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Yfirlýsing 
 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í 

heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

______________________________________________ 
Hólmfríður Bryndís Þrúðmarsdóttir     
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Ágrip 
 
Miklar árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu einkenna Sveitarfélagið Hornafjörð. Árstíðarsveiflur í 

ferðaþjónustu er þekkt fyrirbæri í ferðaþjónustu, sérstaklega á norðurslóðum, en hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi. Margir ferðaþjónustuaðilar leggja mikla vinnu og fjármagn í að 

vinna á móti árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu. Markmið þessarar rannsóknar er fjórþætt, þ.e. 

að kanna hvaða möguleika Hornafjörður hefur í lengingu ferðamannatímans, hver staðan er í 

ferðaþjónustunni, hvert á að stefna og hvað er hægt að gera. Viðtöl voru tekin við tíu 

viðmælendur sem allir koma með einum eða öðrum hætti að ferðaþjónustunni á svæðinu.  

 Niðurstöður gefa til kynna að miklir möguleikar eru í ferðaþjónustu á svæðinu og að 

markmið og stefna ferðaþjónustuaðila er að lengja ferðamannatímann og þannig auka arðsemi 

í greininni. Þannig að markmiðin eru komin en það vantar að vinna markvissa 

stefnumótunarvinnu um hvernig eigi að ná þeim. Ýmsar hugmyndir komu upp á yfirborðið í 

viðtölunum og við rannsóknarvinnu ritgerðarinnar og þarf að nýta þær auðlindir sem til eru á 

svæðinu betur í þessari uppbyggingu.  
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Abstract 
 

Hornafjörður suffers from a lot of sesonality in tourism. Seasonality is known phenomenon 

but hasn’t yet got much attention. Many destinations have put a lot of effort and money to 

prevent this development. The main goal of this research is to find out what possibilitys 

Hornafjörður has in minimizing the seasonality in the tourism industry, see how the status is 

today, where the industry is heading and find out what is possible to do. Qualitative research 

methods is used in the reasearch, ten people were interviewed. All of them are involved in the 

tourism industry in Hornafjörður in one way or another. 

 A lot of possibilitys are for Hornafjörður to try to mimimize the seasonality and the 

goal is to do that and increase the profitabilty in the tourism indurstry. The goal is set but what 

is missing is the strategy how they are going to reach it. Many ideas came up and it is 

important to take advantage of all of the recourses that Hornafjörður has and use them in this 

development.  
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1. Inngangur 
 
 
Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu er þekkt fyrirbæri í ferðaþjónustu, sérstaklega á 

norðurslóðum, en hefur lítið verið rannsakað hér á landi. Miklar árstíðarsveiflur í 

ferðaþjónustu einkenna Sveitarfélagið Hornafjörð. Margir ferðaþjónustuaðilar sem og hið 

opinbera leggja mikla vinnu og fjármagn í að vinna á móti árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu 

með því að þróa og útfæra áætlun sem gerð er til þess að lengja ferðamannatímann, eða til 

þess að skapa áfangastað sem býður upp á heilsárs störf innan greinarinnar 

(Samgönguráðuneytið, 2001, Samgjönguráðuneytið, 2004). 

 Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna möguleika Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar til lengingar ferðamannatímabilsins. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver er staðan í ferðaþjónustunni í Sveitarfélaginu Hornafirði? 

2. Hver er stefnan í ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði? 

3. Er verið að stuðla að lengingu ferðamannatímans í Sveitarfélaginu Hornafirði? 

4. Er almennur áhugi fyrir að lengja ferðamannatímann?  

5. Hvaða þjónustu getur Sveitarfélagið Hornafjörður veitt yfir vetrartímann?  

6. Hvernig er hægt að stuðla að markvissri uppbyggingu vetrarferðamennsku og hvað 

þarf að vera til staðar? 

7. Hver eru tengsl styrkleika ímyndar og markaðssetningar? 

 

Lítil árstíðardreifing er á svæðinu þrátt fyrir að aukning hafi verið utan háannatíma síðustu ár. 

Skoðað verður hvernig staðan í ferðaþjónustu er á svæðinu er í dag. Einnig verður skoðuð 

stefna í ferðamálum í sveitarfélaginu og þannig athugað hvort verið sé að vinna markvisst í 

lengingu ferðamannatímans. Jafnframt verður athugað hvort almennur áhugi sé fyrir því að 

lengja ferðamannatímabilið. Að auki verður farið yfir hvað þarf að vera til staðar til þess að 

uppbygging ferðamennsku, utan háannatíma geti átt sér stað. Athugað verður hvaða þjónustu 

Sveitarfélagið Hornafjörður getur veitt á jaðar- og lágannatímanum og hvernig hægt er að 

vinna í því. Að lokum verður skoðað hvort tengsl séu á milli styrkleika ímyndar og 

markaðssetningar. 

Tekin voru viðtöl við tíu aðila sem koma með mismunandi hætti að ferðaþjónustu og 

skipulagi hennar í sveitarfélaginu. Ritgerðin skiptist í sex kafla, þar sem fyrsti kaflinn er þessi 
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inngangskafli þar sem rennt er stuttlega yfir markmið og skipulag ritgerðarinnar, í öðrum 

kaflanum er stutt kynning á Sveitarfélaginu Hornafirði og tekin saman sú ferðaþjónustu sem 

er í boði á svæðinu. Þriðji kaflinn tekur á fræðilegum hluta ritgerðarinnar þar sem vel er farið 

í hinar ýmsu hliðar á árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu, orsakir, áhrif og lausnir. Auk þess er 

komið inn á tengsl ímyndar, markaðssetningar og lengingar ferðamannatímans í þeim kafla. Í 

fjórða kafla ritgerðarinnar er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar og viðmælendurnir 

kynntir til sögunnar. Fimmti kaflinn er helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar og í sjötta og 

síðasta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöðurnar ræddar frekar og dregnar af þeim ályktanir. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

2.1. Árstíðarbundin ferðaþjónusta  

Áhrif árstíðarsveiflna á ferðaþjónustu eru breytilegar eftir staðsetningu áfangastaða og 

staðsetningu ferðaþjónustunnar innan svæðanna, þ.e. hversu móttækilegur staðurinn er fyrir 

ferðamönnum. Í þessu samhengi er einkum átt við þolmörk svæða en mikilvægt er að greina 

þolmörk svæða til þess að koma í veg fyrir að skaða svæðin (Fennel, 2003). Meirihluti 

áfangastaða í heiminum býr við kerfisbundinn óstöðuleika í ferðaþjónustu og eru því með 

árstíðabundna ferðaþjónustu þar sem tíðni ferðamanna nær hámarki yfir einhvern ákveðinn 

tíma ársins (Koening & Bischoff, 2005). Butler (2001) útskýrir árstíðarsveiflur sem 

tímabundið ójafnvægi í ferðaþjónustu, sem hægt er að mæla með fjölda gesta, eyðslu gesta, 

umferð um samgöngur, atvinnu og aðsókn að ferðamannastöðum. Hann telur að ástæður 

árstíðarbundinna sveiflna séu einkum tvenns konar, annars vegar náttúrlegar (e. natural) 

ástæður og hins vegar samfélagslegar (e. institutional) ástæður. Náttúrlegar ástæður eru 

einkum breytilegt veðurfar, s.s. hiti, úrkoma, dagsbirta og fleira. Samfélagslegu ástæðurnar 

felast í trúar-, menningar-, og þjóðfélagslegum þáttum sem móta þá ferðaþjónustu sem 

stunduð er á viðkomandi stað.  

Í skýrlsu Samgönguráðuneytisins (1996) Stefnumótun í ferðaþjónustu eru eftirfarandi 

skilgreiningar á hugtökum í ferðaþjónustu settar fram.  

Háönn (High Season) 
Sá tími ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu er mest á tilteknu svæði. Á Íslandi er þetta 
tímabilið frá júní til og með ágúst. 

Jaðartími (Shoulder season) 
Mánuðirnir á undan og eftir háannatímanum. Á Íslandi eru þessir mánuðir maí og september. 

Lágönn (Low season/Off season) 
Sá tími ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu eru í lágmarki. Á Íslandi er þetta tímabilið frá 
október til og með apríl. 

Fræðimenn (t.d. Hinch & Jackson, 2000; Getz & Nilson, 2004) benda á að óstöðuleiki í komu 

ferðamanna og sveiflur í tekjum geti verið vandmál í ferðaþjónustu. Ferðþjónustuaðilar eyða 

oft á tíðum umtalsverðum tíma, peningum og fyrirhöfn í að reyna að breyta þessu mynstri 
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með því að þróa og útfæra áætlun sem gerð er til þess að lengja ferðamannatímann, eða til 

þess að skapa áfangastað sem býður upp á ferðamennsku allan ársins hring.  

Árstíðarsveiflur í íslenskri ferðaþjónustu hafa verið mikið til umræðu undanfarin ár og 

er talið afar brýnt að minnka þessar sveiflur til lengri tíma (Samgönguráðuneytið, 2001; 

Samgönguráðuneytið, 2004). Borin var saman fjöldi gistinátta á Íslandi á átta ára tímabili, frá 

árinu 2000 til 2008. Tölur frá Hagstofu Íslands (2009a) frá árinu 2000 sýna að miklar 

ástríðarsveiflur eru í ferðaþjónustu á Íslandi. Alls 66% gistinátta ársins 2000 voru á háönn, 

þ.e. júní, júlí og ágúst, á meðan jaðartími og lágönn (september til maí) deila með sér 34%. (1. 

mynd). 

Háönn
66%

Jaðartími
11%

Lágönn
23%

1. mynd: Gistinætur á Íslandi árið 2000 flokkað eftir tímabilum (Hagstofa Íslands, 2009a) 

Heildarfjöldi gistinátta yfir allt árið 2000 voru 1.736.919 nætur og af því voru 1.141.310 yfir 

háönn. Af þessu má sjá að álagið er mikið yfir þessa þrjá mánuði ársins. Á átta ára tímabili, 

eða til ársins 2008, hefur orðið breyting, annars vegar eru það fleiri gistinætur í heildina eða 

2.644.745 og hins vegar hafa þær aðeins dreift sér á jaðartíma og lágönn (2. mynd). 
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Háönn
62%Jaðartími

13%

Lágönn
25%

2. mynd: Gistinætur á Íslandi árið 2008 flokkað eftir tímabilum (Hagstofa Íslands, 2009b) 

Þrátt fyrir það er ennþá mikið álag á sumarmánuðina á Íslandi, eða 62% af gistinóttum ársins 

2008, og vert að skoða nánar þá möguleika í stöðunni til að dreifa álaginu og fylgjast vel með 

hvort að einstaka svæði og auðlindir séu búin að ná sínum þolmörkum. 

2.2. Orsakir árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu 

Af hverju eru árstíðarsveiflur í ferðaþjónustunni? Í allmörgum tilfellum er ferðaþjónusta háð 

veðurfarsbreytingum þar sem þær sitt á hvað draga til sín fólk eða þá fæla frá, þrátt fyrir það 

er veðurfar ekki eini þátturinn sem spilar hér inn (Baum & Hagen, 1999). Samkvæmt Baum 

og Hagen (1999) og Samgönguráðuneytinu (2004) er einn af stærstu orsakavöldum 

árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu skólafrí barna og sumarfrí starfsmanna. Þau vandamál sem 

árstíðarbundnar sveiflur valda hér á landi eru til dæmis erfiðleikar fyrirtækja við fjármögnun 

og erfiðleikar við starfsmannahald. Á Íslandi ganga áætlanir í ferðaþjónustu einkum út á 

tvennt: Að lengja þann háannatíma sem fyrir er og finna nýja markaði fyrir það sem kallað er 

jaðartími, þegar mun minna er um komur ferðamanna til landsins (Baum & Lundtorp, 1999). 

Þrátt fyrir að vandinn sé viðurkenndur á alþjóðlegum vettvangi fullyrða Page og Hall (2003) 

að fræðimenn hafi ekki veitt vandamálum sem tengjast árstíðabundnum sveiflum nægilega 

athygli og að þörf sé á frekari rannsóknum til að fá betri skilning á þessum sveiflum til þess 

að ná jafnvægi á greininni og þannig koma í veg fyrir of mikið álag á viss svæði.  

Frechtling (2001) setur fram fimm megin ástæður fyrir árstíðarsveiflum og af hverju 

þær geta verið breytilegar frá einum stað til annars (1. tafla). 
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1. tafla: Orsakir árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu (Fretchling, 2001) 

Orsakir árstíðarsveiflna  Dæmi 

Veðurfarsbreytingar Sumarfrí, skíðaferðir, haustferðir, vinsældir 

suðrænna áfangastaða yfir vetrartímann, 

skemmtiferðaskip, eftirspurn eftir 

strandferðamennsku, aðgengi samgangna 

os.frv. 

Siðir og frídagar Jóla-, skóla- og páskafrí auk annara trúarsiða. 

Frí starfsmanna, ferðalög til fjölskyldu og 

vina auk hátíða o.fl. 

Hefðir og viðburðir Ráðstefnur og sýningar, kosningaherferðir, 

íþróttaviðburðir o.fl. 

Áhrif dagatalsins Dagafjöldi í mánuði, fjöldi helga í mánuði, 

breytilegar dagsetningar páska o.fl. 

Takmarkanir framboðs Framboð vinnuafls (t.d. nemar í skólafríi, 

samkeppnisaðilar), nýtni á aðstöðu (t.d. 

heimavistarskóli nýttur sem hótel yfir 

sumarið) 

 

Áhrifin fara mikið eftir eðli og áherslum ferðaþjónustunnar á hverju svæði fyrir sig (Koening 

& Bischoff, 2005). Ef áherslan er á náttúruferðamennsku og aðra útiveru þá eru sveiflurnar 

háðar veðurfari. Þeir áfangastaðir sem treysta mikið á náttúruna og útiveru finna hvað mest 

fyrir þess konar árstíðarsveiflum. Dæmi um það eru strandhótel, ýmiss afþreying utandyra, 

starfsemi á jaðarsvæðum og margt fleira (Koening & Bischoff, 2005). Í því samhengi má 

nefna gróðurhúsaáhrifin sem eru sífellt meira í umræðunni og hver áhrif þeirra geta orðið á 

áfangastaði. Slæmar afleiðingar gróðurhúsaáhrifa fyrir ferðaþjónusu eru einkum hækkun 

yfirborðs sjávar og í kjölfar þess eru svæði eins og strendur, votlendi og dýralíf í mikilli hættu 

(Agnew & Viner, 2001). Agnew og Viner (2001) benda enn fremur á að með hlýnandi 

veðurfari eru margir áfangastaðir sem treysta á vetrarferðamennsku, eins og skíðasvæði, í 

hættu. Hins vegar gætu áfangastaðir á norðurhveli jarðar hagnast á loftlagsbreytingum til 

skamms tíma, þar sem loftslag hlýnar og sumarvertíðin verður lengri en ella (Agnew & Viner, 

2001).  
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 Eins og fram hefur komið þá er skólafrí barna og sumarfrí starfsmanna talin vera einn 

af stærstu orsakavöldum árstíðarsveiflna. Þrátt fyrir að ekki sé krafa í öllum fyrirtækjum að 

starfsmenn taki út sitt frí yfir sumartímann þá er það vinsælast og algengast þar sem fólk 

leitast við að njóta veðurblíðu sumarsins, því má segja að það sé viss hefð (Koening & 

Bischoff, 2005). Skólafrí eru einnig ástæða þess að stærstur hluti erlendra ferðamanna á 

vesturlöndum ferðast yfir sumartímann. Þrátt fyrir að aðal orlofstími vesturlandabúa sé 

sumartíminn benda Koening & Bischoff (2005) á að þetta sé samt valkostur og enginn er 

neyddur til þess að ferðast á ákveðnum tíma. Þeir sundurgreina orsakir árstíðarsveiflna í ýti- 

(e. push) og tog- (e. pull) krafta (Koening & Bischoff, 2005) ( 2. tafla).    

