi voru valdar sérstaklega út en spurningar sem 

beindust að öllu landinu hafi einnig verið skoðaðar.  Megindleg aðferð er gagnaöflun 

þar sem upplýsingum er safnað eftir fyrirfram ákveðnu kerfi spurninga og athafna. 
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Upplýsingum er síðan breytt í töluleg gögn og niðurstöður lesnar úr þeim (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 26). 

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 
 

Þetta viðskiptalíkan skiptist niður á sjö kafla. Í fyrsta kafla er inngangur verkefnisins 

kynntur og markmiðum og rannsóknaraðferðum lýst. Í öðrum kafla er sagt frá sögu 

landbúnaðar og ferðaþjónustu á Íslandi. Í þriðja kafla er staða ferðaþjónustunnar á 

Íslandi skoðuð með rýningu í kannanir tengdar erlendum ferðamönnum. 

Markaðsgreiningar taka svo við í kafla fjögur, þar sem SVÓT og Fimm krafta líkan 

Porters greiningar eru gerðar á viðfangsefninu og helstu aðdráttaröfl Vesturlands eru 

kynnt. Samstarfsaðilar eru kynntir í kafla fimm og viðtöl við Hey Iceland og 

Markaðsstofu Vesturlands rýnd ásamt því að fyrirmyndir sem skoðaðar voru og viðtöl 

við þær greind. Í sjötta kafla eru Grímsstaðir kynntir, sagt lauslega frá sögu bæjarins og 

hugmyndir um ferðaþjónustu þar sett upp í viðskiptalíkan Canvas. Niðurstöður og 

lokaorð reka svo lestina í kafla sjö.    
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2 Landbúnaður og ferðaþjónusta 
 

Í þessum kafla verðu saga landbúnaðar og ferðaþjónustu rakin. Í honum er sagt frá 

upphafi hvorutveggja og hvernig þróunin hefur verið.  

 

2.1 Saga landbúnaðar 
 

Landbúnaður hefur verið stundaður á Íslandi frá því að land byggðist og hefur verið 

mikilvægur þáttur í því að fæða og klæða þjóðina frá þeim tíma. Mikið hefur þó breyst 

í íslenskum sveitum síðustu áratugi. Áður tíðkaðist að bændur væru með blönduð bú, 

væru með kindur, kýr og  hesta, en í dag er það á undanhaldi og bændur eru frekar farnir 

að sérhæfa sig, vera annaðhvort með kindur, kýr eða hesta sem sína aðalframleiðslu 

(Jónas Jónasson, e.d.).  

Árið 2013 voru 4.200 lögbýli í landinu og af þeim voru um 3.200 sem framleiddu 

búvörur. Íslenskur landbúnaður fær stuðning sem byggir á greiðslum úr ríkissjóði og í 

formi tollverndar. Íslenskar landbúnaðarvörur eru þekktar fyrir gæði og ferskleika. 

Síðustu ár hefur það aukist að bændur séu að auka við tekjur sínar með því að bjóða 

upp á ferðaþjónustu af einhverju tagi, hvort það er gisting, afþreying eða veitingar eða 

allt þetta sem upp var talið (Bondi.is, 2013). 

Landbúnaður er mikilvæg atvinnugrein. Ef landbúnaður væri ekki stundaður væri 

ekki neinn matur og öll þurfum við mat til að lifa af. Í heimi síaukinna tækni þá hefur 

vegurinn frá mold til matar lengst og hinn almenni neytandi gerir sér minni grein fyrir 

uppruna matarins og enn minni grein fyrir hvað þarf til til að rækta  og ala hann. Með 

fáfræði neytandans kemur vanmat hans á landbúnaði og matvælaframleiðslu almennt 

og er landbúnaður æ sjaldnar nefndur sem mikilvæg auðlind þjóðarinnar (Jónas 

Jónasson, e.d.). 

Mikið hefur breyst frá því að einu verkfæri bænda væru gömlu amboðin, orf og 

hrífa, páll og reka, en það voru helstu verkfæri bænda fram á 19. öld ásamt hestinum. 

Þá kom plógur til sögunnar og bændur fóru að rækta tún og korn. Litlar breytingar urðu 

í almennum landbúnaði á þeim tíma, nema þó að garðrækt kom til sögunnar seint á 18. 

öld. Fyrstu vélarnar komu til sögunnar í íslenskum landbúnaði árið 1918 þegar 

dráttarvél kom fyrst til landsins (Jónas Jónasson, e.d.).  
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Þegar jarðræktarlög voru sett árið 1923 veittu þau bændum mikinn stuðning í 

nýræktun túna og má segja að þá hafi gengið í garð ræktunaröld, svo mikil var byltingin 

í ræktun hér á landi. Hámarki náði byltingin á sjöunda áratugnum þegar ræktaðir voru 

árlega um 5.000 hektarar af nýjum túnum. Í dag eru vinnuvélar til á hverjum bæ og 

endurræktun túna stöðug. Bændur rækta ekki einungis gras til fóðrunar á dýrum heldur 

hefur grænkálsrækt og kornrækt aukist til muna (Jónas Jónasson, e.d.). 

 

2.1.1 Garðrækt 
 

Einhæfni í íslenskri matarhefð var mikil. Íslendingar borðuðu mikið af próteinríkri fæðu 

en kolvetni vantaði og kornmat þurfti að kaupa og var þá oft af skornum skammti. 

Fjallagrös voru ígildi kornmatar og voru söl, hvannarætur, heimanjóli og skarfakál lengi 

vel eina grænmetið sem Íslendingar borðuðu.  

Kartöflur voru fyrst ræktaðar árið 1758 og stuttu eftir það voru einnig ræktaðar 

rófur og kál. Árið 1923 var fyrsta gróðurhúsið reist á Reykjum í Mosfellssveit og voru 

þá fyrst ræktaðir hér tómatar og agúrkur. Útbreiðsla gróðurhúsanna varð mikil og voru 

komin gróðurhús á helstu hitaveitusvæði í byggð á landinu upp úr 1930. Eru engin 

takmörk fyrir því hvað er reynt í ræktun í gróðurhúsum í dag, þó svo að 

ræktunarstöðvum hefur fækkað (Jónas Jónasson, e.d.). 

 

2.1.2 Nautgriparækt 
 

Á fyrstu árum Íslandsbyggðar var hér mikið af nautgripum og voru þeir aðalbústofn 

Íslendinga. Eftir að skógar minnkuðu og skjólminna varð í landinu létu þeir í lægra 

haldi fyrir sauðkindinni, sem er harðgerðari og þolir harðari tíð (Jónas Jónasson, e.d.).  

Árið 1902 er upphafsár nautgriparæktunnar á Íslandi þegar upplýsingasöfnun 

fór fyrst fram um ætterni, afurðir og eiginleika dýranna. Skýrsluhaldi var komið á og 

var það valkvæmt af bændum hvort að þeir tækju þátt í því en það gaf óneitanlega betri 

mynd af því hvað hver gripur var að gefa af sér. Árið 1946 var fyrsta sæðingastöðin 

opnuð og breytti hún miklu í nautahaldi. Gátu bændur þá valið úr breiðari hópi 

kynbótanauta. Enn varð mikil bylting árið 1969 þegar djúpfrysting sæðis hófst og jók 

það enn frekar á möguleika bænda til kynbóta (Jónas Jónasson, e.d.).   
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Á 20. öldinni jukust afurðir kúa mikið, meðalársnyt var á árunum 1903-1908 

um 2.240 kg á ári en 1985 var meðalársnyt komin í 4.000 kg og fór hækkandi. 

Framleiðsla á nautakjöti var að mestu við hlið mjólkurframleiðslu fram eftir síðustu öld 

en tók miklum breytingum árið 1933 þegar holdagripir frá Skotlandi voru fluttir til 

landsins, tvö naut og ein kvíga og eru þær formæður Galloway nautgripa á Íslandi. Árið 

1994 bættust svo við tvö önnur kyn, Aberdeen Angus og Limousine. Við innflutning á 

þeim til landsins var beitt nýrri aðferð þar sem fósturvísar voru fluttir inn og komið 

fyrir í kúm í Sóttvarnastöðinni í Hrísey (Jónas Jónasson, e.d.).  

 

2.1.3 Sauðfjárrækt  
 

Sauðfjárrækt tók við af nautgriparækt eins og áður hefur komið fram. Sauðfé var 

auðvelt að rækta hér á landi, það eina sem þurfti að vera til staðar var nægt gras og 

beitigróður og af honum var nóg, bæði á lág- og hálendi. Sauðfé gefur einnig meira af 

sér en nautgripir. Hægt að nýta allt af skepnunni, eins og gert er enn í dag, en einnig 

var tað notað til húshitunar og matseldar, svo að sauðkindin var sannur lífsgjafi 

Íslendinga hér áður fyrr (Jónas Jónasson, e.d.). 

Tilraunir voru gerðar til að bæta íslenska fjárstofninn, til að fá hann ullarmeiri 

og til að auka verðmæti skinna. En það tókst því miður ekki vel og er talin hafa verið 

hin mesta hörmungarsaga sem um getur. Með innfluttu sauðfé komu hingað til lands 

sjúkdómar sem leiddu til mikils niðurskurðar á sauðfé um allt land, fyrst árið 1779 

þegar fjárkláði fylgdi fé sem flutt var inn frá Englandi og Spáni. Kláðinn barst svo aftur 

til landsins með enskum lömbum og er talið að sá kláði finnist enn í íslensku sauðfé. 

 Enn var sauðfé flutt inn árið 1932, þá frá Skotlandi og reyndist vel, en sá stofn 

þurrkaðist að mestu út í fjárskiptunum miklu sem voru á árunum 1937-1954.  Þá var 

nær allt fé í landinu skorið niður vegna lungnasjúkdóma, borgfirsku mæðuveikinnar og 

votamæði sem fylgdi fé sem flutt var inn frá Þýskalandi. Tjón bænda var mikið og 

kostnaður ríkisins var mjög mikill við að koma upp varnargirðingum um allt land (Jónas 

Jónasson, e.d.).  

Riðuveiki kom einnig til landsins með innfluttu fé. Hún er einn sá versti 

sjúkdómur sem leggst á sauðfé. Ekki hefur tekist að útrýma henni, þó að farið hafi verið 

í niðurskurð á fé á þeim svæðum þar sem riða hefur komið upp. Árið 1978 var mörkuð 

stefna hér á landi til að útrýma riðu og var þá nýting kjöts og beina af riðusvæðum 
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bönnuð ásamt því að strangar kröfur voru gerðar til hreinsunar á húsakosti.  Árið 1986 

var vitað um riðuveiki á 104 bænum í 24 varnarhólfum og í framhaldi af því fóru fram 

mikil fjárskipti með þeim árangri að riðutilfellum hefur fækkað mjög í landinu (Jónas 

Jónasson, e.d.). Samt sem áður skýtur riða upp kollinum með vissu millibili, nú síðast 

í september 2016 í Skagafirði (RUV.is. 2016). 

Þó svo að innflutningur á sauðfé hafi ekki gefist vel hafa kynbætur orðið á 

íslenska fjárstofninum og var fyrsta félagið um kynbætur stofnað í Bárðardal 1855. Eftir 

það fylgdu fleiri bú sem stunduðu kynbætur. Má þar nefna tilraunabúið Hest í 

Borgarfirði sem var stofna 1944 og þótti einsstakt. Þar hafa verið stundaðar rannsóknir 

á sauðfé lengur en annarstaðar þekkist og ná þær rannsóknir yfir kynbætur, 

framleiðsluhætti, mælingar á afurðasemi, byggingu og kjötgæðum. (Jónas Jónasson, 

e.d.). 

Sauðfjársæðingastöð var stofnuð að Laugardælum í Hrunamannahreppi árið 

1956 sem gerði bændum kleift að fá ærnar sæddar með úrvalshrútum úr öðrum 

landshlutum, sem hafði ekki verð hægt vegna sauðfjárvarna. Nýta bændur sér þetta til 

að kynbæta fjárstofn sinn í meira mæli en áður þekktist. Sauðfjársæðingar eru hvergi í 

heiminum notaðar eins mikið og hér á landi (Jónas Jónasson, e.d.).   

Sauðfjárafurðir hafa verið fluttar út frá Íslandi frá því að land byggðist. Fyrst 

var það ull, gærur og tólg sem stóðu upp úr, en seint á 19. öld komu til sögunnar 

sauðakaupmenn frá Bretlandi og var það stór þáttur í gjaldeyrisöflun Íslendinga um 

tíma. Saltkjötsala var nokkur til Noregs og var umtalsverð fram til þess að útflutningur 

var hafinn á frosnu kjöti og var þá mest flutt út til Noregs og Bretland. Ull og gærur 

voru ávallt vinsæl útflutningsvara og áttu þær sitt blómaskeið á síðari hluta tuttugustu 

aldarinnar (Jónas Jónasson, e.d.).  

Útflutningur á dilkakjöti hefur dregist saman nú síðustu ár. Þó hefur 

framleiðslan hafi ekki dregist saman, þrátt fyrir að  færra fé sé í landinu í dag en var. 

Skýrist það af því að fallþungi lamba hefur aukist með kynbótum og ötulu skýrsluhaldi 

bænda um stofna sína (Jónas Jónasson, e.d.).  

 

2.1.4 Hrossarækt 
 
Saga íslenska hestsins nær frá landnámi og var hann þarfur þjónn mannsins þar til að 

vélvæðing varð í landinu. Skipulagðar kynbætur á íslenska hestinum hófust árið 1904 

og var þá lagt til að hér á landi yrðu ræktuð tvö kyn, dráttarhestar og reiðhestar. Tilraun 
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til kynblöndunar var gerð árið 1920 þegar fluttur var inn Fjarðarhestur frá Noregi, en 

þótti sú blanda ekki bæta eiginleika íslenska hestsins og finnast engin spor um þessa 

blöndun í dag (Jónas Jónasson, e.d.). 

Eftir vélvæðinguna varð hesturinn ein helsta tómstundaiðja landsmanna, hvort 

sem var í þéttbýli eða dreifbýli. Hestamannafélög voru stofnuð víða um land og árið 

1949 var Landssamband hestamannafélaga stofnað. Útflutningur á íslenska hestinum 

var alltaf einhver en árið 1950 jókst hann til muna þegar kynningar voru haldnar á 

honum í Þýskalandi og hefur útflutningurinn skapað miklar tekju og atvinnu (Jónas 

Jónasson, e.d.).  

Hrossarækt til kjötframleiðslu hefur einnig verið stunduð, þá sérstaklega þegar 

sauðfjársjúkdómar höfðu verið og sauðfé hafði verið skorið niður á síðustu öld. Við það 

opnaðist markaður fyrir hrossakjöt, en sá markaður hefur aldrei verið stór og eru flestir 

hrossabændur í kynbótaræktun reiðhesta. Kynbótastarf með skipulagt skýrsluhald  

hefur verð haldið uppi hér á landi frá því um 1960 og með tilkomu tölvunnar hefur allt 

verið skráð í gagnagrunn sem heitir Fengur. Fyrst um sinn var þetta eingöngu hugsað 

fyrir innlenda ræktendur en nú nota eigendur íslenska hestsins um allan heim Feng, eða 

Veraldar-Feng, til að skrá sína ræktun. Hestar eru svo sannarlega aðdráttarafla fyrir 

ferðamenn í landinu og eru hestaleigur um allt land þar sem boðið er upp á lengri eða 

skemmri ferðir (Jónas Jónasson, e.d.). 

 

2.2 Bændur og ferðaþjónusta    
 

Um miðja 16. öld skrifar þýskur kaupmaður bók um ferðir sínar til Íslands og hefur 

hann lítið gott um land og þjóð að segja. Segir hann að hér á landi séu húsakynni grafin 

í jörðu niður og lúsug, maturinn er loðið smjör og úldinn fiskur, og að landið hafi verið 

furðulegt vegna vinda, bleytu og kulda og ekki bættu há fjöll álit hans á landinu. Ekki 

bötnuðu lýsingar af Íslandi þegar bókin Islandia eftir Dithmst Blefken kom út árið 1607 

en óvíst er hvort hann hafi nokkur tímann komið til landsins. Þessi bók var gefin út á 

mörgum tungumálum og var mjög oft vitnað í hana í öðrum útgefnum bókum og var 

það sem í henni stóð það sem menn vissu um land og þjóð (Sigurveig Jónsdóttir og 

Helga Guðrún Johnson, 2016, bls.11). 

Friðrik konungi V. var mikið í mun að réttar upplýsingar um Ísland væru til og árið 

1749 var Niels Horrebow sendur til Ísland af Konunglega Vísindafélaginu og í 
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framhaldi á því var gefin út bókin  Tilforladelige Efterretninger om Island árið 1752, 

síðan á ensku 1758 sem The Natural History of Iceland, en kom út hér árið 1966 sem 

Frásagnir um Ísland. Í beinu framhaldi af því voru námsmennirnir Eggert Ólafsson 

náttúrufræðingur og Bjarni Pálsson síðar landlæknir sendir af Vísindafélaginu til 

Íslands til að rannsaka eðli lands og ásigkomulag. Úr varð bókin Reise igennem Island  

sem kom út á dönsku árið 1772, en var þó ekki prentuð á íslensku fyrr en árið 1943 

sem Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi 

árin 1752-1757   (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 14).  

Sú bók var gefin út á mörgum evrópskum tungumálum, meðal annars þýsku árið 

1774, frönsku 1802, ensku 1805 og gjörbreytti hug fólks um Ísland. Upp frá útgáfu 

Ferðabókarinnar fór ferðamönnum að fjölga hér á landi, sérstaklega vísinda- og 

myndlistamönnum (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 16).  

Fyrr á öldum var ekki mikið um gistiheimili á Íslandi, en fólk ferðaðist þó og var 

þá sá háttur á að ferðalangar bönkuðu upp á á sveitabæjum og báðu um gistingu. Hér á 

Vesturlandi voru helstu gististaðir á leiðinni á milli norður og suðurs. Í bók Kristleifs 

Þorsteinssonar, Úr byggðum Borgarfjarðar, segir hann frá því er ferðalangar koma í 

Kalmanstungu í Hvítársíðu. Margir þeir sem báðust gistingar ætluðust til að þess að  

þurfa ekki að greiða fyrir gistingu, en um árið 1860 var ætlast til að borgaðar væri 2 

krónur fyrir gistinguna og var þá bæði kvöldverður og morgunverður innifalinn í því 

verði (Kristleifur Þorsteinsson, 1944, bls. 67).  

Þegar þjóðleið breyttist fóru ferðamenn um Holtavörðuheiði og var þá gist fyrst 

um sinn á Kolviðarhóli en seinna var opnað gestgjafahús í Fornahvammi efst í 

Norðurárdal, sem var þá rekið á opinberum styrkjum (Sigurveig Jónsdóttir og Helga 

Guðrún Johnson, 2016, bls. 37). Fleiri gististaðir voru í Borgarfirði og má þar nefna að 

í Norðtungu í Þverárhlíð var rekin greiðasala og gistihús, fyrstur til þess var Jón 

Þórðarson en hann lést árið 1891. Eftir að brú var byggð við bæinn árið 1897 fjölgaði 

ferðamönnum sem gistu þar verulega. Aðrir  staðir í Borgarfirði  sem voru með gistingu 

og greiðasölu fyrir ferðamenn í byrjun 20. aldar voru meðal annars: Arnbjargarlækur, 

Hreðavatn, Hraunsnef og Húsafell (Margrét Guðjónsdóttir, 2005, bls.26). 

Skipulagðar ferðir með ferðamenn til landsins hófust upp úr 1880 þegar 

skemmtiferðaskip fóru að koma hingað til lands.  Þegar skipin komu til Reykjavíkur 

var farið var með ferðamenn m.a.  Gullna hringinn. Ferðamenn vildu sjá meira af 

landinu og voru þá skipulagðar ferðir norður í land um Kaldadal. Má gefa sér að þá hafi 
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verið gist í Kalmannstungu.  Einnig var tveggja vikna ferð um Vesturland þar sem 

komið var í Reykholt, þaðan farið í Kalmannstungu og upp að Surtshelli og Arnarvatni 

stóra. Síðan var farið suður Kaldadal að Þingvöllum, austur að Geysi og Gullfossi og 

svo til Reykjavíkur (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 52-53).  

Ferðamannafélagið var stofnað 1895 og var tilgangur þess að efla ferðþjónustu í 

landinu. Kaupmaðurinn Ditlev Thomsen var formaður þess um tíma og greiddi hann 

fyrir útgáfu bókar með myndum frá Íslandi. Ferðamannafélagið stóð einnig fyrir því að 

byggt yrði hús á Þingvöllum til að hýsa ferðamenn og skemmtanahald heimamanna 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 53-54).  

Danska ferðamannafélagið stóð fyrir kynningum á Íslandi og kom hingað til lands 

með ferðamenn. Fyrir eina að þessum ferðum var brýnt fyrir þeim sem tækju á móti 

ferðamönnum eftirfarandi:  

„Vér viljum einkum brýna tvennt fyrir löndum vorum, sem oss finzt mestu 

skipta í þessu efni, fyrst og fremst að hinn ítrasti þrifnaður sé hafður við, þar 

sem þessir útlenlendíngar gista eða koma, og í annan stað, að menn setji ekki 

upp alt of geypilegt verð fyrir vörur sínar, því við hvortveggja geta 

ferðamennirnir firzt“(Sunnanfari, 1893-1894, bls. 7). 

  

Í beinu framhaldi í sömu grein segir einnig að Íslandi liggi á að laða að sér sem flesta 

ferðamenn og að ef nokkurt land sé lagað þannig að náttúrunnar hendi til að græða fé 

af útlendingum þá sé það Ísland (Sunnanfari, 1893-1894, bls. 7). Má enn í dag taka sér 

þessa tilkynningu til greina.   

Glöggir menn á sáu á þessum tíma að Ísland gæti með bættum samgöngum verið 

ferðamannaparadís, þá einkum vegna náttúrunnar og heita vatnsins (Sigurveig 

Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 57).   

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og var félag um fjallaferðir. Markmið 

félagsins var að fá Íslendinga til að kynnast landinu, náttúru þess og gróðri (Sigurveig 

Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 70). Ferðamenn sem komu hingað til 

lands á árunum fyrir seinni heimstyrjöld komu hingað með skemmtiferðaskipum, en 

eftir stríð varð breyting þar á þegar millilandaflug komst á og þróaðist ferðaþjónusta 

hratt í kjölfar þess. Flugfélag Akureyrar var stofnað 1937, sem síðar varð Flugfélag 

Íslands, og Loftleiðir var stofnað 1944. Bæði flugfélögin voru í millilandaflugi til 

Evrópu og síðar til Bandaríkjanna. Ástæða þess að millilandaflugið er stór þáttur í að 

Ísland varð áfangastaður er sá að Keflavíkurflugvöllur var millilandaflugvöllur á leið 

milli Evrópu og Bandaríkjanna og stoppuðu farþegar gjarnan einn til þrjá daga á Íslandi 
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á leið sinni yfir hafið (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson. 2013, bls. 

26 -27). 

Á árunum eftir seinni heimsstyrjöld fór ferðamannastraumurinn að taka við sér 

til Íslands og hótel, gistiheimili og veitingastaðir fóru að rísa um allt land. Skólar 

þjónuðu einnig ferðamönnum á sumrin og má þar nefna Samvinnuskólann á Bifröst sem 

var mjög vinsæll áningastaður áður en farið var norður heiðar. Skortur var á gistirými 

um allt land og komu þá heimavistaskólar að góðu þar sem að þeir stóðu allajafna tómir 

yfir sumartímann (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2016, bls. 172). 

Ferðaskrifstofa ríkisins var ríkisrekin og stóð fyrir því að heimavistaskólum væri breitt 

í hótel yfir sumartímann. Aðstaða var ekki góð í skólum, rúmin mjó og 

hreinlætisaðstaða ekki til fyrirmyndar. Hótelkeðjan Hótel Edda varð til árið 1959. Þá 

voru m. a. tveir heimavistaskólar á Vesturlandi aðilar að keðjunni, Húsmæðraskólinn á 

Varmalandi og Héraðsskólinn í Reykholti. (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún 

Johnson, 2016, 182). 

Saga Ferðaþjónustu bænda nær aftur til ársins 1965 þegar Flugfélag Íslands 

samdi við bændur um að taka á móti ferðamönnum í gistingu á bæi sína gegn gjaldi. 

Fimm bæir buðu fram þjónustu sína og var einn af þeim, Fljótstunga í Hvítársíðu, 

meðlimur Ferðaþjónustu bænda þar til 2016, þegar hætt var að selja gistingu þar 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d). 

Árið 1971 er fyrst rætt um það á Búnaðarþingi að ferðaþjónusta væri álitlegur 

kostur fyrir bændur til að auka tekjur sínar og þá sérstaklega ef að lögð væri áhersla á 

afþreyingu til dæmis hestamennsku og veiðar. Félag ferðaþjónustubænda var svo 

stofnað árið 1980 að frumkvæði Kristleifs Þorsteinssonar á Húsafelli og var 

megintilgangur félagsins að koma ferðaþjónustu inn í stofnlánakerfi landbúnaðarins 

(Ferðaþjónusta bænda, e.d). 

Ýmislegt mætti tína til sem ástæðu þess að ferðamenn fóru að sækja til Íslands en 

það gæti verið meðal annars í kjölfar þess að landið var í fréttum vegna atburða sem 

hér hafa átt sér stað, eins og skákeinvígi Fischer og Spassky árið 1972 og þegar Vigdís 

Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands. Áður var það einkum fólk sem var með mikinn 

áhuga á fornsögum og fiski sem sótti landið heim (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannesson. 2013, bls. 26). 
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3 Staða íslenskrar ferðaþjónustu 
 
Í þessum kafla verða kannanir og skýrslur um erlenda ferðamenn skoðaðar og rýndar 

með Vesturland í huga. Skoðaðar verða tölur um ferðamannafjölda, dvalarstaði og 

skoðað hvort að ferðamenn velji Vesturland sem áfangastað.  

 

3.1 Erlendir ferðamenn sumar og vetur 
 

Ferðamálastofa lét gera könnun á meðal ferðamanna sem komu til landsins á tímabilinu 

september 2015 til maí 2016 og fjallar hún um upplifun ferðamanna á dvöl þeirra hér á 

landi. Gögnum var safnað þannig að netföngum ferðamanna var safnað á 

Keflavíkurflugvelli og fengu ferðamenn svo könnunina senda í pósti og gátu svarað 

heima. 40% svarhlutfall var úr endalegu úrtaki sem var 4.801 manns (Ferðamálastofa, 

2016).  

Samskonar könnun var gerð sumarið 2014 og stóð hún frá júní til ágúst. Var þá 

netföngum ferðamanna á Keflavíkurflugvelli og Seyðisfirði safnað. Svarhlutfall í þeirri 

könnun var heldur hærra eða 57,3% og var endanlegt úrtak 4.586 manns. 

Framkvæmdina annaðist Maskína.  

Þessar kannanir voru valdar af höfundi þessara skýrslu til að sjá hvað það er 

sem ferðamenn eru helst ánægðir með í Íslandsheimsóknum og hvað af því væri hægt 

á nýta í sérhæfingu í ferðaþjónustu á Grímsstöðum.    

Ferðamenn gefa náttúrunni hæstu einkunn í báðum þessum könnunum og gáfu 

einkunn upp á 8,97 í vetrarkönnun 2015-2016 (Ferðamálastofa, 2016)  og 8,83 í 

sumarkönnun 2014 (Ferðamálastofa, 2015).  

Það kemur ekki á óvart að náttúra landsins fær þessa einkunn þar sem heimildir 

segja að náttúran sé það sem ferðamenn hafi sótt hér síðustu aldir (Sigurveig Jónsdóttir 

og Helga Guðrún Johnson, 2016). Þessi þáttur er klárlega eitthvað sem hægt er nýta sér 

í Reykholtsdal þar sem að mikinn fjölbreytileika má finna í náttúru í dalnum og í 

nágrenni hans.  
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Í vetrarkönnuninni voru ferðmenn spurðir um fjölda gesta á völdum stöðum á 

landinu. Þar var spurt um Húsafell, sem er í 25 km fjarlægt frá Grímsstöðum. Þar svara 

81% þátttakenda því að fjöldi gesta sé ásættanlegur og er jafnt svarhlutfall við því hvort 

að gestir hafi verið of margir eða of fáir (Ferðamálastofa, 2016). Þetta vekur upp 

spurningu um hvort að ferðamönnum á Vesturlandi finnist ferðamannafjöldinn hér hafa 

náð þolmörkum. Þegar skoðaðar eru tölur um heimsótta landshluta er Vesturland annar 

í röðinni yfir mest heimsóttu staðina á eftir suður og suðvestur horni Íslands 

(Ferðamálastofa, 2016).  

Hugsanlega verða ferðaþjónustuaðilar  hér á Vesturlandi að huga vel að því að 

dreifa ferðamönnum innan landssvæðisins til að minnka fjölda á hverjum stað fyrir sig.  

Þegar spurt er um ánægju með náttúrutengda afþreyingu á landinu eru ferðamenn 

almennt ánægðir með hana, gefa einkunn upp á 8,97 af 10 mögulegum (Ferðamálastofa, 

2016). Þrátt fyrir að hugsanlega sé fjöldi ferðamanna að ná þolmörkum þá er almenn 

ánægja með þá þjónustu sem í boði er (Ferðamálastofa, 2016).  En það kemur einnig 

fram í þessari könnun að almenn ánægja er með þjónustu hvort sem það er á 

ferðamannastöðum, veitingastöðum eða gististöðum (Ferðamálastofa, 2016).   

Í skýrslu sem einnig var unnin fyrir Ferðamálastofu um þolmörk ferðamanna á 

átta vinsælum ferðamannastöðum, er einmitt spurt um viðhorf gesta til fjölda 

ferðamanna á völdum svæðum um landið. Þar eru ferðamenn við Hraunfossa spurðir.  

Hraunfossar eru í 17 km fjarlægð frá Grímsstöðum og í 8 km fjarlægð frá Húsafelli. 

Ferðamenn sem koma að Hraunfossum þykir fjöldi ferðamanna þar einnig vera 

hæfilegur (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015). Í samtali við landvörð á svæðinu „hefur 

ferðamönnum fjölgað hér mikið og oft eru svo margir á svæðinu [Hraunfossar] að ég 

er hrædd um að það gætu orðir slys á fólki sem er að reyna að komast sem næst 

brúninni“ (Þórhildur María Kristinsdóttir, munnleg heimild, 2016).  
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Þegar listinn yfir þá afþreyingu sem greitt er fyrir  er skoðaður, má sjá að það 

sem talið er upp eru allt afþreying sem hægt er að stunda hér á Vesturlandi 

(Ferðamálastofa, 2016).  

 

Tafla 1.  Afþreying í boði á Vesturlandi  

Afþreying sem spurt er um í könnun 

Ferðamálastofu  

Afþreying í boði á 

Vesturlandi  

Golf X 

Ferð með leiðsögn X 

Flúðasiglingar eða kayak-ferðir X 

Söfn X 

Veiði X 

Sundlaugar X 

Hátíðir eða einstaka viðburðir X 

Útsýnisflug X 

Listsýningar eða gallerý X 

Gönguferð/fjallgöngur með leiðsögumanni  X 

Náttúrlaugar eða böð X 

Hestaferðir X 

Aðra menningarviðburði X 

Dekur og heilsa X 

Ævintýraferðir X 

Hjólreiðaferðir   

Norðurljósaferðir X 

Bátsferð (aðrar en hvalaskoðun) X 

Skíða- eða snjóbrettaferðir X 

Hvalaskoðun X 

Borgarferð með leiðsögunammi/hop on/off bus   

Köfun/snorklun   

 

Með það fyrir augum, að hér á Vesturlandi er mikið af þeirri afþreyingu í boði 

sem ferðamenn sækjast eftir, var skoðaður gistináttafjöldi á hvern ferðamann sem 

heimsækir Vesturland. Meðaltal í vetrar- og sumarkönnun eru um tvær nætur á hvern 

ferðamann (Ferðamálastofa, 2016).  Sem gæti þótt lítið þegar horft er í þá afþreyingu 

sem er í boði á svæðinu. Ekki má gleyma að taka tillit til þess að svæðið er tiltölulega 

stutt fá höfuðborgarsvæðinu, þar sem gistináttafjöldinn er mestur og er hæglega hægt 
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að sækja afþreyingu í dagsferðum þaðan (Ferðamálastofa, 2016). Líta má á þetta sem 

áskorun fyrir aðila í ferðaþjónustu á Vesturlandi til að auka fjölda gistinátta á svæðinu.  

Áhugavert er að skoða það að áhugi á gæðavottun er að aukast. Tæp 75% gesta 

sem koma hingað til lands svara því að það skiptir þá máli að ferðaþjónustufyrirtækið 

sé með viðurkennda gæðavottun, en það er hækkun um tæp 10% á þremur árum 

(Ferðamálastofa, 2016).  