 

2. tafla: Ýti- og togkraftar í ferðaþjónustu og þáttur þeirra í árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu 
(Koening & Bischoff, 2005) 
Ýti-kraftar Togkraftar 

Frí starfsmanna Veðurfar á áfangastað 

Frídagar dagatalsins (páskar, opinberir 

frídagar) 

Árstíðir og tímabil (veiðitímabil, golftíð, 

skíði, o.fl.) 

Hefðir Viðburðir 

Félagslegur þrýstingur og tíska  

Aðgangur (að samgöngum, kostnaði, tíma)  

Veðurfar á brottfararstað  

 
Þessir ýti- og togkraftar geta bæði virkað óháðir auk þess getur víxlverkun átt sér stað. Þetta 

undirstrikar að sálrænu og verðurfarslegu þættirnir á hverjum áfangastað eru 

grundvallarástæða fyrir hinum raunverulega háannatíma (Koening & Bischoff, 2005). 

Koening og Bischoff (2005) benda hins vegar á að erfitt hafi reynst að kortleggja 

grundvallarorsakir árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu, vegna þess hve mikil fjölbreytni er til 

staðar. Því er mikilvægt að greina hvern og einn áfangastað fyrir sig til að finna sem 

skilvirkastar lausnir sem henta hverju svæði. 

 

2.3. Áhrif árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu 
Með auknum ferðamannastraumi í heiminum og fleiri ferðamannastöðum sem taka á móti 

fjöldaferðamennsku hafa áhrifin á svæðin einnig aukist. Sífellt fleiri fyrirtæki miða starfsemi 

sína að ferðaþjónustunni og í kjölfar þess eru fleiri sem eiga erfiðara með að aðlagast 
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breytingum í eftirspurn eins og verða oft í tengslum við þessar árstíðarsveiflur í 

ferðaþjónustunni (Koening & Bischoff,2005). 

 Áhrif ferðamanna á umhverfið geta verið margvísleg. Þau fela í sér m.a. áhrif á 

efnahagslegt, félagslegt og náttúrlegt umhverfi. Með fleiri ferðamönnum streymir inn 

fjármagn sem skilur eftir sig auknar tekjur fyrir ríkissjóð og meira fjármagn kemur inn á 

svæðin (Fennel, 2003). Neikvæð áhrif árstíðarsveiflna á hina efnahaglegu hlið 

ferðaþjónustunnar eru t.d. gistirými svæða (Koening & Bischoff, 2005). Á háannatíma getur 

verið skortur á gistirými og á móti getur verið offramboð yfir lágönn. Auk þess að verðlag á 

hinum ýmsu þáttum tengdum ferðamönnum á það til að vera hækkað yfir háönn og kemur það 

niður á heimamönnum. Þá erum við komin að félagslega umhverfinu sem einnig getur orðið 

fyrir áhrifum, aðgengi og þjónusta getur bæði aukist og versnað, svo getur verið að 

heimamenn séu ekki móttækilegir fyrir miklum fjölda ferðamanna (Fennel, 2003). Síðast en 

ekki síst er sá þáttur sem yfirleitt er fyrst hugsað um þegar minnst er á áhrif ferðamennsku á 

umhverfi sitt, það eru áhrifin sem verða á náttúrlega umhverfið. Náttúrulega umhverfinu er 

skipt í tvennt, þ.e. óspillta náttúru og síðan spillta náttúru. Í óspillta náttúrulega umhverfinu er 

fókusinn á að land, loft, vatn, gróður og dýralíf sé ósnortið, en í spillta náttúrulega umhverfinu 

eru það frekar þættir eins og innviðir ferðaþjónustunnar, t.d. göngustígar og yfirbyggingar 

ferðaþjónustunnar eins og samgöngur (Fennel, 2003). 

Áhrif ferðamanna geta farið eftir staðsetningu og á hvaða stigi svæðið sem um ræðir er 

í uppbyggingu og notkun. Þá er átt við t.d. hvenær ferðamannastaðurinn kom til sögunnar og 

hversu vel tókst að byggja hann upp í upphafi, hvers konar ferðamenn heimsækja staðinn, 

hversu lengi ferðamennirnir dvelja á staðnum, hversu margir og tegund afþreyingar. Einnig 

eru það þættir eins og hvernig stefnumótun stjórnvalda er og hversu viðkvæmt umhverfið, 

efnahagurinn og menningin er, s.s. þolmörk staðarins (Fennel, 2003).  

Aukinn ferðamannastraumur kallar á frekari uppbyggingu (Fennel, 2003). Oft á tíðum 

eru ferðamennirnir ónæmir fyrir áhrifunum, það eru hins vegar ferðaþjónustuaðilarnir og aðrir 

heimamenn sem sjá og finna breytingarnar. Svæði hafa mis há þolmörk gagnvart áhrifum frá 

ferðamennskunni, t.d. þarf að sýna mikla aðgát þegar vistkerfi eiga í hlut þar sem þau eru 

misvel í stakk búin til þess að verjast ágangi ferðamanna. Einna viðkvæmust eru vistkerfi eins 

og strandsvæði, fjallasvæði og jarðsvæði þar sem jarðvegur er þunnur, næringarsnauður eða 

mýrkenndur (Fennel, 2003). 

Hægt er að segja að til séu tvær nálganir við mat á þolmörkum ferðamennsku, frá 

náttúrulegu sjónarhorni og félagslegu, þ.e. hversu marga ferðamenn svæðið ber án þess að 
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umhverfið beri skaða eða þá hversu marga ferðamenn svæðið ber áður en ferðamenn hætta að 

heimsækja svæðið vegna þess að þolmörkum er náð (Swarbrooke, 2004). Hugtakið þolmörk 

er mjög sveigjanlegt, til að útskýra betur hvað það þýðir þá aukast t.d. þolmörk eftir því sem 

lengri tími líður, þau eru mis mikil eftir tegundum ferðamanna og uppruna þeirra. Því eru 

hægar breytingar betri en snöggar, jafnvel náttúran getur aðlagast breytingum fái hún nægan 

tíma til þess (Swarbrooke, 2004). Það eru því raddir sem líta á árstíðarsveiflur sem jákvæðan 

hlut þar sem á lágönn fær umhverfið, í hvaða mynd sem það er, tíma til þess að jafna sig 

(Koening & Bischoff, 2005). Það eru gallar á því eins og öðru að nota þolmörk sem 

mælikvarða þar sem ásættanlegur fjöldi ferðamanna er mismunandi eftir samfélögum eins og 

til dæmis munurinn á Hornafirði og New York. Eins krefst mismunandi uppbygging 

mismunandi fjölda ferðamanna eins og t.d. Disneyland og Skaftafell (Swarbrooke, 2004). 

 

2.4. Mismunandi þarfir svæða og lausnir við árstíðarsveiflum 
Alþjóða ferðamálasamtökin (World Tourism Organisation, WTO) hafa unnið markvisst að því 

að ráða bót á þessum alþjóðlegu árstíðarsveiflum í ferðaþjónustu. Samtökin hafa sett fram 

tillögur sem miða að því að þjóðfélög sem glíma við árstíðarsveiflur beiti sér að því að þróa 

aðdráttarafl sem líklegt er til þess að laða að ferðamenn á lágannartímabilum. Samtökin eru á 

þeirri skoðun að flestir staðir geti þróað slíka afþreyingu og notað til þess þær auðlindir sem 

fyrir eru (World Tourism Organisation, 1999). Koenig og Bischoff (á.á.) taka undir þetta og 

segja enn fremur að geta áfangastaða til þess að lengja ferðamannatímabilið fari mikið eftir 

bæði staðsetningu og samkeppnishæfni þeirra. Þeir taka sem dæmi að svæði sem eru afskekkt 

eða flokkist undir jaðarsvæði eigi erfiðast uppdráttar með að sporna við árstíðarsveiflum, en 

benda á að til þess að árangur náist sé mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar séu meðvitaðir um 

styrkleika og tækifæri svæðisins.    

 Viðburðir og hátíðir eru að mati Baum og Hagen (1999) algengasta aðferðin til að 

draga úr árstíðarsveiflum. Það eru bæði hefðbundnar hátíðir og tilbúnar hátíðir eða viðburðir, 

þá hannaðir sérstaklega til þess að laða að gesti á lágannatíma. Gott dæmi um þannig hátíð er 

Okótberfest í Þýskalandi. Önnur aðferð er líka að halda hátíðir á háannatíma til þess að kynna 

hana og skapa eftirspurnina, eftir að hátíðin er orðin þekkt og eftirspurnin til staðar þá þekkist 

að hátíðirnar séu færðar á jaðartímana eða lágannatíma og þannig vonast til að fólkið fylgi 

(Baum & Hagen, 1999). Baum og Hagen (1999) fjalla einnig um hvernig mismunandi 

markaðssetnig getur aukið eftirspurn á jaðar- og lágannatímum. Það sem átt er við er nýjar 

eða aðrar lausnir í markaðssetningu á núverandi vörum og aðstöðu með því að reyna að höfða 
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til hópa eins og eldri borgara, viðskiptaferðamanna, fólk sem skreppur í stutt frí, hvata- og 

ráðstefnuferðamanna. Þetta eru þeir hópar sem eru líklegastir til þess að kjósa að ferðast á 

jaðar- eða lágannatímum (Koening & Bischoff, 2005). 

 Það eru margir samverkandi þættir sem að spila inn í þegar unnið er að því að lengja 

ferðamannatímann. Þegar unnið er að áætlunum til þess að breyta framboði og eftirspurn og 

laða ferðamenn að áfangastöðum á jaðar- og lágannatímum verður að hugsa til ýmissa þátta 

sem geta staðið í veginum. Þetta eru þættir eins og framsetning og kynning, dreifing, verðlag, 

tímabil og fleira ( 3. mynd).  

 

 
3. mynd: Þættir sem hafa áhrif á framboð og eftirspurn í árstíðarbundinni ferðaþjónustu (Koening 

& Bischoff, 2005)  

 

Baum og Hagen (1999) benda einnig á að samvinna í samkeppninni er lykilatriði í því að 

sigrast á árstíðarvanda ferðaþjónustunnar. Það sem átt er við með samvinnu í samkeppninni er 

að þegar árstíðarbundin ferðaþjónusta er á svæði, verða allir aðilar innan þess svæðis, hið 

opinbera, einkaaðilar, stjórnendur og önnur tengd fyrirtæki, að vinna saman að því að kynna 

og fá ferðamenn á svæðið.  

Eftirspurn 
Viðskiptavinir 
Barnlaust fólk 
Eldri borgarar 
Hvataferðamenn 
Ráðstefnuferðamenn 

Framboð 
Vörur 
Heilsutengd ferðaþjónusta 
Íþróttir/afþreying 
Menning/arfleifð 
Ráðstefnur 
Innandyra áfangastaður 

Hömlur 
Skólafrí 
Vinnufrí 
Veður 
Hefðir 
Ófullnægjandi 
upplýsingar 
Neikvæð ímynd 

Pakkaferðir 
Sett í samhengi við verðlagningu, gæði og 

kynningarþætti

Hömlur 
Veður 
Mikið af massa-
ferðamannastöðum 
Lægri verð 
Aukinn kostnaður 
Lokun á annarri 
afþreyingu/aðdráttarafli 
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2.5. Tengsl ímyndar og lengingar ferðamannatímans 

Ímynd táknar samsafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem 
einstaklingur eða hópur hefur af ákveðnu viðfangsefni. 
Viðgangsefnið getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða 
persóna. Upplifunin getur verið rétt eða röng, raunveruleg eða 
ímynduð, en engu að síður þá leiðir og mótar ímyndin hegðun 
okkar. 

(Barich & Kotler, 1991: 95) 
 

Fyrstu skilaboðin frá ákveðnu landi og þjóð eru oft í gegnum þá ímynd sem landið hefur sem 

ferðamannastaður. Ímynd byggist oftar en ekki á staðalmyndum og klisjum sem bæði geta 

verið jákvæðar og neikvæðar. Hins vegar er ímynd viðkvæmt fyrirbæri því hún er fljót að 

breytast í kjölfar viðburða, jákvæðra eða neikvæðra. Það getur reynst þrautin þyngri að bæta 

ímynd sem hefur verið sködduð og getur það haft mikil áhrif á starfsemi svæðisins eða 

fyrirtækisins. Þeir þættir sem taldir eru hafa mest áhrif í uppbyggingu ímyndar eru til dæmis 

náttúran, landslagið, veðurfarið, menningin, samfélagið, vingjarnleikinn, þjónustugæðin sem 

og hvort um spennandi eða afslappað umhverfi er að ræða (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Ímynd er einn megin áhrifavaldurinn í ákvarðanatöku væntanlegs ferðamanns þegar 

hann stendur frammi fyrir því að velja sér áfangastað (Cooper, Flecher, Fyall, Gilbert & 

Wanhill, 2005). Það er því mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar, sem og önnur fyrirtæki leggji 

mikið upp úr því að skapa góða ímynd af svæðinu og/eða fyrirtækinu. Oft hefur verið reynt að 

rannsaka ímynd og hvort í raun og veru sé hægt að skapa hana. Ýmis vandamál tengjast því 

þar sem ímynd er óáþreyfanlegt fyrirbæri sem erfitt er að mæla og meta og byggir á skynjun 

einstaklinga (Cooper o.fl., 2005). Ímyndir eru mismunandi og áhorf sömuleiðis en þar kemur 

orðsporið „word of mouth“  mjög sterkt inn.  

 Mikilvægi ljósmynda og þess sjónræna er mjög mikið í þessu samhengi, þar kemur 

markaðssetning svæða inn og er hún stór hluti af ímyndasköpuninni. Stöðum er skapað 

innihald og merking í gegnum hið sjónræna. Þegar ferðamaður er að kanna möguleika á því 

hvert hann á að ferðast þá byggir hann ákvörðun sína að stórum hluta á myndum og 

auglýsingum af svæðinu og þeirri ímynd sem þær skapa. Þessi ímyndasköpun er oft í gegnum 

bæklinga og blöð (Urry, 2002). Ímyndin þarf að vera traust, þarf að samrýmast 

raunveruleikanum og ekki skapa ranghugmyndir né of miklar væntingar.  