 

3.2 Erlendir ferðamenn á Vesturlandi 2010 -2015 
 

Í maí 2016 kom út skýrsla unnin af Rögnvaldi Guðmundssyni hjá Rannsókn og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar ehf., fyrir Markaðsstofu Vesturlands. Skýrslan er unnin úr 

niðurstöðum könnunarinnar Dear Visitor, sem staðið hefur samfleytt frá árinu 1996 til 

dagsins í dag. Þó ekki nema á sumrin til ársins 2004 þegar hún var fyrst framkvæmd 

allt árið á meðal brottfarargesta sem fóru um Keflavíkurflugvöll og Seyðisfjörð. Í 

þessari rannsókn er eingöngu talað um erlenda ferðamenn og í skýrslu sem unnin var 

fyrir markaðsstofu Vesturlands voru tölur áranna 2010, 2013 og 2015 skoðaðar 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). Hér verða bornar saman tölur áranna 2010 við 2015 

til að sjá aukningu, eða fækkun, sem orðið hefur. Þátttakendur voru að jafnaði 3-4 

þúsund manns ár hvert. Helstu niðurstöður í skýrslu Rögnvalds eru að af þeim 

ferðamönnum sem komu til Íslands árið 2015 hafi um 55% komið á Vesturland yfir 

sumarið, en 28% yfir vetrarmánuðina. Árið 2015 voru gistinætur ferðamanna á 

Vesturlandi 1,9 á hvern ferðamann (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). 
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              Mynd 1.  Koma erlendra ferðamanna á Vesturland 

 

Fjöldi ferðamanna sem heimsóttu Borgarfjörð, þ.e.a.s. svæðið frá 

Hvalfjarðarbotni að Bröttubrekku var áætlaður 211 þúsund árið 2010, 46% þeirra sem 

komu til landsins. Árið 2015 voru þeir 497 þúsund eða 38,5%. Var samdráttur um 10% 

þrátt fyrir að fleiri hafi komið á svæðið. Mest var fjölgunin yfir vetrartímann, úr 60 

þúsund árið 2010 í 208 þúsund árið 2015, en það ár voru gistinætur í Borgarfirði 2,3% 

af fjölda gistinátta ferðamanna á Íslandi. (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). 

Á Snæfellsnes komu um 27% þeirra ferðamanna sem komu til landsins árið 

2015, eða 348 þúsund manns, en höfðu verið 21% árið 2010, eða 102 þúsund manns. 

Vetrargestum á Snæfellsnesi fjölgaði 6,7 falt frá 2010 til 2015, úr 22 þúsund í 146 

þúsund. Fjölgunin yfir sumartímann var 2,5 föld, úr 80 þúsund í 202 þúsund 2015. 

Gistinætur á Snæfellsnesi voru 3,1% gistinátta á Íslandi. (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2016).  

Í Dalasýslu fjölgaði ferðamönnum úr 12%,  eða 57 þúsund manns 2010,  í 14%, 

eða 2015. Þar fjölgar ferðamönnum mest á Vesturlandi yfir vetrarmánuðina, eða 

sjöfaldast á árunum 2010 til 2015 en einungis 0,5% ferðamanna sem koma velja að 

gista í Dalasýslu (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). 

Fjölgun hefur verið á ferðamönnum á Íslandi, en árið 2013 varð sú breyting að 

vetrargestum fjölgaði meira en sumargestum þannig að árið 2015 komu 56% þeirra að 

vetri en 46% að sumri. Líklegt þykir að þessi þróun haldi áfram (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2016). 
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Þátttakendum kannana Dear Visitors var skipt niður í 6 markaðssvæði eftir 

búsetu. Þessi svæði eru Norðurlöndin, Mið-Evrópa, Benelux löndin, Bretlandseyjar, 

Suður-Evrópa, Norður-Ameríka og svo önnur svæði. 

Fæstir ferðamenn komu frá Norðurlöndunum og Bretlandseyjum árið 2015 og eru 

þeir einnig ólíklegastir til að koma á Vesturland á meðan ferðamenn frá Mið-Evrópu 

eru líklegastir (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016).  Þetta kemur verulega á óvart þar 

sem að telja mætti að ferðamenn frá Norðurlöndunum og Bretlandseyjum kæmu einmitt 

á Vesturland vegna sögunnar.  
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4 Markaðsgreining  
 

Í þessum kafla verða gerðar greiningar fyrir Grímsstaði. Nýtt verða greiningartólin  

SVÓT og Fimm krafta líkan Porters til að sjá hvaða möguleikar það eru sem 

Grímsstaðir hafa.  Sagt verður frá helstu ferðamannastöðum og 

afþreyingarmöguleikum sem Vesturland býður upp á. 

 

4.1 SVÓT greining 
 

Með SVÓT greiningu er gott að greina styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir. Með 

greiningunni er verðið að rýna í innra og ytra umhverfi þar sem að styrkleiki og 

veikleiki flokkast undir innra umhverfi á meðan að tækifæri og ógnanir flokkast undir 

ytra umhverfi (Kotler, 2006) 

 

         Tafla 2.  SVÓT 

Styrkleikar Veikleikar 

 Staðsetning 

 Nálægð við Reykjavík 

 Nálægð við  vinsæla 

ferðamannastaði 

 Söguslóðir 

 Fjölbreytileiki í náttúru 

 Kyrrð og ró 

 Þekking og reynsla eigenda  

 Fjölbreytt afþreying ætluð 

börnum 

 Samstarf við aðila sem nú þegar 

hafa gott orðspor 

 Fyrri reynsla eigenda 

 

 Nýr ferðamannastaður 

 Mikillar uppbyggingar er þörf 

 Lítið fjármagn 

 Mikil bein samkeppni  

 Erfitt að fá starfsfólk 

 Lélegar almenningssamgöngur 

 

Tækifæri Ógnanir 

 Mikill ferðamannastraumur 

 Vöntun á fjölbreyttri afþreyingu  

 Vöntun á fjölbreyttum 

gistimöguleikum  

 Matur beint frá býli 

 Nýr markaður opnast með 

tilkomu Saga Jarðvangs 

 Opin markaður 

 Sterkari aðilar eigna sér 

hugmyndir og viðskiptavini 

annarra smærri fyrirtækja 

 Ljósmengun frá garðyrkju  

 Náttúruhamfarir 

 Veðurfar 

 Gengisbreytingar  
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4.1.1 Styrkleikar.  
 
Staðsetning Grímsstaða er mjög góð sem ferðamannastaðar. Grímsstaðir eru miðsvæðis 

á Vesturlandi, einnar og hálfrar klukkustundar akstur er frá Reykjavík. Grímsstaðir eru 

í göngufæri við Reykholt sem gefur gestur tækifæri á að kynna sér Snorra Sturluson og 

hans sögu á meðan á dvöl stendur. Grímsstaðir ná frá Reykjadalsá í suðri, upp 

Skáneyjarbunguna norðanmegin í dalnum, hefur Reykholt sem nágranna austan við og 

bæina Skáney, Birkihlíð og Nes vestan við. Á bænum eru mörg tækifæri á 

gönguferðum, fuglaskoðun og landslagsskoðun frá ólíkum sjónarhornum, láglendis og 

hálendis. Mikil kyrrð og ró er á staðnum þó svo þjóðvegurinn liggi í gegnum jörðina 

sunnan við bæinn og sérstaklega gott útsýni er fyrir norðurljósaskoðanir. Lítil 

ljósmengun er frá öðrum bæjum, eða þéttbýli, en getur verið þónokkur frá 

gróðrarstöðvum á ákveðnum tímum yfir háveturinn. Einn af megin styrkleikum 

staðarins kemur til með að vera að ætlunin er að bjóða upp á fjölbreytta afþreyingu fyrir 

börn. Styrkleikar liggja einnig annarsvegar í fyrri reynslu eigenda frá vinnu við hótel, 

veitinga og búðarrekstur og hins vega í reynslu og þekkingu af húsasmíði og almennu 

viðhaldi.  

 

4.1.2 Veikleikar.  
 

Grímsstaðir eru nýr áfangastaður ferðamanna og er því mikil vinna sem þarf að fara 

fram í kynningu og uppbyggingu á staðnum. Húsakostur fyrir ferðaþjónustu er ekki til 

staðar og því er fjármagnsþörf mikil, svo að vel megi gera. Samkeppnisaðilar eru til 

staðar og eru margir þeirra búnir að vera lengi í ferðaþjónustu og er því auðveldara fyrir 

þá að koma inn á markaðinn ef þeir vilja bjóða upp á sömu afþreyingu og sérstöðu og 

á Grímsstöðum. Á Vesturlandi er skortur á starfsfólki, þar sem að hér hefur verið 

fólksfækkun undanfarin ár og þarf því að sækja starfsfólk lengra að með tilheyrandi 

aukakostnaði eins og t.d. vegna húsnæðisskorts sem er í Reykholtsdal. Lélegar 

almenningssamgöngur eru við uppsveitir Borgarfjarðar og því verða ferðamenn að 

koma á bílaleigubíl eða í skipulögðum hópferðum.  
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4.1.3 Tækifæri.  
 
Mikill ferðamannastraumur er nú á Vesturlandi og fer hann vaxandi hvert ár. 

Fjölbreytileika í afþreyingu er þörf á svæðinu og liggja tækifæri einna helst í að bjóða 

upp á afþreyingu sem ekki er nú þegar í boði í nærsamfélaginu, eins og afþreyingu fyrir 

börn, norðurljósaskoðunarstöð, matsölu með það sem framleitt er á bænum, eða 

bændabúð. Með tilkomu Saga Jarðvangs opnast nýr markaður fyrir uppsveitir 

Borgafjarðar, þar sem ferðamenn sem sækja í jarðfræði, sögu og þá sérstöðu sem 

jarðvangur hefur geta sótt hana hér.  

 

4.1.4 Ógnanir.  
 
Aðrir ferðaþjónustuaðilar í nágrenninu eru nú þegar á markaði og er því auðvelt fyrir 

þá að gera það sama og hér. Auðveldara getur verið fyrir þá að komast inn á markaðinn 

þar sem að þeir eru nú þegar búnir að skapa sér markaðshlutdeild á svæðinu. En þrátt 

fyrir það geta tækifæri falist í því, með auknu samtarfi og samvinnu. Nokkur 

ljósmengun getur verið frá gróðrarstöðvum hér á svæðinu og getur hún komið í veg 

fyrir að ferðamenn líti á þetta svæði sem ákjósanlegan stað til að sjá norðurljós.  

Náttúruhamfarir geta einnig haft hamlandi áhrif á fjölda ferðamanna, veðurfar á 

vetrum getur einnig hamlað ferðamönnum að ferðast út fyrir Reykjavík. Gengi íslensku 

krónunnar er sveiflukennt og hefur haft áhrif á komu erlendra ferðamanna til landsins.  

 

4.2 Fimm krafta líkan Porters 
 

Fimm krafta líkan Porters er gagnlegt tæki til að átta sig á aðstæðum og möguleikum á 

markaði. Greining er gerð á þeim þáttum sem skipta vöruna eða þjónustuna máli. Þessi 

atriði eru samkeppnisstaða birgja og kaupenda, hættur sem geta staðið að 

staðkvæmdarvöru og innkomu nýrra aðila ásamt samkeppnisgreiningu. Greining á nýju 

fyrirtæki með Fimm krafta líkani Porters gefur góða mynd af því hversu lífvænlegt nýja 

fyrirtækið er á markaði. (Kotler, 2016) 
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Mynd 2.  Fimm krafta líkan Porters 

 

4.2.1 Samkeppnin á markaði 
 

Mikil samkeppni er á ferðaþjónustumarkaði, bæði bein og óbein. Nú síðustu ár hafa æ 

fleiri fyrirtæki sem eru í ferðaþjónustu bæst við og harðnar samkeppnin því hratt. Í 

töflunni hér að neðan má sjá þá ferðaþjónustuaðila sem starfa í næsta nágrenni við 

Grímsstaði og hvaða þjónustu þeir bjóða upp á.  

Tafla 3.  Samkeppnisaðilar í nágrenni 

  Gisting  Afþreying Morgunmatur Hádegismatur  Kvöldmatur 

Nes X X X     

Steindórsstaðir  X X X     

Reykholt X X X X X 

Hverinn  X   X X   X 

Geirshlíð X X X     

Brennistaðir X   X     

Jaðar X        

Signýjarstaðir  X        

Hótel Á  X   X X X 

Hótel Húsafell X X X X X 

Háafell   X   X   
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Þessir aðilar eru í 30 mínútna akstursradíus við Grímsstaði og eins og sjá má þá 

eru allir nema einn sem bjóða upp á gistingu. Í Reykholti er Fosshótel Reykholti 

starfandi og þar er veitingastaður eins og er einnig á Hótel Á.  

Í Reykholti er svo Snorrastofa þar sem afþreyingamöguleikarnir liggja ásamt 

því að um Reykholtsstað hefur verið unnið að því að gera merktar gönguleiðir um 

Eggertsflöt, skólendi sem er norðan og vestan við staðinn. Steindórsstaðir, Geirshlíð, 

Brennistaðir, Jaðar og Signýjarstaðir eru í Hey Iceland (Ferðaþjónustu Bænda) og bjóða 

upp á gistingu ýmist með eða án morgunverðar.  

Steindórsstaðir og Geirshlíð bjóða einnig upp á að hægt sé að koma í fjósið og 

fylgjast með hefðbundnum sveitastörfum. Signýjarstaðir og Jaðar bjóða gistingu í 

sumarhúsum en enga eiginlega þjónustu aðra við sína gesti.   

Hverinn rekur tjaldstæði og leigir út herbergi í íbúðarhúsi á staðnum og yfir 

sumartímann er veitingasala. Í Hvernum er ekki boðið upp á neina afþreyingu aðra en 

fólk finnur sér sjálft í nágrenninu.  

Á Háafelli er starfrækt geitabú og taka þau á móti gestum til sín allt árið um 

kring. Þar er einnig gestastofa þar sem hægt er að kaupa geitaafurðir og vörur unnar úr 

afurðum af geitum. Hjá þeim er hægt að fá kaffiveitingar.  

Hótel Húsafell er fjögurra stjörnu hótel. Hótelið sjálft bíður ekki upp 

afþreyingu, en er í samstarfi við aðila sem eru með ferðir upp á Langjökul í Íshellinn, 

hellaskoðunarferðir í Surtshelli í Hallmundarhrauni, heimsóknir til Páls á Húsafelli, 

listamanns og gönguferðir í Bæjargilinu og skóginum allt í kringum Húsafell.  

Á Kollstöðum er sértæk ferðaþjónusta, þar hafa komið ýmsir listamenn sem 

hafa dvalið þar og unnið að listverkum sínum. Kollstaðir auglýsa sig ekki, heldur er það 

gott umtal á meðal listamanna sem  hefur gert staðinn vinsælan. Þeir sem óska efir að 

koma þangað sækja um það sérstaklega hjá eigendum, og velja eigendur staðarins þá af 

kostgætni. Mikil og góð uppbygging hefur verðið þar undanfarin ár, en lítið fer fyrir 

henni þar sem þau vilja ekki verða eiginlegur ferðamannastaður, heldur afdrep 

listamanna.  

Fljótstunga er einn af fyrstu Ferðaþjónustu bænda bæjunum á Íslandi. Þar eru 

nýir eigendur sem völdu að bjóða ekki upp á gistingu í ár (2016). Þau hafa valið að 

byggja upp þjónustu í og við hellinn Víðgelmi. Þar hefur verið byggt þjónustuhús fyrir 

þá sem heimsækja hellinn, þar sem að aðgengi hefur verið bætt til muna og lýsing lögð 

inn hellinn svo að vel má sjá litbrigði og þá dropasteina sem enn eru í hellinum.  
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Auðvelt er fyrir viðskiptavini  að snúa sér að nýjum aðila, aðgangshindrun 

er hér engin þegar kemur að því að næla sér í viðskiptavini samkeppnisaðila. Því 

er mikilvægt að aðgreina sig vel. Eins og með háu þjónustustigi, fjölbreyttri 

afþreyingu og persónulegri þjónustu til að skila tryggum viðskiptavinum og góðu 

orðspori. 

 

4.2.2 Máttur kaupenda 
 
Kaupendur að gisti- og afþreyingarmöguleikum hér í nágrenni Grímsstaða hafa um 

margt að velja, á mismunandi verði. Afþreyingin er ólík og fólk getur sótt hana  

annarstaðar en þar sem þeir gista, þar sem stutt er á milli þeirra staða sem hér hafa verið 

taldir upp. Kaupendur eru ekki alltaf að leita eftir ódýrustu vörunni, sumir leita eftir 

einstakri upplifun og eru jafnvel tilbúnir að greiða fyrir það hátt verð, því er nauðsynlegt 

að meira virði vöru og þjónustu sé að skila sér til neytenda sem leiðir af sér gott orðspor. 

 

4.2.3 Ógn staðkvæmdarvöru 
 
Á þessu svæði er ógn staðkvæmdarvöru mikil og þurfa nýir staðir eins og Grímsstaðir 

að vera með sérstöðu til að ná markaðshlutdeild. Þetta gæti náðst með ákveðinni 

sérhæfingu sem felst meðal annars í gistirými hönnuðu til að sjá norðurljósin, 

heimaunnum matvælum, nálægð við náttúru og dýr sem gerir vöruna meira aðlaðandi 

en vöru samkeppnisaðilanna. Hér er því enn og aftur nauðsynlegt að upplifun af vöru 

og þjónustu sé að skila kaupenda meira virði þegar hann kveður. 

 

4.2.4 Máttur birgja  
 
Gagnvart ferðaþjónustufyrirtæki á Grímsstöðum þá er máttur birgja mjög mikill þar 

sem að við eru út á landi og flutningur á stuðningsvörum út á land dýr og ferðir strjálar. 

Mikilvægt er að byggja upp gott viðskiptasamband við birgja og aðra 

ferðaþjónustuaðila í kring til að vinna saman að bættu aðgengi fyrir alla aðila. Lítið 

atvinnuleysi er á Vesturlandi og því er mikil samkeppni um starfsfólk og má þá gera 

ráð fyrir að launakröfur séu hærri hér en ella.  
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4.3 Vesturland – helsta aðdráttarafl og afþreying 
 

Vesturland er stórt svæði og þegar talað er um Vesturland sem ferðamannastað er átt 

við svæðið frá botni Hvalfjarðar í suðri, út á Snæfellsnes og að enda Dalabyggðar í 

norðri. Þetta svæði hefur upp á ótal margt að bjóða, svæðið nær úr fjöru til fjalls með 

grónum sveitum þar á milli. Þetta svæði er þó ekki það stórt að ekki er hægt að ferðast 

um það á einum degi, ef ferðamenn velja að búa á einum stað og ferðast á milli svæða 

á Vesturlandi til að upplifa allt það sem svæðið hefur upp á að bjóða.  

Hér verður sagt frá hvað það er sem Vesturland hefur upp á að bjóða. Ekki verður 

farið mjög ítarlega í hvern stað fyrir sig, en markmið þessa kafla er að sýna fram á að á 

Vesturlandi hefur fjölbreytta afþreyingu í boði og að hér eigi allir að geta fundið 

eitthvað við sitt hæfi.  

 

4.3.1 Hvalfjörður 
 
Hvalfjörður hefur upp á mikið af bjóða, hægt er að fara í gönguferðir í fjölbreyttu 

landslagi, bæði langar og stuttar. Vinsælar gönguleiðir eru Síldarmannagata,  

Leggjabrjótur og leiðin upp að Glym í Botnsdal. Hægt er að heimsækja dýrin á 

Bjarteyjarsandi og tína krækling í fjörunni. Kajakferðir eru um fjörðinn. Hernámsetur 

Ísland er á Hlöðum þar sem saga hernámsins er rakin og á Hlöðum er einnig sundlaug. 

Í Ferstikluskála er lítil hvalasýning þar sem saga hvalveiða á Íslandi er rakin 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.) 

 

4.3.2 Akranes 
 
Akranes er stærsti byggðarkjarninn á Vesturlandi. Hægt er að synda í sjónum og leika 

í hvítum sandinum á Langasandi, heimsækja Safnasvæðið að Görðum, þar sem til sýnis 

eru gamlir bátar, steinasafn, gömul hús og þar einnig Íþróttasafn Ísland. Nýi vitinn hefur 

fengið aukið hlutverk, en þar eru haldnir tónleikar, myndlistasýningar og ýmsir aðrir 

viðburðir, einnig er hægt að fara efst upp í vitann og njóta útsýnisins. 18 holu golfvöllur 

er á Akranesi og hefur hann verði valin sem einn af bestu golfvöllum landsins. 

Hestaleiga er við einnig við Akranes þar sem hægt er að fara í lengri og skemmri ferðir, 

en einnig er hægt að fara á bak innandyra ef veður er vont (Markaðsstofa Vesturlands, 

e.d.). 
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4.3.3 Borgarfjörður 
 
Borgarfjörður er víðáttumikill og nær yfir stórt svæði og er rómaður fyrir sína 

fjölbreytni og náttúrufegurð.  

Í Borgarnesi er Landnámssetur Íslands. Þar eru sögusýningar um Egil 

Skallagrímsson og landnám Íslands hýstar. Þar er einnig minjagripaverslun sem leggur 

megináherslu á handverk úr héraði. Safnahús Borgarfjarðar er einnig í Borgarnesi. Þar 

má sjá myndræna sýningu, Börn í 100 ár, sem er sögusýning um Ísland á 20. öldinni 

séð frá sjónarhorni barna. Þar má einnig finna mikið safn uppstoppaðra fugla ásamt því 

að í sama húsi er Hallsteinssalur þar sem ýmiskonar sýningar á munum Safnhússins 

eru. Ljómalind bændamarkaður er rekinn af beint frá býli bændum á Vesturlandi. Þar 

eru til sölu er kjöt- og mjólkurvörur, handverk og ýmis varningur. Í Borgarnesi er 18 

holu golfvöllur, sundlaug og gott íþróttasvæði (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Á Hvanneyri er Landbúnaðarháskóli Íslands, en þar var fyrst starfræktur 

búnaðarskóli 1889. Á Hvanneyri er Landbúnaðarsafn Ísland, sem er mikið búvélasafn 

en einnig er að finna þar ýmis tæki sem voru notuð við landbúnað áður fyrr. Ullarselið 

er bæði vinnustofa áhugafólks um gömul vinnubrögð við íslenskan ullariðnað og 

verslun, sem leggur áherslu á sölu á vörum úr handunnu og jurtalituðu ullarbandi. Þar 

eru einnig unnar vörur út beini, horni, tré, hrosshári, kanínufiðu og skel, handunnið af 

fólki í héraðinu. Ullarselið tók til starfa árið 1992 og var þróunarverkefni Bændaskólans 

á Hvanneyri, Búnaðarsamtaka Vesturlands og Kvenfélagssambanda á Vesturlandi. 

(Ullarselið, e.d.). Hespuhúsið við Andakílsvirkjun er jurtalitavinnustofa þar sem tekið 

er á móti gestum sem vilja fræðast og sjá hvernig ullarband er litað með gömlu 

aðferðunum. Á Hvanneyri er pardís fuglaáhugafólks og þar er verndarsvæði blesgæsa. 

Í nágrenni við Hvanneyri er lítil sundlaug sem byggð var árið 1928 af 

Ungmennafélaginu Íslending og er hún friðlýst (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Í Reykholtsdal eru fjölmargir hverir og er hann talinn stærsta lághitasvæði á 

landinu og er Deildatunguhver sá vatnsmesti. Vatn úr hvernum var fyrst nýtt til 

húshitunar og eldunar árið 1927 þegar gufa var leidd að bænum Deildartungu sem 

stendur ofan við hverinn (Sveinn Þórðarson, 1998). Við Deildartunguhver er verið að 

byggja náttúruböð, sem koma til með að heita Krauma og er áætlað að opna þau á 

vormánuðum 2017 (munnleg heimild, Jóna Ester Kristjánsdóttir). Þar er vatn úr 

Deildatunguhver nýtt og kælt með vatni úr Rauðsgili. Annar áhugaverður hver í dalnum 

er Árhver og stendur hann úti í miðri Reykjadalsá. Hann er goshver og lengi vel var sett 
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í hann sápa til að fá hann til að gjósa, en hann hefur nú verið friðaður (Umhverfisstofa, 

e.d.) Brugghúsið í Steðja er skemmtilegt að heimsækja þar er hægt að sjá 

bruggverksmiðjuna og smakka á fjölbreyttri framleiðslunni.  

Reykholt er mikill sögustaður, og þar er hægt að fræðast um Snorra Sturluson á 

Snorrastofu, þar sem er sögusýning um hann og verk hans. Þar er einnig hægt að skoða 

Snorralaug og Snorragöng sem leidd voru úr húsi Snorra. Í Reykholti hefur mikill 

fornleifa uppgröftur átt sér stað og er hægt að skoða það sem hefur fundist, eins er hægt 

að skoða í gegnum gler gólf í gömlu kirkjunni hluta af eldsmiðju frá tímun Snorra 

(Snorrastofa, e.d.). Í skóglendi fyrir ofan Reykholt sem heitir Eggertsflöt er nú búið að 

leggja göngustíga með skemmtilegum gönguleiðum þar sem merktar hafa verið helstu 

tegundir trjáa sem þar vaxa.  Sundlaug er á Kleppjárnsreykjum og 9 holu golfvöllur er 

á ferðaþjónustubænum Nesi (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Hraunfossar og Barnafoss eru eitt helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn í 

Borgarfirði. Fossarnir renna undan Hallmundarhrauni úr neðanjarðarám og í Hvítá rétt 

neðan við Barnafoss, en þar var áður steinbrú yfir ána (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Í Húsafelli eru mikið af sumarbústöðum og þar er nýtt hótel. Í Húsafelli eru 

margar og skemmtilegar gönguleiðir, þar sem gestir geta fengið leiðsögn um skóginn 

og skoðað til dæmis þá staði þar sem myndlistamenn stóðu löngum stundum og máluðu 

stórbrotið landslagið sem er í Húsafelli.  

Í Húsafelli býr Páll Guðmundsson listamaður. Hann hefur gefið Bæjargilinu og 

túninu í kringum gamla Húsafellsbæinn ævintýralegan blæ með listaverkum sínum 

höggnum í stein. Hægt er að heimsækja Pál á vinnustofuna hans, þar sem sjá má mörg 

af verkunum hans. Hann smíðar einnig hljóðfæri, og má þar nefna steinhörpur og 

rabarbaraflautur, og kannski ef þú ert heppinn spilar hann fyrir þig (Páll Guðmundsson. 

e.d.) 

Sundlaug er í Húsafelli ásamt leikvæði fyrir börn og 9 holu golfvelli (Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.). 

Jöklarnir Ok, Eiríksjökull og Langjökull sjást vel frá Húsafelli. Hægt er að 

ganga upp á Eiríksjökul, og á góðvirðisdegi er útsýni þaðan út á Snæfellsnes. Á Ok er 

hægt að komast á vel búnum jeppa, en einnig eru hægt að ganga þangað frá mismunandi 

upphafspunktum. Á Langjökull eru Ísgöngin. Mikil aðsókn er í Ísgöngin og eru ferðir 

farnar úr Húsafelli (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 
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Surtshellir í Hallmundarhrauni er einn þekktasti hellir landsins, hann er 

1.310km langur. Hægt er að ganga hann endilangan. Sögur af útilegumönnum og 

jötnum sem þar áttu heima eru mörgum vel kunnar. Hægt er að fá leiðsögn um hellinn, 

en einnig er hægt að fara um hann á eigin vegum. Víðgelmir er annar stór hellir í 

Hallmundarhrauni og í honum má finna dropasteina. Hellirinn var friðaður árið 1993 

en þá var búið að brjóta mikið af dropasteininum og er eingöngu hægt að heimsækja 

hellinn með leiðsögn (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Arnavatnsheiði er með fallegri stöðum á landinu, með óteljandi fiskivötn og 

fagra fjalla- og jöklasýn. Þar er hægt að veiða í vötnum, tína jurtir og grös. Til að komast 

á heiðina þarf að fara yfir Norðlingafljót sem er ekki fært nema á jeppum. Hægt er að 

leigja veiði- og gangnamannaskála til gistingar en einnig er tjaldstæði við Úlfsvatn með 

salernisaðstöðu (Arnarvatnsheiði. e.d.) 

Á Háafelli í Hvítársíðu er Geitafjársetur Ísland, þar sem hægt er að skoða 

geiturnar, gæða sér á geitaís og geitafetaosti. Þar er einnig hægt að kaupa ýmsa vöru 

gerða úr geitaafurðum, eins og krem, sápur og skinn. Þar er einnig rósagarður með 180 

tegundum af rósum sem eru nýttar í krem og sápur (Geitafjársetur Íslands. e.d.). 

 

4.3.4 Norðurárdalur 
 
Í Norðurárdal eru margir mjög fallegir staðir. Má þá nefna, Paradísarlaut,  fossinn 

Glanna þar sem álfar og dvergar eru taldir búa í hverjum stein. Mikið er að fallegum 

göngueiðum eru í kringum Hreðavatn. Grábrók er kulnað eldfjall, og stærsti gígurinn á 

þessu svæði. Góður göngustígur liggur upp á fjallið þar sem útsýni er mjög gott. 9 holu 

golfvöllur er við fossinn Glanna og sundlaug er á Varmalandi (Markaðsstofa 

Vesturlands, e.d.).   

 

4.3.5 Dalirnir 
 
Í Dölunum eru miklar söguslóðir, margar þeirra allt frá landnámi. Á Eiríksstöðum, 

landnámsjörð Eiríks rauða, er gestum boðið að stíga inn í landnámsbæinn og upplifa 

hvernig lífið hafi verið á þjóðveldisöld. Að Laugum í Sælingsdal er byggðarsafn 

Dalamanna og þar er einnig sundlaug. Þar er líka Guðrúnarlaug sem vert er að skoða. 

Hún er endurgerð af upphaflegri laug Guðrún Ósvífursdóttir úr Laxdælasögu og er 

hlaðin í Sturlungastíl eins og Snorralaug í Reykholti.   
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Í Ólafsdalur við Gilsfjörð var fyrsti búnaðarskóli landsins stofnaður 1880 og var 

hann starfandi til 1907. Þar eru minjar um þann tíma, bæði af byggingum og um 

jarðrækt. Sýning um bændaskólann er í skólahúsinu og er fræðslustígur um jarðminjar 

og helstu kennileiti dalsins, en í dalnum er mikil saga frá landnámsöld. Þar er nú rekin 

ferðaþjónusta (Olafsdalur, e.d.).    

Erpsstaðir bjóða gestum heim til að kynnast mjólkurbúskap. Á bænum er 

framleiðsla á mjólkurvörum, skyri, rjóma, ostum og ís svo eitthvað sé nefnt 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

 

4.3.6 Snæfellsnes 
 
Snæfellsnes hefur upp á að bjóða mjög fjölbreytta  afþreyingu og upplifun fyrir gesti. 

Má þar fyrst nefna Bjarnarhöfn í Helgafellssveit,  þar sem ábúendur hafa sett upp safn 

um hákarlaveiði og þar er einnig sögusetur. Heimilisfólk segir sjálf frá í safninu og 

bíður gestum upp á að smakka hákarl og harðfisk sem er veiddur er á  Breiðafirði og 

verkaður á staðnum (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.).  

Á Snæfellsnesi er hægt að fara í siglingar um firðina frá flestum 

þéttbýlisstöðum, þar eru einnig mikið að hestaleigum og ýmiskonar söfn má finna. Má 

þar nefna Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla í Norska húsinu í Stykkishólmi sem 

er fyrsta tvílyfta íbúðarhús á Íslandi. Þar er safngeymsla með munum frá öllu 

Snæfellsnesi. (Stykkishólmur.is. e.d.). Eldfjallasafnið sem geymir ýmiskonar list um 

eldvirkni hvaðan af úr heiminum, Ekki má gleyma Vatnasafninu þar sem safnað hefur 

verið vatni úr jöklum á Íslandi í glersúlur. Þar má einnig fræðast um veður og lesa sögur 

af fólki. Á  Hellisandi er Sjómannagarðurinn þar sem minjar um útgerð liðinna alda. 

(Markaðsstofa Vesturlands, e.d.).    

Hægt er að fara í hellaferðir víða um nesið, og má þá nefna Vatnshelli og 

Sönghellir. Fjöll eru mörg falleg og eru litbrigði í fjöllunum mikil, má þá nefna tvö, 

mest myndaða fjall á Íslandi Kirkjufell við Grundafjörð er fjölfarin staður og er hægt 

að ganga í kringum fjallið. Drápuhlíðarfjall við Stykkishólm, sem er þekkt fyrir að í því 

má finna margar mismunandi berg- og steintegundir eins og basalt og líparít. 

Surtarbrand milli blágrýtislaga og steingerða trjábola, brennisteinskís ásamt því að þar 

eru ýmsir sérkennilegir steinar eins og japis og glerhalla (Markaðsstofa Vesturlands, 

e.d.). 
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Snæfellsnes er þekkt fyrir mikla náttúrufegurð, og mætti lengi telja upp þá staði 

sem bera af fyrir fegurð og sérkenni. Staðir eins og Djúpalónsfjara, Helgafell, 

Gatklettur og Hellnar eru dæmi um fjölfarna staði, listinn er engan veginn tæmandi yfir 

þá staði sem vert er að skoða (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Snæfellsjökull, yngsti þjóðgarður landsins er fjölfarinn ferðamannastaður, 

þekktur um allan heim fyrir að eiga að búa yfir miklum krafti. Hægt að fara þangað í 

skipulagar göngu, vélsleða- og jeppaferðir (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.). 