 Mikil tengsl eru á milli markaðssetningar og lengingar ferðamannatímans þar sem með 

markaðssetningu er hægt að einblína á viss tímabil og vissa markhópa. Eins og kom fram hér 
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á undan þá eru einnig sterk tengsl milli markaðssetningar og ímyndar svæða. Því eru tengls 

þessara þriggja hugtaka, ímynd svæða, markaðssetning og lenging ferðamannatímans mjög 

mikil og samverkandi.  
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3. Rannsóknarsvæði 
 

3.1. Sveitarfélagið Hornafjörður  
Sveitarfélagið Hornafjörður er staðsett á Suðausturlandi og einkennist af náttúrulegri 

fjölbreytni, það nær frá Öræfasveit í vestri og að Lóni í austri, er því um 200 km á lengd. 

Aðeins einn þéttbýliskjarni er í þessu víðfema sveitarfélagi og nefnist staðurinn Höfn og er 

112 ára sjávarþorp. Sjávarútvegur hefur verið aðal iðnaður staðarins um árabil, landbúnaður 

er mikill í sveitunum umhverfis Höfn en eins og þróunin hefur verið síðustu ár þá hafa 

bændur aukið starfsemi sína með ferðaþjónustu (Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri 

Hornafjarðar, munnleg heimild 3. mars 2009). Í dag eru milli 60 og 70 ferðaþjónustuaðilar í 

sveitarfélaginu (Rósa Björk Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Ríki Vatnajökuls, munnleg 

heimild 2.mars 2009). 

 

3.2. Þróun ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði 

Samgönguörðugleikar orsökuðu það að fólk sem kom til Hafnar í Hornafirði þurfti að ferðast 

með skipi þaðan og þurfti oft á tíðum að bíða dögum saman eftir þeim (Sigurður, Björnsson, 

Bjarni Bjarnason & Gísli Björnsson, 1976) Árið 1907 var maður að nafni Guðni Jónsson sem 

byggði greiðasöluhúsið Heklu og notaði sem gistiheimili og fundarhús. Með aukningu 

ferðamanna á svæðið þá dró Guðni sig í hlé og Kaupfélag Austur-Skaftfellinga keypti 

Skálholt af Sigurði Ólafssyni með það fyrir augum að reka þar gistihús (Sigurður Björnsson, 

o.fl., 1976). Árið 1969 tóku þeir Árni Stefánsson og Þórhallur Dan Kristjánsson við rekstri 

Hótels Skálholts af kaupfélaginu ásamt eiginkonum sínum og systrunum Svövu og Ólöfu 

Sverrisdætrum. Gerðu þeir ýmsar endurbætur á húsnæðinu og skilaði það góðum árangri og 

smám saman tókst að skapa hótelinu rekstrargrundvöll, sem ekki var fyrirséð þar sem 

ferðaþjónusta var tiltölulega ný atvinnugrein á þessu svæði á þessum tíma. Hótel Skálholt var 

reist sem heilsárs ferðaþjónusta, fyrstu árin voru innlendir gestir aðalviðskiptavinirnir. Til 

dæmis þeir sem ráku þjónustu við vélbátana, starfsfólk sláturhússins, gestir kaupfélagsins, 

ýmsir vinnuflokkar o.s.frv. Upp úr 1960 fór umferð erlendra og innlendra ferðamanna að 

aukast og hélst sú þróun í hendur við samgöngubætur á landinu (Arnþór Gunnarsson, 2000). 

Á miðjum sjötta áratugnum buðu þeir Guðmundur Jónasson og Páll Arason upp á skiplagðar 
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ferðir frá Reykjavík til Hornafjarðar og í Öræfin með hópferðabifreiðum. Þetta voru eins 

konar ævintýraferðir sunnan jökla yfir óbrúaðar jökulár (Arnþór Gunnarsson, 2000). 

Þáttaskil urðu í hótelrekstri á Höfn upp úr 1960 þegar ferðaskrifstofan Útsýn, sem 

staðsett var í Reykjavík, fór að bjóða upp á hópferðir norður um land og allt suður til 

Hornafjarðar. Árið 1965 var hafist handa við að byggja Hótel Höfn, hluti hótelsins var 

opnaður 1967 og með tilkomu þeirrar opnunnar var rekstur Hótel Skálholts lagður niður. Árið 

1971 var hótelið síðan stækkað (Arnþór Gunnarsson, 2000). Eigendur hótelsins buðu upp á 

alls kyns skoðunarferðir um sveitarfélagið, allt frá Öræfum og austur í Lón og má því segja að 

Árni Stefánsson og Þórhallur Dan, hafi verið brautriðjendur í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.  

Tímamót urðu í ferðaþjónustu á Hornafirði með tilkomu flugvallarins í Nesjum árið 

1965 og síðan önnur með tilkomu hringvegarins árið 1974. Þegar Skeiðarárbrú var vígð (Páll 

Þorsteinsson, 1985), varð gjörbreyting á ferðatilhögun fólks og fór ferðamönnum verulega 

fjölgandi eftir það og sérstaklega í Skaftafellsþjóðgarð í Öræfasveit (Snævarr Guðmundsson, 

1999). Þá var Höfn ekki lengur endastöð langferðabifreiða sem komu að austan og varð það 

til þess að gundvöllur ævintýraferðanna sem Hótel Höfn bauð upp á brást. Ferðamönnum 

fjölgaði, en hótelreksturinn varð óhagkvæmari þar sem að ferðamenn gistu nú yfirleitt aðeins 

eina nótt, sem orsakaði það að það þurfti að þvo og þrífa herbergi og rúmföt upp á hvern dag 

(Arnþór Gunnarsson, 2000). Með tilkomu hringvegarins og auknum ferðamannastraumi fóru 

hins vegar fleiri að horfa til ferðaþjónustureksturs og var opnaður nýr söluskáli og 

veitingastaður á Hornafirði. Einnig opnaði bílaleiga og verkstæði og árið 1974 opnaði 

sumarhótel á heimavist Nesjaskóla, sem er um það bil 8 kílómetra innan við Höfn (Arnþór 

Gunnarsson, 2000).  

Þrátt fyrir að ferðaþjónusta hafi verið til þess að byrja með aukabúgrein hjá mörgum 

ferðaþjónustuaðilum á svæðinu þá hafa árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu þekkst frá upphafi. 

Strax á upphafsárum atvinnugreinarinnar var gistinýting á ársgrundvelli slæm eða á bilinu 35-

40%. Yfir háannatímann, sem stóð í um tvo og hálfan mánuð yfir sumarið fór nýtingin upp í 

85-95% (Arnþór Gunnarsson, 2000). Leitað var lausna til þess að bæta nýtingu gistirýmisins 

og því var gripið til þess að leigja fiskvinnslufólki herbergi (Arnþór Gunnarsson, 2000). Í 

nútímanum er nokkuð þekkt úrræði að vera með ýmis konar viðburði til þess að fá fólk á 

svæðið, það er ekki nýtt á nálinni því þetta var líka gert á þessum tíma. Sem dæmi um þessa 

atburði voru almennir dansleikir, fundir, ráðstefnur, árshátíðir og fleiri samkomur (Arnþór 

Gunnarsson, 2000). 



 15

Frá  því um 1960 hefur mikið vatn runnið til sjávar og margir séð hag sinn í 

ferðaþjónustunni.  

  

3.3. Staða ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði 

Hornafjörður er við rætur Vatnajökuls í suðri og er hluti af stærsta þjóðgarði Evrópu og því 

miklir möguleikar fyrir svæðið í hvers kyns ferðaþjónustu. Fyrirtækið Ríki Vatnajökuls, sem 

er ferðaþjónustu-, matvæla- og menningarklasi Suðaustulands, var stofnað árið 2007. Fjöldi 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu hefur tekið þátt í vinnufundum, fyrirlestrum og námskeiðum 

sem tengst hafa klasamynduninni (Ari Þorsteinsson, o.fl., 2007). Í stefnumótun fyrirtækisins 

frá 2007 var eftirfarandi markmið sett: „Vinna saman að því að gera Ríki Vatnajökuls að einu 

af fimm þekktustu ferðaþjónustusvæðum Íslands innan fjögurra ára, með áherslu á einstakt 

umhverfi Vatnajökuls, auðuga menningu og mannlíf og sérstöðu í matvælum“ (Ari 

Þorsteinsson, ofl., 2007, bls 8). Í dag eru aðilar innan klasans orðnir 75 talsins.   

 Gistimöguleikar í sveitarfélaginu eru margir og fjölbreyttir, í sveitarfélaginu eru 5 

hótel, 15 gistiheimili, 2 farfuglaheimili, 4 staðir sem bjóða upp á gistingu í smáhýsum, 7 

tjaldstæði og 5 aðrir ferðaþjónustuaðilar sem eru með annars konar gistingu eins og 

svefnpokapláss, gistingu í heimahúsi o.fl. Yfir jaðar- og háannatímann getur svæðið boðið 

upp á gistirými fyrir 1228 manns á dag og tjaldstæðin geta tekið allt að 2175 manns á dag (1. 

tafla)1. Nánari sundurliðun á gistimöguleikum og opnunartímum í sveitarfélaginu má sjá í 3. 

viðauka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Upplýsingar fengnar af vef Hornafjarðar, www.hornafjordur.is, og munnlegar heimildir frá 
ferðaþjónustuaðilum á Hornafirði 
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3. tafla: Gistimöguleikar í Sveitarfélaginu Hornafirði árið 20092 
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Hótel 40 399 4880 96501 101381  62173 39208 
Gistiheimili 105 417 31225 139312 170537  78766 91771 
Farfuglaheimili 71 0 17859 0 17859  10863 6996 
Gisting í smáhýsum 90 0 13770 0 13770  13770 0 
Aðrir gististaðir 106 0 24740 0 24740  12868 11872 
Samtals gisting 412 816 92.474 235.813 328.287  178.440 149.847
         
Tjaldstæði 1830 0 164700 0 164700  164700 0 
Húsbílaaðstaða 305 0 27450 0 27450  27450 0 
Samtals tjaldstæði og húsb. 2.175 0 195.750 0 195.750  195.750 0 
         
Samtals gistimöguleikar 2.587 816 288.224 235.813 524.037  374.190 149.847

 

 

Í Sveitarfélaginu Hornafirði er fjölbreytt úrval veitingastaða auk vínveitinga- og kaffihúsa. 

Þar að auki bjóða margir ferðaþjónustubændurnir gestum sínum upp á kvöldverð. Mikið er 

um að nýttar séu afurðir af svæðinu eins og sjávarfang, hreindýrakjöt, fuglakjöt, lamba- og 

nautakjöt svo eitthvað sé nefnt. Veitingastaðirnir eru samtals 10, skyndibitastaðirnir eru 7 og 

kaffihúsin eru 4 talsins, einnig má sjá nánari upplýsingar um þessa flokka í 3. viðauka 

ritgerðarinnar.  

Fjölbreytt afþreying er í boði á svæðinu meðal annars er boðið upp á gönguferðir, 

gönguskíðaferðir, ísklifur, snjósleða- og jeppaferðir á Vatnajökul. Mikið er um merktar 

gönguleiðir þar sem fólk getur farið sjálft eða með leiðsögn. Boðið er upp á 

fuglaskoðunarferðir í Ingólfshöfða og siglingu um Jökulsárlón. Á svæðinu eru starfræktar 

ferðaskrifstofur sem skipuleggja ferðir um svæðið, fyrir einstaklinga og hópa. Einnig eru 

ýmsir viðburðir í sveitarfélaginu eins og Humarhátíð, Góuhóf og Þorrablót og viðburðir á 

vegum Hornfirska Skemmtifélagsins svo eitthvað sé nefnt. Menningartengd ferðaþjónusta 

                                                 
2 Upplýsingar fengnar af vef Hornafjarðar, www.hornafjordur.is, og munnlegar heimildir frá 
ferðaþjónustuaðilum á Hornafirði 
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hefur verið í vexti á svæðinu, söfn og sýningar eru samtals fimm: Þórbergssetur í Suðursveit, 

Jöklasýning, Gestastofa í Skaftafelli, Byggða- og Náttúrugripasafn í Gömlubúð og 

Sjóminjasafn í Pakkhúsi. Auk þessa er almenningsbókasafn, upplýsingamiðstöð á Höfn, 

sundlaug og golfvöllur (Björg Erlingsdóttir, forstöðumarður Menningarmiðstöðvar 

Hornafjarðar, munnleg heimild 3.mars 2009). Stór hluti af þessum stöðum eru opnir einungis 

yfir háannatímann (nánari útlisting á afþreyingu svæðisins og á hvaða tímum hún er í boði má 

sjá í 3. viðauka ritgerðarinnar) og eru því ónýttir yfir veturinn.  

Eins og sjá má þá hefur sveitarfélagið upp á margt að bjóða og mikið af fasteignum 

eru til staðar innan greinarinnar en ekki er verið að nýta þetta til fullnustu yfir jaðartímann og 

lágönn. Því er mikilvægt að leita leiða til þess að auka arðsemi fyrir sveitarfélagið innan 

ferðaþjónustunnar á svæðinu og nýta þær auðlindir og þau tækifæri sem fyrir eru.  
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4. Aðferðafræði  
 
4.1. Viðtöl 

Rannsókn þessi hófst í janúar 2009 og lauk í apríl sama ár. Til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods). Beitt var hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum og tekin opin djúpviðtöl við tíu aðila 

sem koma með mismunandi hætti að ferðaþjónustu og skipulagi í Sveitarfélaginu Hornafirði. 

Viðtölin voru tekin upp, afrituð og unnið úr frumgögnum.  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er markmiðið að rannsaka, útskýra og 

kortleggja félagslegan raunveruleika. Þeir sem notast við eigindlegar rannsónaraðferðir leitast 

við að skilja þýðingu félaglegra viðburða í samhengi þeirra sem upphlifa þá hverju sinni. 

Verið er að rannsaka upplifun viðmælenda og sjónarmið á lífið og tilveruna. Hvernig þeir 

skilgreina og skilja hluti (Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknir geta reynst flóknar vegna 

þess að þær byggjast mikið á túlkun rannsakandans. Söfnun gagna getur tekið langan tíma þar 

sem rannsakandinn þarf að þróa og meta efnið og setja fram í texta. Aðferðin, líkt og aðrar 

rannsóknir, snýst því ekki aðeins um að taka viðtöl og framkvæma þátttökuathuganir, heldur 

túlkun og skýra framsetningu á viðfangsefninu (Esterberg, 2002). Með eigindlegum aðferðum 

er ekki lögð áhersla á að fá tölfræðilegar niðurstöður heldur er aðeins reynt að öðlast dýpri 

skilning á aðstæðum og lífi einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 1993). Algengasta 

rannsóknaraðferð eigindlegra rannsókna er viðtöl. Ýmsar útfærslur eru af viðtölum, þ.e. 

stöðluð-, hálfstöðluð- og óstöðluð einstaklingsviðtöl (Esterberg, 2002). Í hálfstöðluðum 

einstaklingsviðtölum, eins og stuðst er við í þessari rannsókn, skoðar rannsakandinn 

viðfangsefnið opinskátt og viðmælandinn fær að nota sín eigin orð til að tjá sig og reynt er að 

öðlast skilning á því hvernig aðrir upplifa og skynja hlutina (Esterberg, 2002). Ástæðan fyrir 

að eigindlegar rannsóknaraðferðir voru valdar til að framkvæma rannsóknina er sú að með 

djúpviðtölum er hægt að kafa ofan í málefnin og fá skýr svör við rannsóknarspurningunum.  Í 

viðtölunum er stuðst við viðtalsramma 1 og 2 (sjá viðtalsramma 1 og 2 í viðauka) þar sem þau 

atriði eru listuð upp sem nauðsynlegt er að ná fram til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum, annars hefur rannsakandinn nokkuð lausar hendur. Spurt var 

opinna spurninga og forðast að vera leiðandi. Viðtalsrammi 1 er notaður til stuðnings í 

viðtölum við stjórnunar- og skipulagsaðila og þá viðtalsrammi 2 við ferðaþjónustuaðila. 