Víða er jarðhiti á Snæfellsnesi en þar er einnig að finna ölkelduvatn. Á 

Snæfellsnesi eru sundlaugar víða og 9 holu golfvellir eru í Stykkishólmi, Ólafsvík og á 

Görðum í Staðarsveit (Markaðsstofa Vesturlands, e.d.).     
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5 Samstarfsaðilar og fyrirmyndir  
 

Í þessum kafla eru viðtöl og samantektir um komandi samstarfsaðila og fyrirmyndir að 

ferðaþjónustu eru skoðaðar. Reynt var að draga fram ávinning af því að vera í samstarfi 

við þessa aðila og reynt er að sjá hvað það er sem er að virka best hjá þeim fyrirmyndum 

sem valdar hafa verið. 

Fyrirmyndir voru valdar vegna þeirra þjónustu sem þau bjóða. Bjarteyjarsandur 

af því þar er boðið upp á heimsóknir í fjárhús, gisting og veitingastaður, ásamt því að 

vera á Vesturlandi og býr því við svipaðar aðstæður og Grímsstaðir gera.  

Efstidalur var valin vegna veitingareksturs og var áætlunin að fá innsýn í hvernig 

rekstur veitingastaðar sem býður nánast eingöngu upp á mat úr héraði vegni en einnig 

vegna staðsetningar sem höfundur telur að geti verið svipaðar á Vesturlandi innan tíðar.  

 

5.1 Hey Iceland (Ferðaskrifstofa bænda) 
 

Hey Iceland er það sem áður hét Ferðaþjónusta bænda en nú í haust, 2016, var breytt 

um nafn vegna þess að eldra nafnið þótti ekki gefa  raunverulega mynd af þeirri 

fjölbreyttu þjónustu og afþreyingu sem fyrirtækið og meðlimir Hey Iceland hafa upp á 

að bjóða.  

Nú eru um 170 bæir meðlimir í Hey Iceland, en af þeim bæjum eru einungis um 

40% sem sinna búrekstri með ferðaþjónustunni (Bryndís Pjetursdóttir, 2016). Til að 

kynnast frekar tilgangi og þjónustu Hey Iceland var tekið viðtal við Berglindi 

Viktorsdóttur gæðastjóra og Oddnýju Björgu Halldórsdóttur deildarstjóra 

Íslandsdeildar Hey Iceland.  

Í viðtalinu kom fram að flestir ferðaþjónustubændur eru að bjóða upp á eitthvað 

annað en bara gistingu, en langflestir eru með gistingu. Algengt er að vera í samstarfi 

við aðra í nágrenninu um afþreyingu og eru meðlimir að auglýsa hvern annan inni á 

sínum heimasíðum. Það er ekki mikið um að ferðaþjónustu bændur séu með mikla 

afþreyingu hjá sér. Oddný telur það ekki vera aðalatriðið að sá sem býður upp á 

gistinguna sé með mikla afþreyingamöguleika á sveitabænum, en að það sé mikilvægt 

að vera í góðu samstarfi við þá sem eru að bjóða afþreyingu. Þær Berglind og Oddný 

telja ekki að það sé skortur á afþreyingu í landinu nema þá fyrir börn undir tólf ára aldri, 
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þar sem aldurstakmark eru í marga afþreyingu eins og „river rafting“  og fjallaklifur. 

Börn geta allstaðar komist á hestbak, en það vantar sannarlega meira fyrir börn.  

Ferðaþjónustubændur hafa mikinn ábata af því að vera undir merkjum Hey 

Iceland. Þar eru allir auglýstir jafnt og allir kynntir jafn þegar farið er á kaupstefnur út 

í heim, þó svo að gamlir kúnnar spyrji oft um það sem er nýtt og þá fá þeir kynningu 

sérstakleg á því. Ferðaþjónustubændur hafa aðgang að bókunarkerfi sem Hey Iceland á 

og stýrir, og hjá þeim er hægt að fá alla þá hjálp sem þarf í kringum bókunarkerfið.  

Mikil vinna hefur verið lögð í að skilgreina markhópa fyrirtækisins. Inni á enska 

viðmóti heimasíðurnar er hægt að velja sér hóp sem maður telur sig í og þá koma fram 

ferðir og afþreying sem talin er henta þeim markhóp.  

Mikill munur er á markhópum sem eru að koma yfir sumar og vetur. Á sumrin 

er meira um að fjölskyldufólk sé á ferðinni og þau stoppa lengur. Á veturna er 

aðalmarkhópurinn „adventur seeking“ og fólk sem er að koma á tónlistahátíðir, en þau 

koma auðvitað líka á sumrin.  

Þegar spurt er um hvort að það sé eitthvað sem seljist betur en annað eða bara 

seljist ekki neitt eru svörin að herbergi með baði sé það sem selst alltaf upp fyrst. Það 

sem hafi ekki selst hafi verði ferð um Kóngsveg á Suðurlandi sem er leið sem Dana 

konungur hafi farið í heimsókn sinni til landsins á 19. öld. Einnig ferð sem skipulög var 

um Suðurland þar sem íslenskur matur var það sem stóð hæðst, sú ferð seldist ekki fyrr 

en nafni ferðarinnar var breitt í Flavours and The south.  

 

5.2 Markaðsstofa Vesturlands  
 

Á Markaðsstofu Vesturlands í Borgarnesi er einnig upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn. 

Þar er hægt að leita sér upplýsinga um margt af því sem er í boði fyrir ferðamenn á 

Vesturlandi. Á upplýsingamiðstöðina koma yfir sumartímann um 100 – 150 manns 

daglega, en yfir veturinn fer þessi tala niður í 30 – 50 á dag.  

Í viðtali við Kristján Guðmundsson forstöðumann Markaðsstofunnar kom 

margt áhugavert fram. Þeir ferðamenn sem koma á upplýsingamiðstöðina eru eins 

misjafnir og þeir eru margir, mikill munur er á ferðamönnum eftir því hversu lengi þeir 

eru hér á landi og hversu lengi þeir eru á hverjum stað. Að sögn Kristjáns þá eru þeir 

ferðamenn sem eru hér í einungis skamman tíma, eins og eina helgi eða jafnvel bara 
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einn dag verr upplýstir um hvað er í boði á Vesturlandi. Þeir sem eru komnir til að vera 

hér á svæðinu í lengri tíma eru búnir að kynna sér svæðið vel og eru vel undirbúnir.  

Helsta verkefni Markaðsstofunnar um þessar mundir er að halda ferðamönnum 

á svæðinu í lengri tíma. Flestir sem hingað koma eru hér einungi í eina nótt, eða eru í 

dagsferð frá Reykjavík. Til að þetta takist verðu að auka afþreyingu og flestir sem 

spyrjast fyrir um afþreyingu eru að leita af náttúrutengdri afþreyingu. Kristján segir 

jafnframt að rúm sé fyrir fleiri tegundir afþreyinga á svæðinu, þó svo að flestir sem 

koma hingað komi vegna náttúrunnar og sögunnar. Mikið er spurt eftir gönguleiðum 

en því miður þá er ekki mikið um merktar gönguleiðir á Vesturlandi, en mikið er spurt 

eftir gönguferðum með leiðsögn um þéttbýli jafnt og á fjöllum. Kristján telur að kayjak 

ferðir, „extrem“ fjallaferðir og fjallaklifur, rafræknir sögustígar, fuglaskoðun og 

matarferðir „Crisscross“ ferðir séu að verða vinsælli.  

Að mati Kristjáns er  ekki nægilega mikið gert úr norðurljósaferðum hér á 

svæðinu og að hægt væri að byggja upp einhverja aðra afþreyingu samhliða 

norðurljósaferðum, til að bæta upp fyrir þá daga þar sem ekki sést til norðurljósanna.   

Mikil tækifæri eru fólgin í mat sem framleiddur er á svæðinu. Þeir ferðamenn sem koma 

til þeirra í leit af matsölustöðum eru ekki að leita af skyndibita, heldur einhverju betra, 

og þá er matur úr héraði það sem kemur sterkast inn. Kristján segir að veitingastaðir 

séu allir að vilja gerðir til að hafa mat úr héraði á matseðli hjá sér, en það sé erfitt fyrir 

þá að hafa það alltaf í boði.  

Tækifærin í ferðaþjónustu á Vesturlandi séu engin takmörk sett og segir Kristján 

að yfir lágannatíma getum við tekið á móti fleiri ferðamönnum. En hann bendir í 

rannsóknir um þolmörk og segir að ef ekkert verið að gert með aðgengi og 

grunnþjónustu þá nálgist þolmörk yfir háannatímann hratt. Miklar vonir eru bundnar 

við aukið fjármagn til framkvæmda og leggur Kristján áherslu á að líta 5 ár aftur í 

tímann og skoða hvernig ferðaþjónustan var á svæðinu þá, hvern hefði grunað að staðan 

væri eins og hún er í dag, hvernig verður þá ferðaþjónusta á Vesturlandi 2021? 

 

5.3 Saga jarðvangur 
 
Verkefnið Saga jarðvangur hefur verið í vinnslu frá vorinu 2014 þegar heimamenn sóttu 

um umfjöllun hjá EGN (European Geoparks Network) um svæðið. Saga jarðvangur 

nær yfir 2.270km2 og inniheldur Flókadal, Reykholtsdal, Hvítársíðu, Hálsasveit, 

Kjaradal og Örnólfsdal, ásamt Þórisjökli, Langjökli og Eiríksjökli að meðtalinni 



 

 
32 

 

Arnarvatnsheiði. Mikil vinna hefur verið lög í þetta verkefni að hálfu heimamanna. Svo 

eitthvað sé nefnt hafa áhugaverðar gönguleiðir verið skráðar og sögum af svæðinu 

safnað. Rannsóknir um jarðfræði svæðisins gerð skil með söfnun fyrirliggjandi gagna. 

Öll þessi vinna hefur farið fram í sjálfboðavinnu heimamanna og velunnara svæðisins 

og hefði ekki tekist nema með samstöðu (Edda Arinbjarnar, munnleg heimild, 2016). 

Hugtakið jarðvangur (e. geopark) er alþjóðlegt og varð til vegna vaxandi 

eftirspurnar um að sameina þróun og vernd á mikilvægum og merkilegum svæðum. 

Samtökin urðu til hjá UNESCO 1999 þegar tillaga um að standa vörðu um mikilvæg 

jarðsvæði var samþykkt. Evrópusambandið studdi hugmyndina og úr varð samstarf 

fjögurra svæða sem með sér stofnuðu European Geoparks Network (EGN) árið 2000. 

Jarðvísindadeild UNESCO lýsi einnig stuðningi við EGN og úr varð að stofnað var 

alþjóðlegt tengslanet jarðvanga, Global Geoparks Networks (GGN) (European 

Geoparks Network, e.d.). 

Til að geta verið jarðvangur þurfa svæði sem óska eftir því að sækja um hjá 

EGN og GGN og eru megin markmið samtaka að styðja við meðlimi sína til að koma 

á sjálfbærri svæðisbundinni þróun á landsvæði jarðvangsins og stuðla að náttúruvernd 

með þátttöku samfélagsins (European Geoparks Network, e.d.). Með öðrum orðum, 

markmið jarðvanga er að varðveita náttúru og jarðmyndanir, veita fræðslu til gesta og 

heimamanna á því svæði þar sem þeir starfa. Þeim ber að kynna svæðið og bæta viðhorf 

og þekkingu á þeim jarðminjum og náttúru sem þar er með uppsetningu á 

fræðsluskiltum og merkingu gönguleiða um svæðin. Jarðvangur skal einnig koma 

menningu og hefðum svæðisins á framfæri, stuðla að auknu úrvali matvæla og 

handverks úr héraði í þær verslanir og veitingastaði sem starfandi eru innan svæðisins. 

Skýr stefna þarf að vera um sjálfbæra þróun og áætlun um hvernig á að framfylgja henni 

með virðingu við umhverfið, náttúruauðlindir og landið. Hvetja skal gesti og 

heimamenn til að umgangast svæði á umhverfisvænan hátt (UNESCO, e.d.) 

Skýring á hugtakinu sjálfbær þróun er að  

„Sjálfbær þróun á að fela í sér heildstæða nálgun í stjórnmálum og stefnumótun 

sem samþættir umhverfisvernd við framþróun í samfélags-og atvinnumálum. 

Lykilatriði í sjálfbærri þróun er að auðlindir séu nýttar á ábyrgan hátt svo þeim 

verði skila í jafngóðu eða betra ásigkomulagi til komandi kynslóða“ (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson. 2013, bls. 11). 

 

„Svæðið sem sótt er um að verði jarðvangur, hefur að okkar mati allt sem 

jarðvangur ætti að hafa upp á að bjóða, og ef til þess kemur að við fáum aðild þá 

opnar það á aukna möguleika fyrir svæðið. Við komum til með að hafa aukið 
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aðgengi í uppbyggingasjóði, og  geta þá til dæmis ferðaþjónustuaðilar innan 

svæðisins sótt um styrki í nafni Saga jarðvangur til að bæta til dæmis aðgengi og 

til náttúruverndar og lítum við á það sem mikinn ávinning þar sem lítið af 

fjármagni hefur komið frá sveitafélaginu og ríkinu til þessara málefna“ (Edda 

Arinbjarnar, munnleg heimild,  2016). 

 

Haustið 2016 komu hingað úttektaraðilar til að skoða svæðið. Farið var með þá 

um svæðið og þeim sýnt það besta sem svæðið hefur upp á að bjóða, sögulega, 

jarðfræðilega og matvælatengdir staðir voru heimsóttir. Úttektaraðilar voru mjög 

ánægðir með það sem fyrir þá var lagt og er væntanleg umsögn frá þeim í nóvember 

2016 um hvað þarf enn að laga til að umsókn verði samþykkt (Edda Arinbjarnar, 

munnleg heimild, 2016). 

 

5.4 Bjarteyjarsandur  
 

Á Bjarteyjarsandi í Hvalfjarðasveit hefur verið ferðaþjónustu samhliða hefðbundnum 

búskap frá árinu 1992. Á Bjarteyjarsandi er rekið rúmlega 600 áa fjárbú, nokkrir hestar, 

hænur og svín ásamt heimilisketti og hundum. Bjarteyjarsandur rekur opið bú þar sem 

hægt er að fá leiðsögn um staðinn og næsta nágrenni til að fræðast um sveitastörfin, 

náttúruna og sögu. Einnig er hægt að versla hjá þeim kjöt og aðrar afurðir sem landið 

gefur af sér. Á Bjarteyjarsandi er boðið upp á gistingu í gamla íbúðarhúsinu, 

sumarhúsum og á tjaldstæði sem er á jörðinni.  

Ástæða fyrir því að farið var út í ferðaþjónustu á Bjarteyjarsandi var sú að hjónin 

sem reka búið þar vildu skapa sér frekari atvinnu heima, sérstaklega yfir álagstíma eins 

og sauðburð og heyskap. Á Bjarteyjarsandi er tekið á móti skólabörnum í heimsóknir í 

sauðburð í allt að fimm vikur á vorin og er fullbókað í þessar heimsóknir á hverju ári. 

Hópar sem koma í heimsókn stoppa í um tvo klukkutíma í senn, heimsækja fjárhúsin, 

hitta heimilishunda og ketti, fara í fjöruferð og grilla pylsur áður en haldi er heim aftur. 

Ekki gefst mikill tími til annars eins og til dæmis að kynnast betur því sem finnst í 

náttúrunni með náttúrulæsi að leiðarljósi,  en að sögn Arnheiðar þá er ekki mikill áhugi 

fyrir því hjá þeim skólum sem koma í heimsókn.   

Á Bjarteyjarsandi er hægt að kaupa kjöt sem er heimaalið og unnið á staðnum, 

en sala á því hefur ekki verið stór þáttur í þeirra rekstri. Þau hafa verið með á ýmsum 

matarmörkuðum, en þá er framleitt fyrir þá viðburði og hefur sala á slíkum mörkuðum 

verið mjög góð. Ekki er selt mikið heima nema það sem er í boði á veitingastaðnum, 

sem þau reka og er opinn allt árið. Þar er lögð áhersla á mat úr héraði og nota þau sína 
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framleiðslu þar, ásamt því að taka til sín það besta sem þau fá frá nágrönnum. Þeir sem 

koma á veitingastaðinn er margir hverjir að koma einmitt af því að þau eru með mat úr 

héraði.  

Ekki er mikið um að fólk sé að nýta sér afþreyingarmöguleika sem þau bjóða 

upp á, heldur er fólk sem kemur til þeirra mikið að koma úr afþreyingu annarstaðar frá, 

eins og kajakferðum á Hvalfirði og göngutúrum frá Glym og Síldarmannagötu.  

Búfénaði hefur fjölgað efir að þau byrjuðu í ferðaþjónustu og þau eru viss um að þau 

væru bændur í dag þó að þau hefðu ekki farið út í ferðaþjónustu þar sem að næga vinnu 

er að fá í kring og oft erfitt fyrir þau að fá vinnufólk þar sem að skólafólk og ungmenni 

fara gjarnan í vinnu á Grundatanga þar sem að laun eru há og vinnutíminn er 

ákjósanlegur.  

 

5.5 Efstidalur  
 

Á Efstadal í Bláskógabyggð er kúabúskapur og hrossarækt ásamt því að mikil 

ferðaþjónusta er á bænum. Sama fjölskylda hefur búið á bænum frá því um 1850. Árið 

1992 byrjuðu þau með hestaleigu svo þegar börnin voru farin af heiman árið 2001 

byrjuðu þau með „Bed and Breakfast“ þar sem að þau bjuggu í stóru húsi og nóg pláss 

var. Árið 2006 voru svo byggð bjálkahús með 10 herbergjum og þegar nýtt íbúðarhús 

var byggt var gamla íbúðarhúsinu breytt í móttökuhús og veitingastað ásamt því að þar 

er leigð út gistiaðstaða. Í dag eru tveir ættliðir sem reka bú og ferðaþjónustuna í 

Efstadal.  

Gestir þeirra eru allstaðar af út heiminum en það eru mjög mikið af Íslendingum 

sem heimsækja þau. Á veitingastaðnum er lög áhersla á ferskt hráefni úr héraði og 

útsýni er úr veitingastaðnum yfir kýrnar í fjósinu þar sem gestir geta fylgst með því sem 

þar fer fram.  

Ferðaþjónustan er orðin stærri þátturinn í rekstri búsins í dag og er sala á 

matvælum einnig stór þáttur hjá þeim. Veitingastaðurinn er þétt setinn allt sumarið og 

er oft margsetinn yfir sumartímann. Yfir veturinn er vaxandi aðsókn, sem heimamenn 

geta ekki enn gert sér grein fyrir hvert stefnir. Fáir af þeim gestum sem koma til þeirra 

á veitingastaðinn eru með bókað borð fyrirfram þar sem að þau taka ekki við 

borðapöntunum fyrir minni hópa en 10 manns. Þeir sem koma á veitingastaðinn koma 

einna helst vegna þess að þar er boði upp á mat sem er úr þeirra eigin framleiðslu og  

mat úr héraði.  
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Á Efstadal hefur búfénaði fjölgað eftir að þau fóru út í ferðaþjónustu og eru þau 

viss um að þau hefðu haldið áfram með búskap þó þau hafi ekki farið út í ferðaþjónustu 

þar sem að næga vinnu er að fá í nærsamfélaginu.  
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6 Grímsstaðir  
 
Í þessum kafla verður sagt frá Grímsstöðum, sögur af bænum sagðar og Grímsstaðir 

settar upp í viðskiptamódel Canvas til að kynna viðskiptahugmyndina.  

6.1 Saga Grímsstaða 
 
Grímsstaðir er 300 hektara lögbýli með tæplega 200 ærgildi og um 60 hross. 

Grímsstaðir standa í brekku dalsins á móti suðri, með Reykholt sem næstu nágranna í 

austri. Víðsýnt er af bænum, bæði til austurs og vesturs. Grímsstaðir eru búnir að vera 

í ábúð sömu fjölskyldunnar frá því árið 1872 þegar Hannes Sigmundsson flutti á 

Grímsstaði, en keypt af Kirkjusjóði 1911.  Jörðin var áður í eigu Reykholtsstaðar og 

þar bjuggu oft uppgjafaprestar. Einn þeirra var Guðlaugur Sveinbjarnason, sem koma 

að Grímsstöðum frá Hvammi í Norðurárdal. Guðlaugur var sjónlaus, en mönnum var 

það minnisstæðast um hann að hann kom flengríðandi eins og alsjáandi væri á milli 

staða (Kristleifur Þorsteinsson, 1960, bls. 15). Saga fylgir bænum aftur á tíma Snorra 

Sturlusonar. 

 Áður bjó einnig á Grímsstöðum Grímur Steinólfsson sem flutti til Ameríku. 

Margar sögur voru sagðar af Grími Steinólfssyni og voru þær ávallt um hversu sterkur 

hann hafi verð. Ein sagan segir frá því þegar hann hafi gengið út í holt vestan af bænum 

og náð þar í stein sem hann vildi nota sem hestastein. Hestasteinar voru á hverjum bæ 

áður fyrr og voru notaðir til að binda hesta við. Grímur fann sér nægilega stóran stein 

og bar hann einsamall heim að bænum. Þessum stein hefur ekki verið haggað nema 

með dráttavéla eftir að Grímur fór frá Grímsstöðum. Hann hefur nú verið  færður frá 

þeim stað sem torfbærinn stóð og stendur nú við gamla bæinn á Grímsstöðum og þjónar 

upphaflega tilgangi sínum með sóma. Ættingjar Gríms hafa einnig  heyrt þessa sögu, 

og hafa  þeir komið hér að Grímsstöðum bæði til að reyna sig við steininn og til að 

falast eftir honum.  

Langamma mín var mikil hestakona og þótti meira til þess komið að stunda 

útreiðar en störf heima. Fyrir þetta var mikið um hana talað, bæði vegna þess hversu 

lítið hún sinnti heimilinu en einnig fyrir það hversu vel ríðandi hún var og fór hún á 

milli landshluta að leita sér góðra hesta (Guðmundur Kristinsson, munnleg heimild, 

2016).  

Á Grímsstöðum eru álagablettir. Þá ber að ganga um af virðingu og ekki má 

hreyfa við neinu sem þar er, annars máttu eiga von á að verða veikur. Föðurafi minn 
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lék sér mikið við þessa staði, eitt sinn þá tók hann sig til og henti grjóti niður af kletti 

þar. Sama kvöld var hann komin með háan hita sem var þrálátur, þegar hann var búin 

að vera lasin í einhverja daga var hann spurður hvað hann hefði verði að gera daginn 

sem hann hafði orðið lasin og sagði hann þá frá hvað hann hefði gert. Við það fór 

mamma hans út og bar grjót sem hún taldi að væri rétta grjótið og fór með það upp á 

hólinn. Það var eins og við manninn mælt, afi varð frískur aftur og var ekki að sjá að 

hann hefði legið í bælinu í marga daga.  

 

6.2 Grímsstaðir í viðskiptalíkan (Business Model Canvas) 
 
Til að gera sér betur grein fyrir viðskiptahugmyndinni hefur verið valið að setja hana 

upp í viðskiptalíkan Alexander Osterwalder og Yves Pigneur sem kallast 

Viðskiptalíkan  Canvas.  

Viðskiptalíkan Canvas sýnir verðmæti fyrirtækisins, hverjir tekjustraumarnir 

eru, kostnað- og fjármálaliði, og sýnir á skilmerkilegan hátt hvað hvernig fyrirtæki geta 

skipulagt sig til að mæta þörfum viðskiptavina (Eiríkur Hilmarsson, 2011). 

 

 
Mynd 3.  Viðskiptalíkan Canvas 
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6.2.1 Virðistilboðið 
 
Nýr ferðaþjónustuaðili með afþreyingamöguleika.  

Í framtíðinni verður hér góð og eftirsótt ferðaþjónusta þar sem komið verður á 

móts við þarfir og óskir viðskiptavina um gæðaþjónustu. Boðið verður upp á gistingu í 

sérstæðum húsum sem hafa þá sérstöðu að í þeim verður hluti af þakinu gler svo að 

njóta megi norðurljósa þegar þau láta sjá sig. Húsin verða ætluð 6 – 8 manns, búin 

svefnherbergjum með baði, eldunaraðstöðu, heitum pottum og gufubaði.  

Áhersla verðu lögð á  heimavinnslu og sölu á mat á þeim afurðum sem framleidd 

eru á bænum. Geta ferðamenn keypt matvæli af skepnum sem hafa fengið góða meðferð 

þar sem velferð dýra og umhverfis er höfð að leiðarljósi, sem aftur skilar sér til baka í 

verðmætari og betri vöru. 

Ætlunin er að endurbyggja gamalt íbúðarhús sem er á staðnum og endurvekja 

fyrirtækið Sveitakaffi sem rekið var  árið 2013 í golfskálanum í Nesi, sem er 

nágrannabær Grímsstaða. Í þessu sama húsi verður móttaka gesta,  Sveitabúð, kaffi og 

matsala sem verður opin allt árið. Þar verður einnig gerður útsýnispallur fyrir 

ferðamenn til að skoða norðurljósin. Lögð verður áhersla á íslenska matargerð, gamla 

og nýja. Framleiðsla, þróun og hönnun á vörumerkinu Grímsstaða Két verður í 

samstarfi við Trít ehf og þá vöru verðu hægt að kaupa á staðnum.  Jurtir sem vaxa í 

nágrenninu verða nýttar bæði sem krydd á kjöt, í teblöndur og til að búa til jurtasmyrsl.  

Afþreying sem verður í boði er nálægðin við dýrin og náttúruna. Tekið verður 

á móti gestum í bæði fjár- og hesthús þar sem gestir geta fylgst með almennum 

sveitastörfum eða jafnvel tekið þátt ef þess er óskað. Áhersla verður lögð á náttúrulæsi 

í gönguferðum sem farnar verða, þar sem gestum gefst kostur á að læra að þekkja grösin 

og blómin í kringum okkur, hvaða hlutverki þau gegna og hvað er hægt að nota þau í 

annað en skepnufóður. Þessar ferðir verða með leiðsögn og er lögð áhersla á að ná 

sérstaklega til barna. Í þessum ferðum verða tíndar jurtir, sveppir og grös sem gestum 

gefst kost á að vinna úr þegar ferð líkur. Gestum gefst kostur á að sá, hirða um og taka 

upp grænmeti sem ræktað er í matjurtagarði á staðnum, og fer þá allt eftir því hvaða 

árstími er, hvaða verk það eru sem bíða.   
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Unnið verðu eftir hugtökum  um náttúrutúlkun. Skilgreining á náttúrutúlkun er 

svohljóðandi: 

„Túlkun er ekki upplýsingamiðlun. Hún er ekki gestastofa, skilti, bæklingur 

eða það eitt að benda á áhugaverða staði um leið og þeir koma í ljós. Hún er 

ekki myndasýning eða hlutverkaleikur. Það eru aðeins tæki til að koma henni til 

skila. Túlkunin gengur lengra en að einbeita sér að því elsta, stærsta eða 

sjaldgæfasta. ... Hún skilur fólk eftir  snortið, ögrar hugmyndum þeirra og 

kveikir áhuga þeirra kveikir áhuga þeirra til að fræðast enn frekar. Góð túlkun 

lifir áfram í minni fólks og umræðum við morgunverðarborðið daginn eftir og 

þess vegna jafnvel við kvöldverðaborðið viku síðar. Ef túlkunin er vönduð og 

vel fram sett, þá eykur hún ekki aðeins við gæði upplifunarinnar ef 

náttúruferðamennsku heldur leggur hún jafnvel grunnin að góðum minningum 

og endurupplifun hennar“ (Clark, 2008, bls. 63).  

 

Þeir sem vinna eftir hugtakinu náttúrutúlkun hafa ákveðið hlutverk og ábyrgð. 

Það þarf að taka tillit til auðlinda, verðmæta, gesta og samfélagsins á því svæði þar sem 

verið er. Til að geta sinnt þessu þarf að þekkja bæði náttúru, verðmæti og menningu 

svæðisins mjög vel, bæði það smáa og það stóra. Þar má þá nefna jarðfræði, nöfn á 

kennileitum og nöfn á jurtum sem eru á því svæði þar sem unnið er. (Náttúrutúlkun, 

2011) 

Mikið er rætt um hversu litlum tíma fólk ver utandyra, bæði börn og fullorðnir, 

og hvernig kunnátta fólk um náttúruna og nærsamfélagið sitt hefur minnkað með hverri 

kynslóð. Verið getur að það sé komið til  vegna þess að fólk í dag hefur ekki sömu 

tækifæri til að komast í sveit eins og tíðkaðist hér áður fyrr. Þetta á ekki eingöngu um 

börn sem uppalin eru í þéttbýli. Börn sem eru uppalin í sveit í dag hafa ekki sömu 

tengingu við náttúruna og börn í sveitum höfðu hér áður fyrr.  Í dag eru störf í sveitum 

færri, vélvæðingin hefur orðið til þess að minna vinnuafls er þörf og því eru þörfin fyrir 

vinnusöm börn lítil, lítið fyrir þau að gera í sveitum, nema þá helst á álagstímum í 

sauðburði og álíka störfum sem ekki eru unnin með vélaafli.  

Til að vekja áhuga barna og fullorðinna á náttúrulæsi þarf að nálgast þau þannig 

að athygli þeirra sé haldið allan tímann. Börn eru mörg hver könnuðir að eðlisfari og er 

það þannig sem við viljum nálgast þau, með því að leyfa þeim að kanna, þreifa og þefa 

af viðfangsefninu til að vekja áhuga hjá þeim. Þetta sama á við um fullorðna. Margt 

fullorðið fólk, þá sérstaklega fólk sem er uppalið og býr í stórborgum erlendis hefur 

aldrei komið í sveit og aldrei séð lifandi dýr með eigin augum (Náttúrutúlkun, 2011). 
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Eitthversstaðar stendur að ef þú ætlar að ná athygli þá skaltu tala við gestina þína eins 

og þau séu 12 ára, með því nærðu að kveikja hjá þeim áhug á að vita meira.  

Til að koma enn meira á móts við börn verður settur upp leikvöllur með 

óhefðbundnum leiktækjum, þar sem börn eru hvött til að koma enn nær náttúrunni. Þar 

verður til dæmis drullubú, trédrumbar og trékubbar til að smíða úr og á svæðinu er 

lækur sem hægt er að fara í stíflugerð, beinabú og svo mætti lengi telja upp. Lögð verður 

áhersla á að börn fái að vera börn og læra að leika sér með það sem til fellur á bóndabæ 

sem þessum eins og börn fortíðarinnar gerðu.  

Ekki má gleyma söguslóðum, þar sem að Reykholt er næsti nágranni 

Grímsstaða og  þar er mikil afþreying nú þegar í boði fyrir þá sem þyrstir í 

Íslendingasögurnar.  

Aðild að viðurkenndu gæðavottunarkerfið er mikilvægt að hafa. Vakinn er kerfi 

sem hentar vel fyrir bæði lítil og stór ferðaþjónustufyrirtæki. Gæðakerfi Vakans byggir 

á nýsjálensku gæðakerfi sem heitir Qualmark. Vakinn hefur það að leiðarljósi að auka 

gæði og öryggi í ferðaþjónustu. Einnig stuðlar hann að samfélagslegri ábyrgð (Vakinn, 

e.d.-a).  

Gæðakerfi Vakans er skipt í tvo flokka, stjörnuflokk fyrir gististaði og flokk 

fyrir aðra ferðaþjónustu. Flokkur fyrir aðra ferðaþjónustu byggir svo á tvennskonar 

viðmiðum, almenn þjónusta eða sértæk þjónusta. Flokkast fyrirtæki eftir starfsemi sinni 

og fá aðild að Vakanum ef þau standast skilyrði sem eru sett þar um (Vakinn, e.d.-a). 

Áherslur Vakans til að fá aðild eru meðal annars að huga beri að innkaupum og 

auðlindum, fara vel með orku og huga að kæli- og hitakerfum í þeim efnum. 

Endurvinnsla og flokkun á sorpi ásamt náttúrvernd er mikilvæg. Mikilvægt atriði er 

upplýsingagjöf til viðskiptavina um áherslur fyrirtækisins á hlutverki þess í 

samfélaginu, náttúruvernd og upplýsingar um birgja (Vakinn, e.d.-b).  

Samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins er mikilvægur þáttur. Snýr hún að því að 

fyrirtæki starfi í sátt við umhverfi sitt með gagnsærri og siðferðilegri háttsemi, með því 

að stuðla að sjálfbærri þróun, góðu heilsufari og almennri velferð í samfélaginu, að 

væntingar hagsmunaaðila séu teknar til greina, farið sé eftir lögum sem í gildi eru í 

landinu, einnig á alþjóðavísu ef það á við fyrirtækið. Fyrirtæki sem vinnur eftir 

hugtökum sjálfbærni á að hafa myndað sér ákveðin gildi, ferla og skipulag til að vinna 

eftir til að koma í veg fyrir að valda skaða í umhverfi sínu, það á að hafa tileinkað sér 
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vinnubrögð sem stuðla að jákvæðum áhrifum fyrir sig og samfélagið (Festa 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja, e.d).  