Aðgengi að viðmælendum var gott og eru þeir vel inn í þeim málum sem voru rannsökuð.  
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Lagt var upp með eina yfirrannsóknarspurningu og sex undirspurningar. Fyrsta 

undirspurningin varðar þá þjónustu sem er nú þegar til staðar í Sveitarfélaginu Hornafirði. Til 

þess að fá svar við henni var gerð úttekt á þeirri þjónustu sem er til staðar og svæðið kortlagt. 

Þetta var framkvæmt með heimildavinnu, athugunum og upplýsingum frá 

ferðaþjónustuaðilum á svæðinu. Næstu undirspurningar varða hver stefnan sé í ferðaþjónustu í 

sveitarfélaginu, hvort áhugi sé á að lengja ferðamannatímann. Einnig er athugað hvort stuðlað 

sé að markvissri uppbygging í þeim málum og hvaða þjónusta það er sem sveitarfélagið getur 

boðið upp á utan háannatíma. Síðasta undirspurningin varðar hvernig hægt sé að standa að 

markvissri uppbyggingu vetrarferðamennsku, nánari útlisting á því og hugmyndir viðmælenda 

sem og rannsakanda kynntar.  

 

4.2. Gagnaöflun og úrvinnsla 

Til þess að fá betri sýn á efnið var unnin markviss heimildavinna tengd árstíðarsveiflum í 

ferðaþjónustu, auk þess hafði rannsakandinn kynnt sér hvað er í gangi í ferðamálum í 

sveitarfélaginu. Ýmist var haft samband við viðmælendurna í gegnum tölvupóst og/eða síma. 

Þar var þeim gert grein fyrir viðfangsefninu og kannaður áhugi á þátttöku. Í öllum tilfellum 

voru viðbrögð viðmælenda mjög góð.  

 Úrvinnsla viðtala fólst í því að þær spurningar sem stuðst er við í viðtalsrömmunum 

eru listaðar upp og eru þær þemaskiptar. Við gerð spurninganna var einnig stuðst við þær 

upplýsingar sem koma fram í fræðilega hluta þessarar ritgerðar. Ástæðan fyrir 

þemaskiptingunni var að auðvelda úrvinnslu gagna og munu niðurstöðurnar vera skipulagðar 

eftir þessum þemum. Þemun eru þrjú talsins og eru: í fyrsta lagi skipulag og stjórnun, í öðru 

lagi árstíðardreifing og í þriðja lagi ímynd.  

 
4.3. Viðmælendur 
Upplifun og reynsla hagsmunaaðila af ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði getur verið 

mjög misjöfn og þannig eru viðhorf á árstíðarsveiflum í ferðaþónustu ólíkar eftir því hvaða 

einstaklingur á í hlut. Í þeim tilfellum sem árstíðarsveiflur voru taldar neikvæðar þá var einnig 

misjafnt hvaða úrræði og lausnir viðmælendurnir sáu í stöðunni. Því henta opin viðtöl þessari 

rannsókn best, þar sem viðmælendur geta látið skoðanir sínar og hugmyndir í ljós á ítarlegan 

hátt. Við val á viðmælendum var horft til þess að fá fulltrúa frá bæði þeim sem starfa beint við 

ferðaþjónustu og þá sem koma að skipulagi og stjórnun ferðaþjónustunnar með einum eða 

öðrum hætti. Fyrstu fimm viðmælendur rannsóknarinnar eru stjórnunar og skipulagsaðilar og 
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eiga þeir það allir sameiginlegt að koma með einum eða öðrum hætti að ferðaþjónustu og hafa 

viss áhrif á stefnumótunarvinnu í ferðamálaum í sveitarfélaginu. Seinni fimm viðmælendurnir 

eru allir starfandi ferðaþjónustuaðilar, víðs vegar úr sveitum Hornafjarðar.  

 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

1. Rósa Björk Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Ríki Vatnajökuls 

2. Björg Erlingsdóttir, forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar 

3. Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Hornafjörður 

4. Þorvarður Árnason, forstöðumaður Háskólasetursins á Hornafirði 

5. Ari Þorsteinsson, starfsmaður hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

6. Þóra Vilborg Jónsdóttir, ferðaþjónustubóndi á Skálafelli 

7. Sigurlaug Gissurardóttir, ferðaþjónustubóndi á Brunnhól á Mýrum 

8. Gísli Már Vilhjálmsson, einn af eigendum Hótels Hafnar. 

9. Einar Sigurðsson, afþreyingaraðili á Hofsnesi í Öræfum, Öræfaferðir 

10. Þrúðmar S. Þrúðmarsson og Ingibjörg Ævarr Steinsdóttir, afþreyingaraðilar og 

ferðaþjónustubændur á Hoffelli í Nesjum 

 

Frekari upplýsingar um viðmælendur rannsóknarinnar má finna í 4. viðauka ritgerðarinnar. 
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5. Niðurstöður 

 

5.1. Skipulag og stjórnun 

5.1.1. Hlutverk stjórnsýslunnar 
Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir út í hvert hlutverk hins opinbera eða stjórnsýslunnar 

ætti að þeirra mati að vera og hvernig þeir upplifðu stöðu ferðaþjónustunnar í dag. Einnig 

voru þeir spurðir út í hverja þeir teldu stöðu ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði 

vera, auk  stefnu og strauma hennar.   

Allir viðmælendur voru sammála um hvert hlutverk stjórnsýslunnar ætti að vera, að 

þátttaka sveitarfélagsins í ferðaþjónustu eigi að vera takmörkuð, þ.e. að stjórnsýslan sé ekki 

framtíðarþátttakandinn í ferðaþjónustunni. Þeir telja að hlutverk stjórnsýslunnar eigi frekar að 

vera að styrkja grunnstoðir og að vera hvetjandi. Ari Þorsteinsson, starfsmaður 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, segir t.d. í þessu samhengi að það sé í höndum annarra 

stofnanna að leggja fram fjármagn og enn frekari stuðning til ferðaþjónustunnar: 

 

Ég held að og kannski endurspeglast það svolítið í svona 
klasaverkefnum sem ég hef verið að taka þátt í að stjórnsýslan og 
opinbera kerfið getur aldrei verið, það er ekki framtíðarþátttakandinn í 
ferðaþjónustu. Hins vegar hafa þeir átt þátt í að skapa umhverfið og gera 
það rétt og geta líka átt þátt í að koma verkefnum af stað en síðan þurfa 
þeir að draga sig í hlé og einkaaðilarnir að taka það yfir. Síðan er þetta 
eins og Nýsköpunarmiðstöð Ísland sem er bara stuðningskerfi, þar sem 
við bjóðum upp á hvar menn geta sótt um fjármagn, um námskeiðahald 
og svo framvegis varðandi ýmiss verkefni. 

 

Þrúðmar S. Þrúðmarsson og Ingibjörg Ævarr Steinsdóttir, afþreyingaraðilar og 

ferðaþjónustubændur á Hoffelli, tóku í sama streng og telja að það eigi einnig að vera í 

höndum stjórnsýslunnar að koma staðnum í heild sinni á framfæri sem ferðamannastað. Síðan 

á það að vera hlutverk einkageirans að skapa áhugaverða staði og búa til afþreyingu. 

Þorvarður Árnason, forstöðumaður Háskólasetursins á Hornafirði var sömu skoðunar, þegar 

hann kom inn á hagsmuni ferðaþjónustunnar og samfélagsins í víðari skilningi. Hann telur 

hagsmuni þeirra fara saman á margan hátt, það sem verið er að nýta sameiginlega innviði 

samfélagsins, tók hann dæmi um það: „...ferðaþjónustan, með markaðssetningu og öðru 

dregur hingað fólk. Það verslar við Nettó, verslar á bensínstöðvum og svo framvegis, jafnvel 
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auðgar mannlífið hjá okkur. Þannig að það er kannski ekki óeðlilegt að stjórnsýslan kom á 

einhvern hátt að þessari starfsemi“. Björg Erlingsdóttir forstöðumaður Menningarmiðstöðvar 

Hornafjarðar finnst hlutverk stjórnsýslunnar og þeirra sem eru í menningarmálunum vera í 

grundvallar atriðum það sama:  

 

Mér finnst okkar hlutverk nákvæmlega eins og í menningarmálunum að 
vera að hlúa að grasrótinni og passa að það sé vettvangur til að 
framkvæma ákveðna hluti og það sé gott stoðkerfi á bakvið sem leiðir 
fólk áfram og aðstoðar það. En ekki að stjórna því. Það kemur aldrei til 
með að skila neinum árangri, þetta þarf að vera byggt á áhuga 
einstaklinganna. Mér finnst það kristalla hvernig ég sé hlutverk 
einkageirans og opinbera geirans. Opinberi geirinn er stoðkerfi og 
leiðandi og aðstoðar við uppbyggingu en er ekki beint með svona micro-
management, þetta er ekki mitt verkefni. Mitt er svona frekar að miðla 
og bæta tengslin. 

 

Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri tekur undir þessa skoðun og segir m.a.: 

 

Sveitarfélagið verður að vera leiðandi í því að benda á tækifærin og 
stuðla að rannsóknum. Ýta undir frumkvöðlastarf í ferðaþjónustu og 
jafnvel veita fjármuni í að leifa fólki að gera tilraunir í ferðaþjónustu 
vegna þess að við getum ekki farið fram á það að smáfyrirtæki í 
ferðaþjónustu séu að leggja rosalega mikið í rannsóknir og þróunarstarf. 
Ef við leggjum ekkert í rannsóknir og þróunarstarf í ferðaþjónustu hvort 
sem það eru rannsóknir yfir sumar- eða vetrartímann þá þýðir það að við 
drögumst aftur úr vegna þess að þá erum við ekki að fylgjast með 
væntingum fólks, þá þekkjum við ekki þarfir þeirra og þá getum við ekki 
brugðist við og búið til vörur og þjónustu fyrir þau. Þetta er algjör 
grunnþáttur og sveitarfélagið verður að koma inn í þetta rannsóknar og 
þróunarstarf í ferðaþjónustunni. 

 

Annað atriði sem kom einnig fram að ætti að vera á ábyrgð stjórnsýslunnar að mati 

viðmælenda eru umhverfismálin. Þóra Vilborg, ferðaþjónustubóndi á Skálafelli kemur m.a. 

inn á þetta, henni finnst að sveitarfélagið geti stuðlað að ferðaþjónustu með öðrum hætti en 

með beinum fjárframlögum. Þá frekar varðandi innleiðslu umhverfisstefnu þar sem hún nefnir 

sorptunnur við áningastaði við þjóðveginn sérstaklega. Í þessu samhengi segir hún einnig: 

„Þannig tel ég að sveitarfélagið geti bætt ímynd svæðisins“. Umhverfismálin eru einmitt mál 

sem fyrirtækið Ríki Vatnajökuls hefur tekið inn í stefnumótunarskýrslu sína, þar sjá þau 
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nauðsyn í því að hafa það skýrt í allri sinni markaðssetningu að þeim sé annt um sitt umhverfi 

og jafnvel vinni að því að fá umhverfisvottun á við Green Globe. 

 Það fjármagn sem Sveitarfélagið setur í ferðaþjónustuna á svæðinu er margþætt, það 

borgar með Jöklasýningunni, söfnunum, sýningunum síðan má telja sundlaugina og 

golfvöllinn með í þennan hóp. Síðan kemur það með fjármagn sem kallast króna á eftir krónu, 

sem er þrjár milljónir á ári til fjögurra ára sem lagt er til á móti greininni sjálfri sem leggur 

sömu upphæð til, svo kemur þriðjungur úr vaxtarsamningi, úr þessu verður fyrirtækið Ríki 

Vatnajökuls (Gísli Már Vilhjálmsson, eigandi Hótels Hafnar, munnleg heimild 5. mars 2009). 

Einnig hefur verið settur á fót atvinnu- og rannsóknarsjóður og var úthlutað úr honum í fyrsta 

skipti núna í febrúar 4,2 milljónum króna og af þeirri upphæð fóru um 3,2 milljónir í 

ferðaþjónustuverkefni. Að auki hefur Sveitarfélagið lagt töluvert fjármagn í Nýheima þar sem 

klasastarfið og þessi deigla hefur verið leidd áfram (Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri 

Hornafjarðar, munnleg heimild 3. mars 2009). 

5.1.2. Stefna ferðamála í Sveitarfélaginu Hornafirði 

Viðmælendur voru spurðir út í hvaða stefnu þeir telja vera í ferðamálum í Sveitarfélaginu 

Hornafirði og hvernig þeir vilja sjá stefnuna þróast. 

 Sameiginlegt mat allra á stefnu ferðamála í sveitarfélaginu er að verið sé að vinna í því 

að lengja ferðamannatímann, vinna að því að skapa heilsársstörf og í leiðinni auka nýtingu á 

fasteignum og fjárfestingum. Viðmælendur upplifa það einnig almennt að langflestir séu 

sammála þessari stefnu eins og Ari segir: 

 

Ég held að það sé með markvissri klasastarfsemi sem hægt er að auka 
arðsemi fyrirtækja í greininni. Ég held að hún endurspegli í raun og veru 
aðilana sem eru hérna. Það er líka eitt sem mönnum hefur ekki tekist 
nógu vel að vinna úr það er að menn hafa líka hugmyndir, markmið og 
stefnu um það að auka nýtingu á fjárfestingum í ferðaþjónustu hérna á 
svæðinu og þá sérstaklega yfir jaðartíma að reyna að auka 
ferðamennskuna á svæðinu. Þá utan þessa hefðbundna ferðamannatíma 
sem eru sumarmánuðirnir. Ég held að það sé sameiginlega markmiðið 
sem allir eru að hugsa um og eru að reyna einhvern vegin að komast á. 
Ég held að það fari nú fljótlega að gerast eitthvað í því. Ég held að menn 
hafi þá sameiginlegu sýn að þetta geti hjálpað svæðinu mest ef menn 
gætu aukið ferðamennsku utan hefðbundins háannatíma.  
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Þetta tekur Hjalti Þór undir og talar jafnframt um að það þurfi að finna skýrar leiðir til þess að 

ná þessum settu markmiðum. Þegar hann er spurður hver stefnan í ferðamálum í 

sveitarfélaginu sé, svarar hann þessu: 

 

Hún er í hnotskurn sú að við viljum markaðssetja og þróa vörur yfir 
vetrartímann. Bara meginstefnan og við höfum teiknað upp ákveðnar 
leiðir til þess að gera það. Við verðum að byggja á okkar sérstöðu og 
hún er ekki norðurljós, ekki myrkur og ekki þögn vegna þess að það er 
alls staðar á landinu og alls staðar á Norrænum slóðum. En við höfum 
hérna stærsta jökul í Evrópu og stærsta þjóðgarð í Evrópu, við höfum 
Alpa-landslag þó að fjöllin séu ekki eins há og í Ölpunum. Við höfum 
skriðjökla sem er áhugavert að klífa allan ársins hring síðan höfum við 
fugla, viðkomu farfugla bæði vor og haust og svona ýmislegt annað sem 
við gætum prjónað við þessa sérstöðu. Það er náttúran og landslagið sem 
markar sérstöðu okkar og við ættum í rauninni að byggja allt okkar í 
kringum. 