 

6.2.2 Lykilverkþættir 
 
Til að ná markaðshlutdeild  er nauðsynlegt að fara í öfluga markaðssetningu með gerð 

heimasíðu ásamt auglýsingum í ferðabæklingum og á öllum helstu samfélagsmiðlum. 

Samstarfsaðilar í markaðssetningu verða Hey Iceland, Saga Jarðvangur og 

Markaðsstofa Vesturlands, aðilar sem nú þegar eru með öflugt viðskipanet sem geta 

nýst nýjum áfangastöðum vel. Einnig verður leitað eftir samstarfi við samkeppnisaðila 

í nágrenninu við markaðssetningu og kynningar á svæðinu í heild. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á sérstöðu staðarins, vörumerkið Grímsstaðir – 

Sveitakaffi og gisting, og Grímsstaðar- két til að viðskipavinir læri að þekki það. 

 

6.2.3 Lykilsamstarfsaðilar  
 
Ef vel á að ganga þá er nauðsynlegt að vera í góðu og farsælu samstarfi við aðra 

ferðaþjónustu- og samkeppnisaðila  í nágrenninu, bæði þá sem eru að bjóða afþreyingu 

og þá sem bjóða gistingu. Mikilvægt er einnig að vera með góð tengsl við 

ferðaskipuleggjendur og matgæðinga og eru nú þegar gott samband við Mountain Taxa, 

Trít og aðila innan Saga Jarðvangur.  

Mountain Taxi er í í eigu hjónanna Kristjáns Kristjánssonar og Ernu Bjarkar 

Jónasdóttur. Fyrirtækið hefur verið starfandi síðan 1995 þegar Kristján hóf að fara með 

ferðamenn upp á Langjökul frá Reykholti. Síðan þá hefur fyrirtækið vaxið og dafnað 

og sérhæfir sig í persónulegum og fámennum ferðum. Lögð er áhersla á að koma til 

móts við óskir viðskiptavina, sama hvað það er (Erna Björk Jónasdóttir, munnleg 

heimild, 2016). Hjá Mountain Taxa er hægt að kaupa fyrirfram ákveðnar ferðir, bæði 

dagsferðir og lengri ferðir. Viðskiptavinir geta einnig komið með sínar eigin óskir um 

áfangastaði. Starfsmenn þeirra eru allir með áralanga og áratuga reynslu af 

fjallamennsku (Mountain Taxi e.d.). 

Trít ehf er nýtt fyrirtæki sem sérhæfir sig í gerð og sölu á jólakörfum fullum af 

dýrindis mat, framleiddum af ástúð og áhuga. Eigandi þess er Guðný Önnudóttir. Hún 

ákvað fyrir tveimur árum síðan að stofna fyrirtækið Trít til að markaðssetja þær vörur 

sem hún hafði verið að gera fyrir vini og vandamenn heima í eldhúsi. Trít leggur áherslu 
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á vörur framleiddar úr íslenskri villigæs. Samstarfaðilar sjá svo um að bæta í það sem 

þarf til að gera jólakörfuna að ómótstæðilegri veislu. Samstarfsaðilar eru valdir af 

kostgætni. Einungis þeir sem komast í gegnum smátt nálarauga Guðnýjar koma til 

greina sem samstarfsaðilar (Guðný Önnudóttir, munnleg heimild, 2016). Við erum stolt 

að því að hafa verið valin sem samstarfsaðili Trít. Trít kemur til með að vera okkar 

ráðgjafi í framleiðslu og vöruþróun á  Grímsstaðar - kéti. 

Til að geta staðið undir uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum verðu óskað 

eftir fjárfestum í verkefnið.  

 

6.2.4 Lykilaðföng 
 
Til að geta hafið starfsemi þarf að fá öll tilskilin leyfi til uppbyggingar og rekstrar. 

Samninga þarf að gera við þá sem eiga að koma að uppbyggingunni, byggingaaðila og 

birgja.  

Í upphafi verður lög áhersla á byggingu bústaða, endurbyggingu á móttökuhúsi 

þar sem Sveitakaffi kemur til með að vera til húsa. Huga þar sem fyrst að starfsfólki til 

að vinna bæði við uppbyggingu og sem starfsmenn staðarins, þar sem framboð  er ekki 

mikið á svæðinu.  

 

6.2.5 Viðskiptatengsl 
 
Lagt verður upp með persónulega þjónustu og myndun persónulegra tengsla við 

viðskipavini. Með því verður byggður upp hópur ánægðra viðskiptavina sem vilja koma 

aftur og segja vinum sínum frá, sem svo vilja koma og upplifa það sem Grímsstaðir 

hafa upp á að bjóða. Vegna þess hversu lítill staðurinn er þá er auðvelt að koma til móts 

við viðskiptavininn um sérþarfir og óskir og auðvelt er að bregðast skjótt við 

breytingum í nær- og fjærumhverfi.  

 

6.2.6 Markhópar 
 
Markhópagreining fyrir Vesturland hefur ekki verði gerð, en markhópagreining fyrir 

Ísland í heild hefur verið gerð. Samkvæmt skýrslunni  Markhópagreining fyrir íslenska 

ferðaþjónustu, segir að ávinningur góðrar markhópagreiningar fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki sé fjórþættur. Í fyrsta lagi þá veitir góð greining tækifæri á 

hnitmiðaðri og skilvirkari markaðssetningu. Í öðru lagi, tækifæri til að fylgjast betur 
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með ferðahegðun og þróun ákveðinna hópa. Í þriðja lagi nýtast greiningar fyrirtækjum 

vel til að taka upplýstar ákvarðanir sem geta gefið aukna möguleika á arðsemi og 

sjálfbærni ferðaþjónustunnar til lengri tíma. Í fjórða lagi ætti góð markhópagreining að 

geta lagt til tæki sem nýtast við uppbyggingu ímyndar, vöruþróunar og þjónustu 

áfangastaða, um leið sem hún getur lagt grunn að stefnumótun fyrir greiningar ásamt 

því að fjárfestar geta nýtt sér þær til að fá frekari innsýn í möguleika henni tengdri 

(Edward H. Huijbens, 2015, bls.7).  

 Í lokaskýrslu Boston consulting Group sem kom út haustið 2013 eru ellefu 

hópar skilgreindir sem þeir ferðamenn sem miða eigi markaðssetningu að. Þessir hópar 

eru: 

- Eldri ferðamenn sem sækjast í menningu og afslöppun (e. Older Relaxers) 

- Ríkir ævintýraferðalangar (e. Affluent Adventurers Adventure) 

- Könnuðir frá nýjum markaðssvæðum (e. Emerging Market Explorers) 

- Ráðstefnu-, funda- og hvataferðagestir (e. MICE) 

- Borgarferðamenn í leit að menningu og afslöppun (e. City Breakers) 

- Heilsuferðamenn (e. Health Tourists) 

- Hinir velstæðu (e. Super Premium) 

- Bakpokaferðalangar í leit að ævintýrum (e. Backpackers Adventure) 

- Þeir sem ferðast spart (e. Budget Travellers) 

- Fjölskyldur í leit að menningu og þægilegum ævintýrum (e. Families Mild 

adventure/culture) 

- Farþegar skemmtiferðaskipa (e. Cruise Culture) 

(The Boston Consulting Group, 2013, bls. 25). 

 

Fimm hópar af þessum ellefu voru svo taldir vera þeir sem miða ætti markaðssetningu 

að næstu fimm árin og var val þeirra byggt á gögnum Ferðamálastofu um ferðavenjur 

og eyðslumynstur (Edward H. Huijbens, 2015, bls. 21). Þessir hópar voru: 

- Eldri ferðamenn sem sækjast í menningu og afslöppun (e. Older Relaxers)  

- Ríkir ævintýraferðalangar (e. Affluent Adventurers Adventure)  

- Könnuðir frá nýjum markaðssvæðum (e. Emerging Market Explorers)  

- Ráðstefnu-, funda- og hvataferðagestir (e. MICE)  

- Borgarferðamenn í leit að menningu og afslöppun (e. City Breakers) 

Markhópur Grímsstaða eru allir ferðamenn innlendir sem og erlendir, lögð er 

áherslur á að ná til sem flestra með ólíkri og fjölbreyttir afþreyingu. Þar sem að 

afþreyingin er árstíðabundin má skipta markhópnum upp í tímabil eftir árstíðum.  
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Vetur.  

Einstaklingar og smærri hópa ferðamanna sem eru að koma til að upplifa vetur 

eins og þeir eru á Íslandi með öllum sínum veðrabrigðum og náttúrufegurð.  Áhersla 

verður lögð á norðurljósin. Afurða sem framleiddar hafa verið yfir sumartímann er hægt 

að njóta í mat, framreiddum í fallegu umhverfi, undir stjörnubjörtum himni, eða við 

beljandi snjóbyl utandyra.  

Vor.  

Á vorin er aðalmarkhópurinn skólabörn, en einnig ferðamenn sem vilja komast 

í nálægð við sveitina. Við viljum geta tekið á móti fólki á öllum aldri til að fræða það 

um hvað er gert á þessum tíma og má þá nefna sauðburð og undirbúning fyrir plöntun 

matjurta og grænmetis.  

 

Sumar. 

Þegar sumarið tekur við hefjast hefðbundin sumarstörf eins og heyskapur sem í 

dag eru unnin með stórum vélum og er því ekki hægt að bjóða upp á þátttöku í því, en 

hægt er að fylgjast með og sjá. Hér verðu lögð áhersla á að kynna fyrir gestum undur 

náttúrunnar, við leggjum áherslu á náttúrulæsi og kennum gestum okkar að þekkja 

helstu nytjajurtir sem vaxa í nálægð við okkur. Einnig viljum við kenna þeim hvað má 

nota jurtirnar í, eins og te krydd og jurtasmyrsl.  

 

Haust. 

Á haustin tekur við smalamennska, sláturtíð og vinnsla á kjötafurðum. 

Uppskera úr matjurtagörðum verður að koma í hús. Haustin eru einnig tími 

norðurljósanna. 

Áhersla er á að bjóða vandaða og góða þjónustu, þar sem starfsfólk er vel að sér 

í þeim áherslum sem Grímsstaðir eru með.   

 

6.2.7 Dreifileiðir 
 
Til að koma ferðaþjónustunni á framfæri er nauðsynlegt að greina hvar markhópurinn 

leitar að upplýsingum og auglýsa þar sem talið er að best náist til  ferðamanna hverju 

sinni. Dreifileiðir má skipta niður eftir eðli.  

Gera þarf heimasíðu með greinagóðum upplýsingum um starfsemina og hvað 

það er sem við bjóðum upp á. Einnig eru samfélagsmiðlar eins og Facebook, Instragram 
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og Tvitter góð leið til að dreifa og ná til markhóps. Leitarvélabestun er einnig 

ákjósanlegur kostur. Auglýsingar í útvarps og sjónvarpsmiðlum ná vel til Íslendinga og 

væri að ákjósanlegur auglýsingakostur. Samstarfsaðilar eru einnig mikilvægur 

auglýsandi.  

Ferðaráðstefnum og söluráðstefnur eru góð kynninga- og söluleið, kostar mikið 

en er hægt að gera í samstarfi við aðra á svæðinu, t.d. Markaðsstofu Vesturlands og 

Hey Iceland. 

6.2.8 Tekjustraumar 
 
Aðal tekjulind ferðaþjónustunnar verður sala á gistingu og afurðasala. Gistingin sem í 

boði er, er í háum gæðaflokk, vegna sérstakleika síns. Afurðasalan kemur þar á eftir, 

sala á lamba- og folaldakjöti óunnu og unnu, sala á þurrkuðum jurtum í te og krydd og 

sala á jurtasmyrslum. Varan er af háum gæðaflokk, unnin og borin fram af virðingu og 

með velferð dýra, samfélagsins og sjálfbærni að leiðarljósi. 

Til að gera sér frekar grein fyrir áætluðum upphæðum má sjá þessa töflu. 

 

Tafla 4.  Helstu tekjustraumar 

Tekjur 1 ár 2 ár 

Lambakjöt 3.400.000 4.080.000 

Folaldakjöt 937.500 1.125.000 

Unnar kjötvörur 1.050.000 1.260.000 

Veitingasala 3.500.000 5.500.000 

Smyrsl og jurtir 370.002 444.002 

Húsaleiga 8.128.000 19.840.000 

 17.385.502 32.249.002 

 

Sala á lamba- og folaldakjöti, beint frá býli hefur verið stunduð á Grímsstöðum 

í nokkurt ár og eru sölutölur hér miðaðar við seldar afurðir haustið 2016. Einungis eru 

seldir heilir skokkar af lambakjöti á kílóverði 1.250 kr. Folaldakjöt hefur verið selt í 

heilum og hálfum skrokkum á 500 kr. kílóið. Með tilkomu heimasölu á afurðum þá 

verða seldar unnar kjötvörur, það er að segja, grillsneiðar, kryddlegið og þurrkað kjöt 

ásamt heimagerðum pylsum og bjúgum. Gert er ráð fyrir að sala á því verði um ein 

milljón króna fyrsta árið. Gert er ráð fyrir 20% söluaukningu á öðru ári á kjöti og 

kjötvörum. Sala á veitingum er miðuð við sölu sem var þegar höfundur rak Sveitakaffi 
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árið 2013 á Golfvellinum í Nesi í Reykholtsdal. Það var meðalfjöldi borgandi gesta  13 

á dag og meðal greiðsla hvers var rúmar 1500 kr. Sveitakaffi var einungis starfrækt í 

þrjá mánuði, en hefur höfundur notað raunhæfar tölur úr rekstri sem hann þekkir sjálfur, 

þar sem ekki var hægt að fá rauntölur frá fyrirmyndum. Þar sem gert er ráð fyrir að hafa 

veitingasöluna opna allt árið hefur höfundur reiknað með sama fjölda 10 manns sem 

greiðir að jafnaði 1.500 kr. fyrir veitingar allt árið.  

Söluandvirði af smyrsli og jurtum er einnig fengið af sölu fyrri ára, þar sem 

höfundur hefur stundar smyrslagerð um nokkurra ára skeið. Einnig er gert ráð fyrir 

aukningu þar um 20% á öðru ári.  

Við útreikninga á húsaleigu er gert ráð fyrir að fyrsta árið verði húsin tilbúin til 

nýtingar frá maí 2017 og gert er ráð fyrir 70% nýtingu út það ár. Á öðru ári er gert ráð 

fyrir 85% nýtingu húsanna.  

Nettó tekjur af ferðaþjónustu eru þá rúmar 17 milljónir fyrsta árið í rekstri. 

 

6.2.9 Kostnaðaruppbygging 
 

Það er mjög kostnaðarsamt að byggja upp ferðaþjónustu og er helsti kostnaðurinn í 

byggingu gestahúsa og uppbyggingu á Grímsstöðum. Til að standast 

kostnaðaruppbygginu verðu óskað eftir fjárfestum í verkefnið, en hluti þeirra er óráðinn 

á þessum tímapunkti. Leitast verður eftir fjárfestum sem hafa tengingu við Grímsstaði 

og samstarfsaðila. Kaup á tækjum og aðbúnaður fyrir afurðavinnslu mun einnig verða 

kostnaðarsamt, en til að halda þeim kostnaði niðri verður óskað eftir leigu á samþykkju 

eldhúsi í nágrenninu til að byrja með. Markaðssetning og auglýsingar koma til með að 

vera stór hluti fyrstu árin, en hönnun auglýsinga og heimasíðu verður með þeim hætti 

að eigendur geti sjálfir uppfært og breytt þeim til að halda kostnaði niðri. Ljóst er að 

þörf er á starfsfólk og hér gildir að hafa vel upplýst og reynslumikið starfsfólk sem þó 

kemur til með að kostar meira. 
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Til að gefa smá innsýn hvar kostnaður liggur hefur höfundur sett upp töflur þar 

sem helstu þættir hafa verði teknir saman.  

    Tafla 5.  Helstu kostnaðarliðir uppbyggingar 

Bygging sumarhúsa Hús 1 Hús 2 Samtals 

Jarðvinna 650.000 650.000 1.300.000 

Hús 16.000.000 16.000.000 32.000.000 

Vinna 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

Vegagerð 600.000 150.000 750.000 

Rafmagn 415.000 415.000 830.000 

Innréttingar 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

Sólpallur 600.000 600.000 1.200.000 

Heitur pottur 420.000 420.000 840.000 

  Samtals 51.920.000 

   

Við samantekt á kostnaðarhugmyndum vegna gestahúsa er haft til hliðsjónar 

heildarverð þegar höfundur byggði íbúðahús árið 2013. Þessar tölur eru raunverulegar 

fyrir það verkefni. Gera má ráð fyrir að heildarverð geti hækkað eða lækkað vegna 

gengisþróunar og vegna óvissu um verð á gleri sem stenst kröfur sem þakefni. Eins er 

líklegt að þessar tölur geti lækkað umtalsvert þar sem mikil vinna sem annars væri 

aðkeypt verður unnin af eigendum og geta umtalsverðar fjárhæðir sparast með því, til 

dæmis að vinna alla jarðvinnu sjálfur.  