 

Einnig bætir hann við að þessi vinna sé ekki komin langt á veg en verið er að styðja við bakið 

á verkefnum sem að munu aðstoða við þessa þróun. Svör ferðaþjónustuaðilanna við þessari 

spurningu varðandi stefnu ferðamála í sveitarfélaginu eru í samræmi við svör stjórnendanna 

og skipulagsaðilanna. Í þessari umræðu um lengingu ferðamannatímans minnast margir á 

fyrirtækið Ríki Vatnajökuls í þessu samhengi. Að hlutverk fyrirtækisins sé einmitt að vinna í 

þessu máli með ferðaþjónustuaðilum á svæðinu með markaðssetningu á svæðinu og vinnu að 

vöruþróunarverkefnum með ferðaþjónustuaðilum. Hins vegar eru misjafnar skoðanir á því 

hversu markviss sú vinna er og hvernig hún gengur, allir eru þó bjartsýnir og trúa á að þetta 

hafist fyrir rest.  

  

5.1.3. Stefna til framtíðar 

Þegar margir hagsmunaaðilar eiga í hlut eins og í uppbyggingu ferðamála í Sveitarfélaginu 

Hornafirði er eðlilegt að fólk sjái hnökra og hafi skoðun á því hvað betur má fara. Skiptar 

skoðanir eru á því hvað betur má fara í þessari uppbyggingu. Hjalti Þór kemur inn á að það 

þurfi fyrst og fremst að fókusa á gæðin, íslensk ferðaþjónusta hefur lengi verið föst í því að 

horfa á magnið, þessi spurning hefur verið áberandi meðal aðila í greininni: „Hvenær koma 

milljón ferðamenn til landsins?“. Í staðin fyrir að spyrja hversu mikið ferðamaðurinn skilur 

eftir sig að jafnaði í því samfélagi sem hann heimsækir? Því er mikilvægt að horfa meira á 
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gæðin heldur en magnið. Einnig eru nokkrir sem tala um að nýta þurfi betur styrkleika 

svæðisins og tækifæri eins og þá  fjölbreyttu náttúru sem Sveitarfélagið Hornafjörður bíður 

uppá (nánar verður fjallað um styrkleika og tækifæri Hornafjarðar í kafla 5.4.1. hér á eftir). 

Heimasíða er annar þáttur sem nokkrir af viðmælendunum minnast á að sé ábótavant einn af 

þeim er Sigurlaug Gissurardóttir ferðaþjónustubóndi, hún minnist einnig á að það vanti ekki 

markmiðin heldur hvernig eigi að ná þeim:  

 

Mér finnst að við þurfum að leggja meiri rækt við það hvernig við ætlum 
á endanum að koma þessari vöru á markað. Mér finnst það vera veikasti 
þátturinn. Þegar að vöruþróunin er komin það langt að hún er orðin að 
vöru sem þarf að koma á markað þá vantar svoldið þá snúru út í 
markaðinn. Tengslanet og bara svona einfalt atriði að við séum ekki með 
flotta heimasíðu fyrir svæðið og vera svolítið svona út og suður. 

 

Gísli Már Vilhjálmsson, hóteleigandi, kemur að auki inn á að „góðir hlutir gerast hægt“ og 

þetta verði bara að hafa sinn gang og þróast. Hann talar um að það sé ekki hægt að æða áfram 

og segja mönnum hvað þeir eigi að gera eða að stjórnsýslan eða fyrirtæki eins og Ríki 

Vatnajökuls búi þetta til. Heldur þarf þetta að koma innanfrá eins og Gísli orðar það: „Því ef 

það kemur ekki innanfrá, innan úr greininni sjálfri þá er það sjálfdautt“. 

Ferðaþjónustuaðilarnir sjálfir verða að finna hvata til þess að vilja gera þetta sjálfir. Gísli Már, 

Einar Sigurðsson, afþreyingaraðili í Öræfasveit og fleiri komu einnig inn á að greinin verður 

að vera í stakk búin til þess að taka á móti auknum fjölda ferðamanna yfir jaðar- og 

lágannatíma. Segir Gísli meðal annars:  

 

Málið er að það þarf að vera fyrir hendi þjónusta og til þess að það sé 
hægt að lengja þetta. Það þýðir ekkert að öskra eftir lengingu 
ferðamannatíma og svo er allt lokað það verður að vera eitthvað að gera 
fyrir fólkið. Það þarf að hafa meiri afþreyingu, eða þ.e.a.s. meira action 
fyrir fólkið þannig að það geti keyrt hringinn í kring um landið í 
desember jafnt sem júlí. Þetta er öðruvísi ferðamennska en það þarf að 
búa til líka nýjar vörur þannig að þetta verði ævintýri að koma í Ríki 
Vatnajökuls. 

 

 

Margir ferðaþjónustuaðilar eru einungis með opið yfir sumartímann og því þarf að vinna vissa 

undirbúningsvinnu áður en kalla á fleira fólk á svæðið til þess að ferðamaðurinn komi ekki að 



 26

lokuðum dyrum, hvort sem um ræðir á gististað eða afþreyingu. Því þarf að vera skýrt hverjir 

eru með opið, hverjir eru tilbúnir að taka á móti t.d. gestum og svo framvegis. Eins og Einar 

orðar það: „Ég held að við eigum fyrst og fremst að miða okkur að því að byggja okkur upp 

og laga hlutina sem þarf að laga og hafa þá tilbúna fyrir þetta“. 

Þá skiptir miklu máli þessi samstaða sem verið er að vinna að á svæðinu og á fyrirtækið 

Ríki Vatnajökuls að vera stuðningsaðili í þeirri vinnu og styðja við bakið á 

ferðaþjónustuaðilum. Rósa Björk, framkvæmdastjóri Ríki Vatnajökuls svarar þessu þegar hún 

er spurð hvað betur megi fara í uppbyggingunni:  

 

Það skiptir máli að fólk sjái hag sinn í samvinnunni þrátt fyrir 
samkeppnina og það er það sem við erum alltaf að hamra á og það vita 
þetta allir en það haga sér ekkert allir samtaka því. Fólk þarf meira að 
horfa í eigin barm og athuga, hvað get ég gert betur? Og reyna að sjá hag 
sinn í því að vinna saman að þessum verkefnum. Ég held að það sé 
númer eitt og við séum út á við að þá er Ríki Vatnajökuls svæðið og 
klasinn að það er horft til okkar. 

 
Þetta er þáttur sem að Ingibjörg minnist einnig á að hún vilji sjá að fólk sé með í þessu af 

heilum hug og standi við það að vilja standa saman í þessu.  

 Einar er eini viðmælandinn af ferðaþjónustuaðilunum sem rekur ekki gistingu því hefur 

hann aðra sýn á það sem betur má fara en hinir viðmælendurnir þar sem áherslur hans eru að 

sumu leyti ólíkar. Honum finnst svæðið ekki vera tilbúið til þess að hella sér út í að fá meira 

fólk yfir vetrartímann vegna þess að öryggisþættir séu ekki í lagi, eins og vegagerð og 

almannavarnir. Hann upplifir það í gegnum ferðamenn sem fara um svæðið að t.d. erlendir 

ferðamenn þekkja ekki né skilja aðvörunarskilti sem vara fólk t.d. við vindkviðum: 

 

Allir sem ég fer með í ferðir, af því að ég keyri alltaf framhjá skiltinu í 
Freysnesi þegar ég fer að ganga á jökulinn, ég tala oft um hvernig veðrið 
er hérna á veturnar. Það veit enginn hvað þetta þýðir, þetta er t.d. hlutur 
sem þarf að hafa á hreinu ef menn ætla að fá meiri traffík hingað. 

 

Einnig minnist Einar á björgunarsveitina í þessu samhengi, að honum finnist þetta eiga að 

vera inni í því dæmi að byggja upp Ríki Vatnajökuls að hérna sé atvinnumannabjörgunarsveit 

helst með þyrlu sem gæti farið í hvað sem er. Að hér séu atvinnumenn í þessu og í leiðinni er 

þetta atvinnumöguleiki fyrir spennandi störf fyrir ungt fólk hérna í sveitarfélaginu.  
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5.2. Árstíðardreifing  

5.2.1. Lenging ferðamannatímabilsins í Sveitarfélaginu Hornafirði 

Markmiðið fyrirtækisins Ríki Vatnajökuls er að stuðla að ölfugri og arðbærri heilsárs 

ferðaþjónustu. Með klasastarfsemi og samvinnu á að gera svæðið að eitt af fimm þekktustu 

ferðaþjónustusvæðum  Íslands, með ríka áherslu á einstakt umhverfi, auðuga menningu og 

mannlíf og sérstöðu í matvælum (Ari Þorsteinsson o.fl., 2007). Margir af viðmælendum 

minntust á klasastarfið og Ríki Vatnajökuls, að með þeirri vinnu sé verið að vinna að lengingu 

ferðamannatímabilsins með sameiginlegri markaðssetningu fyrir svæðið og 

vöruþróunarverkefnum. Þrátt fyrir það eru ekki allir sannfærðir um hversu vel það gengur og 

vísa þá í að gefin var út ímyndabæklingur þar sem ekki var fókusað nægilega á þann tíma sem 

lagt var upp með að leggja áherslu á, þ.e. veturinn og jaðartíma. Þó voru skiptar skoðanir á 

þessu og sumir mjög ánægðir með þessa vinnu. Rósa Björk fór stuttlega yfir þau verkefni sem 

eru í gangi hjá klasanum þessa dagana og greindi frá því að þau væru komin mislangt: 

,,Verkefnin eru ofsalega fjölþætt og við vinnum að sumum verkefnum í samstarfi við 

Háskólasetrið, matvælaklasann í samstarfi við Matís og Menningarmiðstöðina“. Einnig tekur 

hún fram að menningarmiðstöðin hefur hingað til ekki beint verið að markaðssetja einstaka 

viðburði. Menningarklasinn kemur sterkur inn á þessu ári og þau verkefni sem eru í gangi er 

þróun á Humarhátíð, það er líka farið af stað fjallaverkefni og er Ríki Vatnajökuls með 

verkefnastjórn á því og mun það verkefni verða einna stærst:  

 

Fjallaverkefnið er verkefni sem mun hagnast öllu sveitarfélaginu, það 
nær alveg frá Lómagnúp og út í Öræfi. Þannig að það eru margir sem 
hafa ávinning af þessu verkefni og því skiptir það mig miklu máli að það 
heppnist vel. Vegna þess að Ríki Vatnajökuls er að vinna fyrir alla og 
klasann, svo eru fullt af hópum sem eru að vinna einir og sér að einstaka 
verkefnum, eins og söguslóðaverkefni sem við komum sterkt inn í og 
munum koma sterkar að þegar komið er að markaðssetningunni. Það er 
sá punktur sem við munum alltaf einblína meira og meira á.  

 

Eins og Rósa minntist á þá hafa nokkrir einkaaðilar innan klasans myndað minni klasa og 

unnið saman að ýmsum verkefnum og búið til pakka. Þetta koma margir af viðmælendunum 

inn á og þeirra á meðal var Björg: 
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Í gegnum þetta klasastarf hafa einhvern vegin einkaaðilarnir farið að sjá, 
það er einmitt þá sem maður sér hvað þetta klasastarf virkar frábærlega 
og maður verður svo hamingjusamur. Þegar aðilarnir innan klasans búa 
bara sjálfir til lítinn klasa og búa bara til vetrarferð og eru kannski bara 
búnir að hafa samband við flugfélagið og Guðbrandur er í málinu, 
Hoffell er í málinu, Fjöruferðir eru í dæminu, Hótelið er í dæminu, 
Smyrlabjörg. Að fara með liðið alveg út að Lóni þannig að það fær að 
sjá það allt saman og allir eru glaðir og allt það. Svo upplifir það kannski 
bara meiriháttar afþreyingu utan við landslagið og þetta er kannski bara 
um hávetur. Þetta er eitthvað sem einkaaðilar hafa kannski unnið meira 
heldur en Ríkið, enn sem komið er. 

 
Þetta dæmi sem Björg tekur er ferð sem var farin í janúar síðastliðnum og tóku þessir aðilar 

sig saman og settu saman pakkaferð fyrir 30 manna hóp frá Sviss. Þetta tókst með eindæmum 

vel og má segja að hafi verið fordæmisgefandi fyrir aðra og sýndi fram á að samvinna með 

þessum hætti er tækifæri í uppbyggingu ferðamennsku utan háannatíma.  

 Með stuðningi og hvatningu stjórnunar og skipulagsaðila í ferðaþjónustu í 

sveitarfélaginu er verið að hjálpa til við lengingu ferðamannatímans, stutt hefur verið við 

rannsóknir og frumkvöðlastarf með fjárveitingum og hvatningu. Það er einnig sameiginlegt 

mat flestra að einkaaðilarnir í greininni eru að taka við sér og í síauknu mæli að koma með 

hugmyndir og taka þátt í þessarri uppbyggingu. Þrátt fyrir hvatningu og stuðning þá er enn 

langt í land og fjármagn takmarkað, hið opinbera, ríkisvaldið hefur sett peninga í hina ýmsu 

sjóði sem að ferðaþjónustuaðilar hafa sótt í, ásamt mörgum öðrum. Þrúðmar er einn af þeim 

og kemur inn á mál sem snertir þessa umræðu: 

 

Nú kannski kemur það í ljós, við erum að reyna og góður kjarni sem er 
að vinna að því að gera þetta hérna heima, er kjarninn kannski bara 
heima, það á eftir að koma í ljós. Kannski sjáum við fram á það að það 
er verið að styðja okkur hér. Kannski vantar okkur þennan þrýstihóp, eða 
hvað, talsmanninn okkar í höfuðstöðvunum. Kannski fáum við ekki 
neitt, þetta er spurning sem er akkúrat tímabær, verður okkur útdeilt... 
Þessir stóru styrkir sem er verið að fara að veita núna, það á að veita 
fáum en styrkja þá vel. Hjá Iðnaðarráðuneytinu, og ef að það verður nú 
kannski niðurstaðan að það verði kannski bara enginn hér af svæðinu þá 
náttúrulega erum við bara í kuldanum. Þá er bara spurningin hvar eru 
talsmennirnir okkar, erum við kannski bara týnd í kerfinu?...  
Þetta er spurning sem er verið að fara að svara eða verður hægt að svara 
eftir þetta vor, er verið að styðja við þetta af alvöru, hér er 
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Vatnajökulsþjóðgarður og við erum að fara að færa út kvíarnar hér í 
samstarfi við þjóðgarðinn. Er alvara þar á bakvið, við eigum eftir að 
komast að því. 

 

5.2.2. Leiðir til þess að lengja ferðamannatímabilið 

Hinar ýmsu leiðir eru færar til þess að vinna að lengingu ferðamannatímabila, allt fer það eftir 

svæðum, menningu, aðstæðum, auðlindum, vilja og getu, svo eitthvað sé nefnt. Viðmælendur 

eru spurðir út í hvaða leiðir séu færar fyrir Hornafjörð í þessum málum og hvað svæðið gæti 

boðið uppá fyrir ferðamenn. Mörgum góðum hugmyndum er velt upp en allir tala um að nýta 

þurfi betur náttúruauðlindirnar okkar eins og jökulinn, fjöllin, þjóðgarðinn, Jökulsárlón og 

fleira. Í beinum tengslum við það þá sjá allir mikil sóknarfæri í aukinni afþreyingu og/eða 

samsetningu pakkaferða, eins og Hjalti Þór kemur inn á: „Ég held að þessi þróun hljóti að 

þurfa að byggjast mikið á pökkum til að byrja með og þegar við verðum komin með ákveðin 

kjarna af fyrirframbókuðu, þá er orðin meiri grundvöllur fyrir því að lengja 

ferðamannatímann“. Björg tekur einnig í sama streng:  

 

Ég held að það sé besta vetrarferðamennskan sem við getum haft, það er 
að hafa ákveðin tímabil þar sem við auglýsum rosalega mikið og allir 
eru starfandi og við vitum að við eigum von á t.d. yfir páska alveg 2000 
manns. Svo þessar pöntuðu ferðir sem að kosta kannski bara svoldið 
mikið og krefjast bara ákveðinnar þjónustu og þá er maður að miða útfrá 
að fólk stoppi í einhvern tíma og sjái bara blússandi mannlíf og alls 
konar hluti um að vera og fólk hugsi: ,,Hei ég verð að koma hingað 
aftur, með fjölskylduna“. Það gerir þetta enginn af hugsjón, það er í raun 
hlutverk svona stoðaðila að vinna að einhverju svona hugsjónar dæmi, 
þeir fá hvort eð er borgað einhvers staðar annars staðar frá.   

 

Eins og Björg kom inn á þarf að horfa til þess að auka arðsemi, þ.e. það þarf að vera meira 

vakandi yfir því að ferðamaðurinn skilji pening eftir í kassanum. Þetta er hægt t.d. með 

aukinni fjölbreytni í afþreyingu. Hér er hægt að horfa til nágrannaþjóða okkar og sjá hvernig 

þetta hefur byggst upp þar og sjá hvort jafnvel sé hægt að læra eitthvað af eða jafnvel fara í 

samstarf. Hjalti tekur dæmi um að það fari hópur frá Bretlandi einu sinni í viku til Grænlands 

í jöklaferðir: „Hvernig varð þetta til? Að fara yfir sögur af einhverju svona sem hefur tekist. 
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Það eru kannski einhverjar leiðir og hugsanlega getum við farið í samstarf við Bretana sem 

eru að flytja fólkið til Grænlands“.  

 Náttúran og Hornafjörður sem útivistarsvæði, er að allra mati stóru tækifæri svæðisins 

og vegna veðurfars er vel hægt að gera út á þetta sem heilsárs útivistarsvæði. Þrátt fyrir að 

vera með jökulinn sem bakland alla sýsluna þvera og endilanga þá er þetta svæði mjög 

snjólétt og því er t.d. hægt að ganga á fjöll mest allt árið. Þrúðmar er einn af þeim sem kemur 

inn á þennan þátt: 

 

Ég segi það okkar sveitarfélag hefur klárlega möguleika fram yfir mörg 
önnur að veita þjónustu bara veðurfarslega séð. Ef viljinn er fyrir hendi í 
héraðinu þá er alltaf fært hingað til okkar á bíl, auðvitað eru 
flugsamgöngurnar eins og þær eru, það þarf að bæta þær og breyta. En 
burðirnir eru umfram marga aðra... við eigum að markaðssetja okkur 
sem haust, vetur og vor, við höfum sérstöðu á Íslandi, alveg klárlega á 
þessum tímum, bara útaf veðráttu. Þessi landshluti í gegnum línuna, bara 
ef við tökum dæmi um það, þá er minnsta úrkoman á Hornafirði á öllu 
landinu.  

 
Fjallaferðamennska er eitthvað sem er hægt að nýta í mun meira mæli heldur en verið er að 

gera í Sveitarfélaginu Hornafirði. Einar og Íslenskir fjallaleiðsögumenn eru einu 

afþreyingaraðilarnir í sveitarfélaginu sem að eru með skipulagðar göngur á jökulinn. Einar er 

með starfsemi sína yfir mest allt árið en Íslenskir fjallaleiðsögumenn eru  á svæðinu yfir 

sumartímann. Eitt afþreyingarfyrirtæki í sveitarfélaginu býður upp á snjósleðaferðir á jökul 

yfir sumartímann og síðan jeppaferðir á jökul allt árið. Því er jökullinn og fjöllin að stórum 

hluta ónýtt yfir mest allt árið og má segja að allir bæir sem búa við föllin geti nýtt sér þau.  

 Ari bendir einnig á að náttúran er sennilega okkar sterkasta aðdráttarafl og kemur með 

skemmtilegan vinkil inn í þá umræðu þ.e. hvaða þátt íbúarnir spila í því samhengi: 

 

Það er ekki útaf því að það erum við sem fólk sem erum svona 
ofboðslega seig að markaðssetja okkur að það koma svona margir 
ferðamenn. Heldur er það út af því sem er hérna fyrir eins og jöklar og 
náttúra sem eru í raun og veru að vinna með okkur. Sko það eru allar 
forsendurnar til staðar í náttúrunni það er hins vegar spurning um 
softwere eða okkur sem manneskjur, við þurfum að notfæra okkur þetta 
betur og ég held að það sé bara hugmyndaflugið hjá hverjum og einum 
sem takmarkar hvað er til og á að vera.  
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Í kjölfar þessarar umræðu kemur Ari inn á að einnig þurfi að horfa til menningarinnar. Þá er 

dag farið að stytta og ferðamenn geta skoðað náttúruna á daginn og svo vantar hvað menn eiga 

að hafa þegar farið er að rökkva, þar geta hinir ýmsu menningarviðburðir verið viss lausn. Í 

tengslum við menningar umræðuna bendir Björg á að menningartengd ferðaþjónusta er 

margþætt og möguleikarnir liggi ekki einungis í sagnfræðitengdri ferðaþjónustu: ,,Heldur líka 

að Karlakórinn Jökull eða Kvennakórinn syngi. Bara að við segjum frá og sýnum frá íslensku 

mannlífi eins og það er í dag. Bara hvernig er að búa á svona stað eins og Hornafirði“. 

 Heilsuferðamennska er líka þáttur sem margir sjá sóknarfæri í, þetta er ekki 

árstíðarbundin starfsemi og nefndu nokkrir bæinn Hoffell í þessu samhengi þar sem fundist 

hefur heitt vatn og komin er grunnaðstaða. Einnig kom fram að þar liggja tækifærin ekki bara 

í því að útbúa heilsulind heldur byggja hana í kring um alla sérstöðuna sem er á svæðinu.  

5.2.3. Samstaða ferðaþjónustuaðila 

Í sveitarfélaginu er öflugt klasastarf og tengist það mikið fyrirtækinu Ríki Vatnajökuls sem er 

samstarfsverkefni þar sem allir þeir ferðaþjónustuaðilarnir sem koma að þessu hafa keypt sig 

inn í fyrirtækið og eru því hluthafar. Þetta er samstarfsverkefni sem bundnar eru miklar vonir 

við að geti hjálpað greininni mikið sérstaklega hvað varðar lengingu ferðamannatímans. Þar 

voru viðmælendur flestir sammála því að það þarf að vera samvinna, skýr og sýnileg markmið 

til þess að þessi uppbygging getur átt sér stað. Eins og Björg orðaði það svona skemmtilega: 

„Það þarf einhvern svona skipstjóra sem kann að berja liðið áfram þannig að skipið stefni útí 

Grímsey en lendi ekki einhvers staðar út í Húsavík eða eitthvað“.  

Skiptar skoðanir eru meðal ferðaþjónustuaðila hvort þeir hafi áhuga fyrir því að vera 

með starfsemi yfir veturinn þar sem sumum finnst nóg að vera með opið í þrjá til fjóra mánuði 

á ári (yfir háannatímann) og eru komnir með nóg eftir það. Þrátt fyrir það eru flestir, líka 

þessir fyrrnefndu aðilar, sammála því að það er betra fyrir greinina að skapa heilsárs störf. 

Sigurlaug er einn af þessum aðilum sem kýs að vera með lokað yfir háveturinn þar sem þau 

vilja eiga sitt frí til þess að safna kröftum fyrir næstu törn. Þrátt fyrir það hefur hún áhuga fyrir 

því að lengja ferðamannatímann á svæðinu og segir hún meðal annars: 

 

Við höfum sagt að við viljum vera þátttakendur á vorinu og haustinu, við 
skulum taka að okkur að vera fyrirtæki sem er lokað yfir veturinn og þeir 
gestir sem hugsanlega eru á ferðinni þá fara þá að þeir fara þá á þá staði 
sem að bjóða upp á vetrargistingu. Bæði erum við að hugsa um okkur 
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sjálf sem að viljum frí, við erum að hugsa um það að vera þá ekki í 
beinni samkeppni við þá sem eru að berjast í því að hafa opið. 

 

Þrátt fyrir að ekki vilji allir vera með í vetrinum þá sjá samt þessir aðilar hag fyrir greinina að 

stuðla að þessari lengingu.  

 Innan samstöðu og samvinnu meðal ferðaþjónustuaðila, líkt og þekkist í 

Sveitarfélaginu Hornafirði, ríkir ennþá mikil samkeppni og fyrirtæki að kroppa í hvort annað 

og á það sennilega alltaf eftir að þekkjast. Þrátt fyrir það eru viðmælendur sammála því að 

þetta verður að vera til staðar, s.s. samvinnan í samkeppninni. Nokkrir viðmælendanna komu 

inn á hversu langt þetta er komið og mikið sé horft til Hornafjarðar hvað varðar þessa 

samvinnu og oft vitnað til Ríki Vatnajökuls og þeirra vinnu. Það þykir mikið afrek að vera 

búið að ná 75 ferðaþjónustuaðilum undir sama hatt til að vinna að sömu markmiðunum. Hins 

vegar koma tveir viðmælendanna inn á að þeir vildu sjá meira að fólk standi við þetta. Að 

tilfinningin sé stundum eins og samstaðan sé að einhverju leiti bara út á við.  

 Þessi samvinna á að ganga út á það að allir hafi sömu sýn og sömu markmið sem í 

grófum dráttum er að fá fleira fólk á svæðið á vissum tímum og hafa sameiginlega 

markaðssetningu og samvinnu meðal afþreyingaraðila, gistiaðila, flutningsaðila o.s.frv. Þetta 

er að hluta til komið af stað, eins og kom fram í kafla  5.3.1. hérna á undan, þar sem nokkrir 

aðilar tóku sig saman og bjuggu til pakka fyrir hóp sem kom á svæðið í janúar. Það eru ótal 

möguleikar fyrir svona ferðamennsku í sveitarfélaginu en til þess að þetta geti átt sér stað 

verður að vera samvinna milli samkeppnisaðilanna á svæðinu.  

 

 
5.3. Tengsl styrkleika, ímyndar og markaðssetningar  

5.3.1. Styrkleikar og tækifæri Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Þar sem markmið ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði er greinilega að auka 

markaðssetningu svæðisins, sérstaklega utan háannatíma er nauðsynlegt að kanna styrkleika 

og tækifæri svæðisins. Allir viðmælendurnir með tölu eru sammála um að einstök náttúra 

Hornafjarðar sé  aðal styrkleiki svæðisins og tækifærin liggi í náttúrunni. Hjalti Þór orðar 

þetta svona: 

 

Styrkleikarnir felast í náttúrunni og landslaginu, þegar maður hugsar út í 
það þá er ekkert annað svæði sem er eins stórt en í eins mikilli nálægð 
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við jökla og eins fjölbreytt í fjallalandslagi, ég hefði haldið fyrir mitt 
leyti ef við tölum um einn styrkleika þá er það þetta. Jöklarnir og 
jarðfræði, eins og í Skaftafelli þessar andstæður sem eru ís, gróðurvin, 
sandur, jökulá. Skilurðu þetta eru ofboðslega miklar andstæður. Ég held 
að það sé það sem er aðal styrkleiki svæðisins. 
 

Það hefur sýnt sig að náttúrufegurðin í sveitarfélaginu er mikið aðdráttarafl og viðmælendur 

eru sammála um það. Einnig eru þeir sammála um að þurfi að vinna að því að halda 

ferðamönnunum lengur á svæðinu. Meðal annarra Gísli Már kom inn á það: 

 

Ég mundi segja enn og aftur númer eitt, tvö og þrjú þá er það náttúran, 
náttúran, náttúran, það er bara það sem við höfum og við bara í allri 
mynd þurfum að útbúa þessa afþreyingu eða búa til buisness í kring um 
það. Bæðið að það tefur fólk, það stoppar lengur á svæðin, að það sé 
ekki bara keyrt í gegn á útopnu á fullu gasi. Það er alveg ljóst að það er 
enginn að koma til þess að borða á einum veitingastað eða gista á réttum 
gististað, það er að koma til þess að sjá náttúruna og þess vegna þarf það 
að borða og þess vegna þarf það að gista.  

 

Náttúan er oft í aðalhlutverki hjá viðmælendum þegar talað er um leiðir til þess að lengja 

feramannatímann. Eins og Hjalti kemur inn á þá þarf, að hans mati, að vera eitthvað til 

viðbótar þar sem tækifærin eru nýtt. Þau tækifæri eru all nokkur sem viðmælendurnir sjá í 

stöðunni, þar á meðal er minnst á menningarviðburði, nýtingu á góðum mat, búnum til úr 

staðbundnu hráefni, fjölbreytt afþreying og svo framvegis. Þessi upptalning á hins vegar ekki 

að vera útgangspunkturinn heldur stuðningur og það sem jafnvel fær fólk til þess að staldra 

við lengur.  

 Jökullinn, Jökulsárlón og nálægð við þjóðgarðinn, þetta eru allt þættir sem 

viðmælendur koma inn á sem eru styrkleikar svæðisins og tækifærin liggja í tengslum við. 

Eins eru allir sammála því að ekki er verið að nýta þessa styrkleika eða tækifæri nægilega vel 

og hægt er að gera miklu betur og miklu meira úr þessu. Því eru miklir sóknarmöguleikar á 

þessu svæði.  