 

  Tafla 6.  Helstu rekstrarliðir 

Gjöld frá rekstri  1 ár 2 ár 

Laun 5.016.078 5.016.078 

Launatengd gjöld 501.608 1.504.823 

Rekstrarleyfi 208.500 64.500 

Hús- og rekstratryggingar 130.000 130.000 

Samtals 5.856.186 6.715.401 

 

 

Gert er ráð fyrir að laun starfsmanna fyrsta árið séu um 5 milljónir, er gert ráð 

fyrir einu og hálfu ársverki og mið tekið af launataxta VR fyrir starfsfólk í gestamóttöku 

(Verkalýðsfélag Reykjavíkur, 2016). 
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Önnur gjöld eru til dæmis rekstrarleyfi fyrir gistingu og veitingaaðstöðu með 

leyfi fyrir sölu áfengra drykkja. Kostar það 208.500 kr. endurnýjunargjald á öðru ári 

eru 64.500 kr. (Sýslumenn, e.d.). 

Tryggingar eru bæði rekstrartrygging og húsa- og brunatryggingar, fengnar hjá 

Sjóvá. Um er að ræða lauslega útreikninga þar sem endanlegt fasteigna- og 

brunabótamat liggur ekki fyrir (Sjóvá, munnleg heimild, 2016). 

Ekki verður farið í útreikninga á lánum og afborgunum af þeim þar sem samsetning 

á frá fjárfestum og lánsfé liggur ekki fyrir, en lagt verður upp með að 40% af verði 

gestahúsa komi frá fjárfestum.  
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7 Niðurstöður og lokaorð  
 

7.1 Ónýtt tækifæri en upplýsingar vantar? 
 
Við gerð þessa viðskiptalíkans er margt  sem hefur komið verulega á óvart. Fjölgun 

ferðamanna til landsins hefur til dæmis ekki skilast til Vesturlands sem skyldi. Fækkun 

ferðamanna á svæðið um 10% frá árinu 2010 staðreynd,  þrátt fyrir að vera annar mest 

heimsótti landshlutinn á eftir Suðurlandi. Hvað veldur getur meðal annars verið sú 

staðreynd að hér hefur fjármagn til uppbyggingar og viðhalds á helstu 

ferðamannastöðum verið að skornum skammti af hálfu sveitafélagsins. Hér á svæðinu 

er lítið atvinnuleysi og er kannski hægt að tengja það til nýsköpunar í ferðaþjónustu. 

Markaðsstofa Vesturlands telur að rúm sé fyrir fjölbreyttari afþreyingu og að miklir 

möguleikar séu fyrir hendi.  

Greinagóð markhópagreining fyrir Vesturland hefur ekki verið gerð og er það 

trú höfundar að ef hún væri til staðar væri auðveldara fyrir fyrirtæki að finna sinn 

markhóp,  markaðssetja sig og koma nýir inn á markað. Í könnun Dear visitor kemur 

fram að ferðamenn frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum skili sér allra síst á 

Vesturland. Þetta kemur höfund verulega á óvart, þar sem að fornsögur þessara þjóða 

ná til Ísland og hafa margar hverjar verið skráðar hér á landi.  

 

7.2 Framtíðin björt á Vesturlandi 
 
Framtíð ferðaþjónustunnar á Vesturlandi er björt og komum ferðamanna er spáð 

fjölgandi næstu ár. Höfundur telur að með aukinni samvinnu ferðaþjónustuaðila og 

stjórnvalda á Vesturlandi eigi ferðaþjónusta hér eftir að sækja fram og að á næstu árum 

á eftir að verða aukning á Vesturlandi sem og annarstaðar.  Með  uppbygging og 

nýsköpun í afþreyingu, góðri markaðssetningu og jákvæðu viðmóti íbúa ásamt 

samvinnu við stjórnsýslu er framtíð Vesturlandi sem ferðamannastaðar björt.  

Til að Grímsstaðir nái markaðshlutdeild verður að vanda vel til verka, velja 

sérstöðu staðarins vel og aðgreina sig frá samkeppnisaðilum til að standa uppúr þegar 

kemur að vali ferðamanna um áfangastað. Það verður gert með: 

- Afþreyingu á borð við þjónustu við norðurljósaunnendur yfir haust, vetur og vor þar 

sem gistirými verði hannað til að geta fylgst með innandyra.  
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- Afþreyingu sem miðuð er að þörfum barna og fjölskyldufólks yfir sumartímann þar 

sem lagt verður upp með að vekja forviti barna á náttúrunni, hvað hún getur gefið af 

sér og hversu mikilvæg náttúran er fyrir okkur.  

- Mat sem spilar stórt hlutverk og með áherslu á heimaunnin matvæli og mat úr héraði 

er hægt að ná stórri markaðshlutdeild á meðal ferðamanna af svæðinu þar sem rúm fyrir 

það er til.  

- Tengingu við náttúruna, samfélags- og sjálfbæra þróun er það sem koma skal í 

ferðaþjónustu og ber því að halda það í hávegum.  

Þar sem náttúran hefur alltaf verið það sem ferðamenn sækjast eftir hér á landi 

er vert að taka fram að Grímsstaðir eru sérstaklega vel staðsettir til að gestir geti sótt 

mismunandi landslag og vitbrigði náttúrunnar, hvort sem er við sjó, fjöll og jökla, 

skóglendi, eða neðanjarðar í hellum. Grímsstaðir eru einnig mjög nálægt Reykjavík, 

svo að þeir ferðamenn sem eru hér í dagsferðum eru líklegir til að nýta sér 

afþreyingarmöguleika sem í boði eru. Þeir sem velja sér gistingu hér eru miðsvæðis á 

Vesturlandi geta farið í dagsferðir um allt svæðið án þess að þurfa að keyra langar 

vegalengdir til að komast að settu marki. 

 

7.3 Ferðaþjónusta samhliða búskap 
 
Höfundur telur að ferðaþjónusta sé hagkvæmur kostur fyrir bændur að stunda við hlið 

búskapar en ef til þess á að koma verðu að vanda vel til verka í uppbyggingu og 

markaðssetningu á vörumerkinu. Ferðmenn velja það sem heillar þá og er því mikilvægt 

að standa undir væntingum til að byggja upp traust, trúverðugleika og virðingu meðal 

ferðamanna.  

Ferðaþjónusta fer vel með sauðfjárbúskap. Álagstímar skerast vel og með 

sjálfstæðum rekstri er hægt að stjórna fjölda og komu gesta eftir getu hverju sinni. Þá 

má gera ráð fyrir að þegar fram í sækir þá verður meiri þörf á starfsfólki við 

ferðaþjónustu en við hin almennu sveitastörf hér á bænum.  
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7.4 Ráðleggingar til Grímsstaða 
 

Þegar nýtt fyrirtæki verður til er nauðsynlegt að hlutaðeigendur séu tilbúnir til að vinna 

verkið. Í tilfelli Grímsstaða þarf að vera samstaða ábúenda og afkomenda þeirra um að 

hér sé verið að fara út í ferðaþjónustu og að ásýnd og áherslur á Grímsstöðum koma til 

með að breytast.  

 Ráðleggingar til Grímsstað eru að byggja upp gott sambandi við álíka 

rekstraraðila og læra af þeim hvernig gengið hefur hjá þeim og læra af mistökum 

annarra til að rekstur komist sem fyrst jafnvægi. Áður en hafist er handa er gott að hafa 

fundið fjárfesta til verksins. Mikilvægt er að vinna með fjárfestum frá upphafi til að 

koma í veg fyrir árekstra á meðan á uppbyggingu stendur og til að allir sem eiga hlut í 

fyrirtækinu séu að vinna að sama markmiði, því að skapa nýjan ferðamannastað. 

Nauðsynlegt er að gera viðskipaáætlunar sem inniheldur ítarlega fjárhagsáætlun og 

verkáætlun og verður hún að vera raunhæf til að hægt sé að taka mark á henni, svo til 

dæmis komi ekki til þess að fjárhagsáætlun standist engan vegin og verkefni verið of 

dýrt sem getur leitt til þess að verkið klárist ekki. Fjárhaglega hliðin verður að vera í 

lagi og þarf að vera búið að ganga frá öllum málum í banka áður en hafist er handa við 

uppbyggingu. Hér á ekki við að reyna að finna upp hjólið einu sinni enn heldur að nýta 

sér þekkingu og reynslu annarra sem mest.  

 

7.5 Lokaorð 
 

Með eldhug og trú á samfélag til sveita hefur höfundur tekið sér það verk að halda við 

búsetur fjölskyldunnar á bernskuheimili sínu og hlakkar til að takast á við þær 

breytingar sem hér standa fyrir dyrum. Hér er ljóst að miklir hagsmunir liggja undir og 

miklar væntingar eru gerðar til fyrirhugaðra breytinga. Ljóst er að ekki er hægt að fara 

í þessar breytingar nema með trú og trausti fjölskyldunnar. Með þessu viðskiptalíkani 

er ætlunin að gera grein fyrir þeirri sérstöðu sem Grímsstaðir geta haft og hvernig 

ferðaþjónusta samhliða búrekstri fari vel saman.   

Áhersla á norðurljós, afþreyingu ætluð börnum ásamt mat úr héraði er það sem 

höfundur hefur komist að niðurstöðu um að sé það sem nýr ferðamanna staður á 

Vesturlandi geti byggt sinn viðskiptamanna hóp á.  Ferðaþjónusta samhliða búrekstri 

getur farið vel saman samkvæmt þeim viðtölum við fyrirmyndir sem teknar voru fyrir 

við gerð líkansins. Telja báðir þeir aðilar að þetta fari vel saman og báðir væru bændur 
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enn í dag þó svo að þeir hefðu ekki orðið ferðaþjónustubændur. Ferðþjónusta er það 

hefur orðið til þess að aukavinnu utan bús hefur ekki verið þörf.  

Áhersluþættir eins og matur úr héraði eru mikilvægur punktur. Það að ferðamenn 

leitist almennt eftir upplifun í mat úr héraði frekar en að snæða í sjoppum landsins var 

áhersluatriði bæði hjá Markaðsstofa Vesturlands  og Hey Iceland. Bændur eru 

sérstaklega vel í stakk búnir til að eiga á lager slíkar afurðir og ætti ekki að vera vandi 

fyrir þá að geta boðið upp á slíkt allt árið um kring, en Markaðastofan benti á að svo sé 

oft raunin á veitingastöðum í héraðinu.  

Höfundur telur að hér sé góður grunnur að byggja á og að nú sé rétti tíminn til að 

hefjast handa við uppbyggingu. Ferðamenn hafa aldrei verið fleiri og þeim þarf að sinna 

vel og telur höfundur að hér sé hægt að gera það með besta móti, með upplifun af 

náttúrunni, mat og góðu viðmóti.  
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9 Viðauki 
 

9.1 Spurningalisti. – Bjarteyjarsandur 
 

1. Hversu lengi hefur lögbýlið verið í ferðaþjónustu? 

2. Hvaða búrekstur er í á lögbýlinu? 

3. Hvað varð til þess að þið fóruð út í ferðaþjónustu? 

4. Hvernig var uppbyggingunni háttað? Hvað kom fyrst o.s.frv.  

5. Er ferðaþjónustan orðin stærri þátturinn í rekstri lögbýlisins 

6. Hverjir eru ykkar helstu kúnnar? 

7. Eru gestir að nýta sér fleiri en einn afþreyingarmöguleika hjá ykkur í hverri 

heimsókn? 

8. Er náttúrulæsi eitthvað sem þið hafið unnið með frá upphafi? 

9. Er sala á heimaunnum mat stór þáttur hjá ykkur? 

10. Er sala á matvælum stór þáttur í rekstrinum hjá ykkur? 

11. Er veitingasala stór þáttur? 

12. Hafið þið fækkað búfénaði eftir að þið byrjuðuð með ferðaþjónustu? 

13. Heldur þú að þið væruð bændur í dag ef að þið hefðu ekki farið út í 

ferðaþjónustu samhliða búrekstri? 

14. Hver er ykkar helsti ávinningur af því að vera meðlimir í ferðaþjónustu bænda? 

15. En heldur þú að auglýsingar um ykkur hjá Hey Iceland skili sér til ferðamanna? 

 

 

9.2 Spurningalisti - Efstidalur 
 

1. Hversu lengi hefur lögbýlið verið í ferðaþjónustu? 

2. Hvaða búrekstur er í á lögbýlinu? 

3. Hvað varð til þess að þið fóruð út í ferðaþjónustu? 

4. Hvernig var uppbyggingunni háttað? Hvað kom fyrst o.s.frv. 

5. Er ferðaþjónustan orðin stærri þátturinn í rekstri lögbýlisins 

6. Hverjir eru ykkar helstu kúnnar? 

7. Eru gestir að nýta sér fleiri en einn afþreyingarmöguleika hjá ykkur í hverri 

heimsókn? 

8. Er sala á heimaunnum mat stór þáttur hjá ykkur? 

9. Er sala á matvælum stór þáttur í rekstrinum hjá ykkur? 

10. Er veitingasala stór þáttur? 

11. Hafið þið fækkað búfénaði eftir að þið byrjuðuð með ferðaþjónustu? 

12. Heldur þú að þið væruð bændur í dag ef að þið hefðu ekki farið út í 

ferðaþjónustu samhliða búrekstri? 

13. Er veitingastaðurinn hjá ykkur fullbókaður flest kvöld á sumrin og hvernig er 

það á veturna? Og er fólk að koma vegna þess að þið eruð að bjóða upp á ykkar 

framleiðslu og mat úr héraði, eða veit fólk það kannski ekki? 
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9.3 Spurningar – Hey Iceland 
 

Viðtal tekið við Berglindi Viktorsdóttur gæðastjóra hjá Hey Iceland og Oddnýju Björgu 

Halldórsdóttur deildarstjóra Íslandsdeildar.  

 

1. Hvað eru mörg lögbýli meðlimir að ferðaþjónustu bænda? 

2. Eru margir ferðaþjónustu bændur að bjóða upp á annað en bara gistingu? 

3. Hvaða ábata hafa ferðaþjónustubændur af því að vera undir ykkar merkjum ? 

4. Hvaða markhóp eru þið helst að þjónusta? 

5. Er eitthvað eitt sem virðist seljast betur en annað hjá ferðaþjónustubændum ? 

6. Er eitthvað sem selst bara ekki? 

7. Eru afþreyingamöguleikar nægir hjá F.Þ bændum ? 

8. Er eitthvað sem að ykkar mati vantar hjá ferðaþjónustu bænda? 

9. Er mikill árstíða munur á því hvað viðskiptavinurinn er að leita eftir? 

10. Er íslenskur matur, slow food, eða lokal food eitthvað sem ykkar viðskiptavinir 

leita að? 

 

 

9.4 Spurningar -  Markaðsstofa Vesturlands 
 

1. Yfir hvaða svæði nær ykkar umsjón? 

2. Hversu margir eru að leita upplýsinga hjá ykkur á dag yfir sumarið og svo 

veturinn? 

3. Eru ferðamenn almennt vel upplýstir um það sem er í boði á Vesturlandi? 

4. Er afþreying á svæðinu næg til að fylla daga ferðamanna? Eða þarf að fara 

langar vegalengdir innan svæðisins til að uppfylla óskir ferðamanna.  

5. Eru ferðamann að leitast eftir að komast í návígi við dýr, dýragarð eða taka þátt 

í sveitastörfum? 

6. Er ferðaþjónusta bænda / opin býli að fullnægja óskum ferðmanna um að 

komast í návígi við dýr og sveitastörf. 

7. Eru ferðamenn að leita af matsölu með mat úr héraði eða heimaunnum 

matvörum? 

8. Er framboð á veitingastöðum sem bjóða upp á mat úr héraði og heimaunnar 

matvörur nægilegt ?  

9. Telur þú að ferðamenn sem eru að koma á svæðið Vesturland séu hér yfir 

fleiri en einn dag? 

10. Er ferðaþjónusta á Vesturlandi almennt tilbúin í aukningu á ferðamönnum ? 

11. Hvað er vinsælast hjá þeim ferðamönnum sem koma til ykkar? 

12. Að þínu mati. Er nægilega gert út á norðurljósin á Vesturlandi ? 

13. Að þínu mati. Hvað er það sem vantar af afþreyingu og upplifun á svæðið.  

14. Er eitthvað sem þú vilt bæta við ?  
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15. Hver er ávinningur ferðaþjónustu aðila að fara út í samstarf með ykkur? 

16. Hefur markhópur Vesturlands verið skilgreindur? 
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