5.3.2. Ímynd Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Þegar unnið er að markaðssetningu svæða þarf að skoða vel hvaða ímynd svæði hefur og 

hvort að hún er sönn. Mikilvægt er að skoða hver ímyndin er og hvort að íbúar svæðisins séu 

hluti af þeirri ímynd sem fyrir er.  
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Þegar viðmælendur eru spurðir hvaða ímynd þeir telja að Hornafjörður hafi, þurfa 

margir að hugsa sig vel um og eru alls ekki vissir um hver ímyndin er. Þannig má segja að 

engin opinber ímynd er á svæðinu en að auki má líka færa rök fyrir því að ímynd sé eitthvað 

sem hver og einn skapar fyrir sig á hverjum stað fyrir sig. Viðmælendurnir miða svör sín út 

frá sinni upplifun og á því sem það hefur heyrt frá fólki, sumir telja að humarinn hafi nokkuð 

sterka ímynd hjá Íslendingum og jafnvel náttúrufegurðin, síðan jökulinn og Jökulsárlón hjá 

útlendingunum. Eins upplifa nokkrir það að áður en fólk kemur á svæðið veit það ekkert um 

staðinn og finnst þetta vera hjari veraldrar því það er svo langt á Hornafjörð. Þrátt fyrir það þá 

verður fólk hins vegar ekki fyrir vonbrigðum og oft á tíðum hugfangið af náttúrufegurðinni og 

gestrisni íbúa eftir að hafa komið við eða dvalið á staðnum.  

5.3.3. Ímyndasköpun og markaðssetning Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Í kjölfar þessarar umræðu er vert að athuga hvort einhver ímyndasköpun er í gangi þar sem 

auka á markaðssetningu svæðisins. Athugað er hvort að fólk upplifir að verið sé að draga fram 

einhverja ímynd og hvort að það sé sammála þeirri ímyndasköpun. Yfir höfuð telur fólk að 

fyrirtækið Ríki Vatnajökuls sé að vinna í ímyndasköpun fyrir svæðið og heilt á litið hefur fólk 

ekki mikla skoðun á þeirri ímyndasköpun, finnur ekki mikið fyrir henni og hefur ekki spáð 

mikið í því. Ríki Vatnajökuls gaf út ímyndabækling í vetur og það er það helsta sem 

viðmælendurnir eru að miða við í svörum sínum. Eins og fram hefur komið þá skiptist fólk í 

tvo hópa varðandi álit á ímyndabæklingnum, sumum finnst hann hafa tekist mjög vel en 

öðrum finnst áherslurnar vera sérkennilegar og eru ekki alveg sammála þeirri ímyndasköpun 

sem verið er að draga fram. Til dæmis er tilfinning tveggja viðmælendanna fyrir 

ímyndasköpuninni að það sé verið að byggja upp ímynd sem svæðið þarf ekki á að halda. 

Þannig sé ekki verið að einbeita sér að réttum tíma og ímyndasköpunin eiga heldur mikið við 

sumarið. Svæðið er uppgötvað yfir sumartímann og allt yfirfullt á þeim tíma og því á ekki, að 

þeirra mati, að eyða fyrirhöfn og fjármagni í að skapa ímynd og markaðssetja þann tíma.  

 Einn viðmælandinn kemur inn á annan vinkill á þessa umræðu, svæðið sem um ræðir, 

þ.e. Sveitarfélagið Hornafjörður er mjög stórt svæði, margbreytilegt og ólík starfsemi sem 

dreifist um það. Því er spurning hvort að hægt er að skapa sömu ímynd fyrir allt svæðið? Sýn 

Bjargar gæti verið viss lausn á þessu: 

 

Ég held að þetta verði að tengjast inn í vetrarferðamennskuna hvernig 
ímynd við ætlum að byggja upp sem mér finnst að eigi að vera þessi 
upplifun og þessi líkamlega áreynsla, ég meina þú ert ekkert að koma 



 35

hérna á sólarströnd. Heldur ertu að koma og takast á við sjálfan þig og 
líkamann, þú getur alveg lagst í sundlaugina ef þú villt en þetta er svæði 
sem býður upp á gönguleiðir og útivist. Upplifun fyrir einstaklinga og 
hópa eða hvað það kann að vera. 

  

Allir viðmælendurnir eru sammála því að ímyndasköpunin þurfi að vera sönn, þ.e. það má 

ekki skapa eitthvað sem að svæðið eða íbúarnir standa ekki undir. Ímyndin þarf að 

endurspegla staðinn og samfélagið og þarf að vera áreiðanleg.  

 Hluti af þessu getur hins vegar verið spurning um sjálfsmynd, eins og Rósa Björk 

orðaði það: „Þó svo að hógværð sé ein stærsta dyggð Hornfirðinga, er það einnig þeirra 

stærsti dragbítur. Vegna þess að það vantar svoldið að halda ímyndinni á lofti og segja frá því 

sem jákvætt er og vera svoldið montin með okkur“. Það þarf að hjálpa fólki að sjá sína kosti 

og þannig það geti samsamað sig ímyndinni.  

 Varðandi beina markaðssetningu eru flestir sammála því að það má gera mun betur og 

það sé verið á byrjunarreit í þeim málum. Það vantar mjög mikið uppá og það þurfi að vinna 

markvisst í þeim málum, til dæmis segir Sigurlaug:  

 

Mér finnst að við þurfum að markaðssetja betur en við höfum gert, við 
höfum ekki verið með nógu mikla áherslu á markaðssetningu bara miklu 
frekar verið í því að taka á móti og þjóna þeim sem koma hérna. Við 
þufum að finna markhópana og við þurfum að finna ennþá betur okkar 
sérstöðu og að hún felist í svona meiri, ekki bara svona WOW 
hughrifum heldur einhverjum meira efnislegum pökkum. Þú kemur 
hérna í viku til þess að vera á svæðinu ekki bara hughrifin WOW í einn 
dag og þú ferð með 1000 myndir heldur það að þú hafir tekist á við 
náttúruna. T.d. í fjallamenningu eða þú hafir fylgst með fuglunum sem 
að koma hingað. Það þarf að koma meira kjöt á beinin.  

 

Einnig minnast nokkrir viðmælendanna á það að það vantar betri heimasíðu fyrir svæðið því 

það er stórt markaðstæki og mikilvægt að það sé í lagi. Einnig snýst markaðssetning mikið um 

tengsl og tengslanet, því þurfi meiri og markvissari vinnu í því sambandi. Að skapa sambönd 

og ná til réttra aðila.  
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6. Umræður og ályktanir 
 

6.1. Staða ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að miklar árstíðarsveiflur eru í ferðaþjónustu í 

Sveitarfélaginu Hornafirði, en jafnframt að töluverð aukning á fjölda ferðamanna hefur átt sér 

stað á jaðar- og lágannatímum síðastliðin ár. Hins vegar, virðist vera langt í land að jafnvægi 

verði náð í árstíðardreifingu ferðamanna á svæðinu.  

Úttekt á gistirými í sveitarfélaginu sýnir að í dag er mikið framboð af gistirými á 

svæðinu sem getur tekið á móti rúmlega 3400 manns á dag í gistingu. Miðað við um 2000 

manna samfélag er það nokkuð bolmagn. Yfir jaðar- og háannatímann er alls 178.440 

gistirými (í rúmum) og yfir lágannatímann er í boði 149.847 gistirými. Að sögn viðmælenda 

þá er allt gistirými uppbókað og skortur á því yfir háannatímann. Nýtingin er töluvert verri 

þegar horft er til jaðar- og lágannatíma, þó að þar hafi orðið einhver aukning síðustu ár. Mikið 

álag er á svæðið yfir háannatímann vegna fjölda ferðamanna og telja sumir viðmælendur að á 

sumum stöðum sé stutt í að þolmörkum, hvort sem er félagslegum eða umhverfislegum, sé 

náð en langt í það á öðrum. Því þarf að fylgjast vel með þessari þróun og framkvæma 

rannsóknir og greiningar til þess að sjá hvar þarf að grípa inn.  

Árstíðarsveiflur í ferðaþjónustu snerta ekki bara atvinnugreinina sem slíka, heldur 

einnig náttúruna sem atvinnugreinin byggir afkomu sína á. Álag háannar eykur áhættu á því 

að þolmörkum viðkvæmra svæða verði náð. Þess vegna skiptir það ekki síður máli fyrir 

náttúru svæðisins, sem og ferðaþjónustuna að lengja ferðamannatímann og dreifa þannig 

ferðamönnum á fleiri mánuði á árinu. Á heildina litið þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar 

fram á að það sé stefna ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði, þ.e. að vinna að 

lengingu ferðamannatímabilsins. Með tilkomu fyrirtækisins Ríki Vatnajökuls er verið að 

stuðla að lengingu ferðamannatímans á svæðinu þar sem það er opinber stefna fyrirtækisins 

(Ari Þorsteinsson o.fl., 2007).  

Það er þó ekki skýrt með hvaða hætti, þ.e. hvort á að einbeita sér að lágannatíma og 

láta þannig háönn og lágönn mætast eða hvort á að einbeita sér að jaðartímunum og lengja 

þannig háönnina í báða enda. Ekki er raunhæft að ætla sér að vinna markvisst að því að fá 

fleiri og fleiri ferðamenn inn á svæðið fyrr en búið er að  styrkja grunnstoðir greinarinnar. 

Eins og er þá er einungis hluti gististaða, afþreyingaraðila og veitingastaða, í sveitarfélaginu, 

opnir utan háannatíma og því ekki raunhæft að einblína á að fá sem flesta á svæðið á þeim 
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tíma. Það þarf að styrkja grunnstoðirnar og athuga hvaða leiðir eru bestar í stöðunni. Það getur 

verið mjög skaðlegt fyrir orðspor og ímynd svæða að ætla sér hluti sem það er ekki tilbúið í, 

eins og að taka á móti miklum fjölda gesta sem í einhverjum tilfellum koma að luktum dyrum.  

Möguleikar Sveitarfélagsins Hornafjarðar í lengingu ferðamannatímabilsins eru miklir 

og sýna niðurstöður rannsóknarinnar að markmiðin eru komin og nú vantar að gera skýra og 

skilmerkilega stefnumótun og aðgerðaráætlun hvernig á að fara að því að ná settum 

markmiðum.  

 

6.2. Árstíðarsveiflur í ferðamennsku 
Óhætt er að fullyrða að miklar árstíðarsveiflur eru í íslenskri ferðaþjónustu og Butler (2001) 

telur ástæður þessara sveiflna vera annað hvort náttúrlegar eða samfélagslegar. Ef heimfæra á 

þessar ástæður á íslenskar aðstæður þá er erfitt að segja að ástæðan sé einungis náttúrleg eða 

samfélagsleg. Líklegra er að um sambland beggja sé að ræða, þar sem veðurfar spilar nokkuð 

stórt hlutverk en einnig eru hefðir eins og sumarfrí starfsmanna og þjóðfélagslegir þættir eins 

og skólafrí barna sem að stýra þessu að miklu leyti. Nálgun Frechtling (2001) á þannig að 

sumu leyti betur við þar sem hann telur ástæður árstíðarsveiflna í ferðaþjónustu vera 

breytilegar frá einum stað til annars.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um nauðsyn þess að stuðla að 

lengingu ferðamannatímans og auka aðrsemi í geininni, því má segja að almennur áhugi er 

þannig til staðar fyrir því að lengja ferðamannatímann í Sveitarfélaginu Hornafirði. Þó ekki 

séu allir á eitt sammála hvernig standa á að lengingunni. 

Einn af stóru styrkleikum Hornafjarðar er án efa náttúran og niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að hana þurfi að nýta mun betur. Annar styrkleiki svæðisins er 

veðursæld yfir jaðar- og lágannatíma og styrkir það möguleika á afþreyingu í náttúrunni. 

Niðurstöður sýna enn fremur að aukin afþreying og fjölbreytni í afþreyingu er sá þáttur sem 

svæðið þarf á að halda til að styrkja árstíðabundna ferðaþjónustu og eru miklir möguleikar því 

tengdir. Sem dæmi um það nefndu viðmælendur, fjallaferðamennsku, fræðandi ferðamennsku, 

menningartengda ferðaþjónustu og heilsutengda ferðaþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Hins 

vegar, þarf að vera skýrt hvernig á að koma slíkri afþreyingu í framkvæmd.  

Alþjóða ferðamálasamtökin (WTO) (1999) hafa sett fram tillögur sem miða að því að 

ná settum markmiðum við lengingu ferðamannatímabilsins, þ.e. að þjóðfélög sem glíma við 

árstíðarsveiflur beiti sér í því að þróa aðdráttarafl sem líklegt er til þess að laða að ferðamenn 

utan háannatíma. Þetta aðdráttarafl verður að byggja á styrkleikum og tækifærum svæða, 
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sköpun sérstöðu er einnig mikilvæg í þessu samhengi. Koenig og Bischoff (á.á.) benda á að til 

þess að árangur náist sé hverjum áfangastað mikilvægt að vera meðvitaður um styrkleika og 

tækifæri svæðisins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að nokkrir ferðaþjónustuaðilar eru nú þegar 

að vinna markvisst í því að lengja ferðamannatímann með því að vinna saman og útbúa 

vetrarpakka fyrir ferðamenn. Það kom ýtrekað fram meðal viðmælenda að samvinna í 

samkeppninni væri lykilatriði og styður það kenningu Baum og Hagen (1999). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom einnig fram að ein lausn til þess að bregðast við þessu er að aðilar innan 

greinarinnar útbúi þessa svokölluðu pakka þar sem þeir sem eru tilbúnir til þess að taka þátt í 

ferðaþjónustu á jaðar- og lágannatíma gefa kost á sér og sinni þjónustu. Þetta þarf hins vegar 

að vera vel skipulagt og markvisst. Því þarf að vera öflugt tengslanet sem er sameiginlegur 

vettvangur þessarar samvinnu, þannig að ferðamaðurinn geti haft samband á einn stað og 

fengið allar þær upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er. Í ferðamálaáætlun 2004-2012 

(Samgönguráðuneytið, 2004) er þó bent á að þrátt fyrir að talsvert hafi áunnist í að laða 

ferðamenn til Íslands utan háannatíma hefur sú aukning að miklu leyti einskorðast við 

höfuðborgarsvæðið. Aukin áhersla á heilsutengda ferðaþjónusta gæti eflaust orðið til þess að 

auka við fjölda ferðamanna á landsbyggðinni utan háannatímans, enda eru náttúrulegu 

auðlindirnar sem nýta má til slíkra verka algengastar utan höfuðborgarsvæðisins. Heitt vatn 

hefur fundist í sveitarfélaginu og komin af stað uppbygging heilsulindar. Slíkar aðgerðir 

myndu einnig taka mið af þeim tillögum sem birtast í áðurnefndri skýrslu WTO um að nýta 

auðlindirnar til að minnka sveiflurnar. Þess til stuðnings þá sagði Össur Skarphéðinsson 

(2009) á ráðstefnunni Heilsa-Upplifun-Vellíðan að áhugi á heilsutengdri ferðaþjónustu er í 

sífelldri aukningu og býður upp á mikil tækifæri inn í ferðageirann á Íslandi. 

Ein af ástæðunum fyrir nauðsyn þess að lengja ferðamannatímabilið er til þess að auka 

arðsemi í greininni (Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri Hornafjarðar, munnleg heimild 3. mars 

2009). Með samsetningu ákveðinna pakkaferða og heilsutengdrar ferðaþjónustu á svæðinu er 

verið að horfa til þess þáttar. Gæði ættu að einkenna pakkaferðirnar og heilsutengda 

ferðaþjónustu og því hægt að verðleggja í samræmi við það, að auki eru meiri líkur á að 

gestirnir dvelji lengur á svæðinu og þá eru margföldunaráhrifin fljót að segja til sín. Þessar 

úrlausnir er hinsvegar eitthvað sem að verður að koma innan frá, þ.e. frá 

ferðaþjónustuaðilunum sjálfum. Þeir verða að sjá hag sinn í þessu, því þarf að vekja áhuga 

fyrir því að taka þátt í þess konar uppbyggingu og samvinnu. Því er hægt að styðja kenningu 
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Baum og Hagen (1999) um að samvinna í samkeppninni sé lykilatriði til þess að uppbygging 

ferðamennsku, utan háannatíma, geti átt sér stað.  

Að auki sýna niðurstöðurnar að einn af sóknarmöguleikum í að fá ferðamenn inn á 

svæðið utan háannar sé í funda- og ráðstefnuhaldi og viðmælendur benda á að næg aðstaða er 

í sveitarfélaginu til þess að taka á móti og halda allt frá minni fundum upp í stórar ráðstefnur. 

Þessi möguleiki er auk þess líklegur til þess að hafa í för með sér mikil margföldunaráhrif 

fyrir sveitarfélagið, það þarf að hafa í boði afþreyingu fyrir gestina, þeir þurfa að nærast á 

veitingastöðunum og versla í verslunum bæjarins.  

 

6.3. Tengsil milli styrkleika, ímyndar og markaðssetningar 
Til þess að vel megi takast í lengingu ferðamannatímabilsins þarf markvissa 

undirbúningsvinnu. Eins og sýnt hefur verið fram á þá eru sterk tengsl milli styrkleika svæða, 

ímyndar og markaðssetningar, þar sem þetta eru allt samverkandi þættir. Jafnframt er 

mikilvægi þess sjónræna mikið og kemur þar inn í markaðssetning svæða og er hún stór hluti 

af ímyndasköpun. 

  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því að mikilvægt er fyrir svæði líkt og Hornafjörð, 

sem er að vinna að lengingu ferðamannatímabilsins, að leggja markvissa vinnu í að finna 

styrkleika svæðis, finna ímyndina sem passar við bæði staðinn og fólkið og nýta þetta í 

markaðssetninguna. Einnig sýna niðurstöður rannsóknarinnar sýna að markaðssetning byggist 

mikið á því að setja sig í samband við rétta fólkið og rétta fólkið er ekki fundið nema þessi 

undirbúnings vinna sé unnin á markvissan hátt. Eins að mikilvægt er að markaðsefnið eins og 

auglýsingar, myndir, bæklingar, blöð o.s.frv. sé unnið á faglegan hátt. Kenning Urrys (2002) 

styður þetta þar sem hann fjallar um mikilvægi þess sjónræna og þannig verður 

markaðssetningin stór hluti af ímyndasköpuninni. Í mörgum tilfellum þá velur ferðamaðurinn 

sér áfangastað með því að skoða myndir og bæklinga. Því er gott þegar búa á til kynningarefni 

fyrir svæði að horfa til líkansins sem Koening og Bischoff (2005) settu fram varðandi þætti 

sem hafa áhrif á framboð og eftirspurn í árstíðarbundinni ferðaþjónustu (3. mynd, kafla 2.4.). 

Ekki er síður mikilvægt að ímyndin sem verið er að markaðssetja, sé sönn og það sé það sem 

mætir ferðamanninum þegar hann kemur á svæðið.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því sterk tengsl milli þess að með því að finna 

styrkleika svæða er jafnframt hægt að, annað hvort, sjá hver ímyndin er eða hver 

ímyndasköpunin á að vera. Þegar skýrar línur eru komnar varðani þessa þætti þá eru þeir 
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nýttir í markaðssetningu svæðisins og með góðri markaðssetningu og skýrri 

markhópagreiningu þá eru mestu líkurnar á árangri í að ná ferðamönnum á tiltekin svæði.  
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1. viðauki 
 

Viðtalsrammi 1 

Fyrir stjórnunar og skipulagsaðila 
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Viðtalsrammi fyrir stjórnunar og skipulagsaðila: 
Viðmælendur: Hjalti Þór Vignisson, Björg Erlingsdóttir, Ari Þorsteinsson , Þorvarður 
Árnason, Rósa Björk Halldórsdóttir. 
 
 

♦ Segðu mér aðeins frá sjálfum/ri þér? 

o Við hvað starfarðu? 

o Hve lengi hefurðu starfað hér? 

o Með hvaða hætti kemur þú að ferðaþjónustunni á Hornafirði? 

 

 

Skipulag og stjórnun (stefna): 

♦ Hvert á hlutverk einkageirans og hlutverk hins opinbera (eða stjórnsýslunnar) hvað 

varðar ferðamennsku að vera?  

o Hvernig er það í dag? 

o Er mikið fjármagn sett í uppbyggingu ferðamennsku? 

 

♦ Hver er staða  ferðaþjónustunnar á Hornafirði að þínu mati? 

o Of mikið eða of lítið af ferðamönnum? – Af hverju? 

 

♦ Hverja telur þú vera stefnu í ferðamálum á Hornafirði? 

o Er verið að stuðla að frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu?  

 – Hvernig? 

o Ætti að þínu mati að stuðla að meiri ferðaþjónustu á svæðinu? 

  – af hverju/af hverju ekki? 

o Finnst þér að eitthvað megi betur fara?  

 – Hvað? 

 

Árstíðardreifing: 

♦ Hvað finnst þér um dreifingu ferðamanna yfir árið (í tíma)? 

o Finnst þér æskilegt að vinna markvisst að lengingu ferðamannatímabilsins?  

 – af hverju/af hverju ekki? 

 

♦ Telur þú að verið sé að stuðla að því að lengja ferðamannatímann? 
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o Ef svo er, með hvaða hætti? 

o Ætti að þínu mati að gera betur í þeim málum? 

 Ef svo er, hvað er hægt að gera? 

 Hvaða þjónustu getur Sveitarfélagið veitt yfir vetrartímann og fyrir 

hverja? 

 Hvað þarf að þínu mati að vera til staðar til þess að uppbygging 

vetrarferðamennsku geti átt sér stað? 

o Finnst þér vera almenn samstaða meðal ferðaþjónustuaðila að stuðla að 

lengingu ferðamannatímans? 

 

♦ Núna eru allmargir ferðaþjónustuaðilar með opið bara yfir sumartímann, hvað telur þú 

að þurfi til að þessir aðilar hafi starfsemi yfir vetrartímann? 

o Telurðu að ferðaþjónustuaðilar almennt hafi áhuga fyrir að hafa opið eða 

einhverskonar starfsemi allt árið um kring? 

 

Ímynd: 

♦ Hverjir eru styrkleikar og tækifæri Hornafjarðar m.t.t. ferðamennsku? 

o Er verið að nýta þá? 

o Hefur þú einhverjar aðrar hugmyndir hvernig hægt er að nýta þá betur? 

 

♦ Hver er ímynd Hornafjarðar? 

o Hefur sú ímynd breyst í gegnum árin að þínu mati? Hvernig? 

 

♦ Er að þínu mati viss ímyndasköpun í gangi á svæðinu? 

o Ef svo er, hvernig ímynd er verið að byggja upp fyrir Hornafjörð? 

o Ert þú sammála þessari ímyndasköpun? 

o Finnst þér að það ætti að markaðssetja svæðið á annan hátt en hefur verið gert? 
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2. viðauki 
 

Viðtalsrammi 2 

Fyrir ferðaþjónustuaðila 
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Viðtalsrammi fyrir ferðaþjónustuaðila: 
Viðmælendur: Einar Sigurðsson - Hofsnesi, Þóra Vilborg Jónsdóttir - Skálafelli, Sigurlaug 
Gissurardóttir - Brunnhól, Ingibjörg Ævarr Steinsdóttir og Þrúðmar S. Þrúðmarsson – Hoffelli 
og Gísli Már Vilhjálmsson - Hótel Höfn 
 

♦ Segðu mér aðeins frá sjálfum/ri þér? 

o Við hvað starfarðu? 

o Hve lengi hefurðu starfað hér? 

o Hvernig er opnunartíminn hjá þér (allt árið eða að hluta)? 

 

Skipulag og stjórnun (stefna): 

♦ Hvert á hlutverk einkageirans og hlutverk hins opinbera (eða stjórnsýslunnar) hvað 

varðar ferðamennsku að vera?  

o Hvernig er það í dag? 

o Er mikið fjármagn sett í uppbyggingu ferðamennsku? 

 

♦ Hver er staða  ferðaþjónustunnar á Hornafirði að þínu mati? 

o Of mikið eða of lítið af ferðamönnum? – Af hverju? 

 

♦ Hverja telur þú vera stefnu í ferðamálum á Hornafirði? 

o Er verið að stuðla að frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu?  

 – Hvernig? 

o Ætti að þínu mati að stuðla að meiri ferðaþjónustu á svæðinu? 

  – af hverju/af hverju ekki? 

o Finnst þér að eitthvað megi betur fara?  

 – Hvað? 

 

♦ Gengur reksturinn á þínu fyrirtæki upp fjárhagslega miðað við ferðamannatímann á 

Hornafirði? 

 

Árstíðardreifing: 

♦ Hvað finnst þér um dreifingu ferðamanna yfir árið (í tíma)? 

o Finnst þér æskilegt að vinna markvisst að lengingu ferðamannatímabilsins?  

 – af hverju/af hverju ekki? 
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♦ Hefur þú sem ferðaþjónustuaðili áhuga fyrir því að lengja ferðamannatímann á 

Hornafirði? 

o Ef svo er af hverju 

o (Ef viðmælandi er ekki með opið yfir vetrartímann) Hvað þarf til þess að þú 

hafir einhverja starfsemi yfir veturinn? 

 

♦ Telur þú að verið sé að stuðla að því að lengja ferðamannatímann? 

o Ef svo er, með hvaða hætti? 

o Ætti að þínu mati að gera betur í þeim málum? 

 Ef svo er, hvað er hægt að gera? 

 Hvaða þjónustu getur Sveitarfélagið veitt yfir vetrartímann og fyrir 

hverja? 

 Hvað þarf að þínu mati að vera til staðar til þess að uppbygging 

vetrarferðamennsku geti átt sér stað? 

o Finnst þér vera almenn samstaða meðal ferðaþjónustuaðila að stuðla að 

lengingu ferðamannatímans? 

 

Ímynd: 

♦ Hverjir eru styrkleikar og tækifæri Hornafjarðar m.t.t. ferðamennsku? 

o Er verið að nýta þá? 

o Hefur þú einhverjar aðrar hugmyndir hvernig hægt er að nýta þá betur? 

 

♦ Hver er ímynd Hornafjarðar? 

o Hefur sú ímynd breyst í gegnum árin að þínu mati? Hvernig? 

 

♦ Er að þínu mati viss ímyndasköpun í gangi á svæðinu? 

o Ef svo er, hvernig ímynd er verið að byggja upp fyrir Hornafjörð? 

o Ert þú sammála þessari ímyndasköpun? 

o Finnst þér að það ætti að markaðssetja svæðið á annan hátt en hefur verið gert? 
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3. viðauki 
 

Úttekt á stöðu  

ferðaþjónustunnar í Sveitarfélaginu Hornafirði 
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Framboð gistirímis í Sveitarfélaginu Hornafirði og opnunartímar 

Tegund gistingar 
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Hótel     Dagar 153                  
     Hótel Höfn allt árið 365 212    132  0 48.180 48.180  20.196 27984 
     Hótel Skaftafell 1.mars-1.nóv 245 92    122  0 29.890 29.890  18.666 11224 
      Hótel Vatnajökull 18.maí-30.sept. 135 0    57  0 7.695 7.695  7.695 0 
      Hótel Jökull/Hótel Edda Nesjaskóla   122 0  40 88  4.880 10.736 15.616  15.616 0 
     Ferðaþjónustan Smyrlabjörgum  allt árið 365 212  0 96  0 35.040 35.040  14.688 20352 
  Samtals:        40 399  4.880 96.501 101.381  62.173 39.208 
                 
Gistiheimili                        
     Gistiheimilið Ásgarður allt árið 365 212  0 68  0 24.820 24.820  10.404 14416 
     Gistiheimilið Hvammur allt árið 365 212  0 60  0 21.900 21.900  9.180 12720 
     Gistiheimilið Bölti 1.mars-30.nóv 275 122  20 0  5.500 0 5.500  3.060 2440 
     Gistiheimilið Hafnarnes allt árið 365 212  0 16  0 5.840 5.840  2.448 3392 
     Gistiheimilið Hoffell allt árið 365 212  0 10  0 3.650 3.650  1.530 2120 
     Gistiskálinn Vesturhús 1.maí-1.okt. 153 0  25 0  3.825 0 3.825  3.825 0 
     Árnanes - gistihús  allt árið 365 212  0 35  0 12.775 12.775  5.355 7420 
     Ferðaþjónusta bænda Brunnhól 1.apríl-31.okt 214 61  0 43  0 9.202 9.202  6.579 2623 
     Ferðaþjónustan Hólmi allt árið 365 212  0 16  0 5.840 5.840  2.448 3392 
     Ferðaþjónustan Skálafelli allt árið 365 212  0 25  0 9.125 9.125  3.825 5300 
     Ferðaþjónustan Lækjarhúsum allt árið 365 212  0 14  0 5.110 5.110  2.142 2968 
     Ferðaþjónustan Hala allt árið 365 212  0 45  0 16.425 16.425  6.885 9540 
     Gistiheimili Frost og funi 20.maí-6.sept 109 0  0 25  0 2.725 2.725  2.725 0 
     Ferðaþjónustan Litla-Hofi allt árið 365 212  0 20  0 7.300 7.300  3.060 4240 
     Hrollaugsstaðir/Gerði allt árið 365 212  60 40  21.900 14.600 36.500  15.300 21200 
  Annað        0 0  0 0 0  0 0 
  Samtals:        105 417  31.225 139.312 170.537  78.766 91.771 



 56

                 
Farfuglaheimili                        
     Farfuglaheimilið Nýibær ehf allt árið 365 212  33 0  12.045 0 12.045  5.049 6996 
     Farfuglaheimilið Vagnsstaðir 1.maí-1.okt 153 0  38 0  5.814 0 5.814  5.814 0 
  Samtals:        71 0  17.859 0 17.859  10.863 6.996 
                 
Gisting í smáhýsum                        
     Náttból 1.maí-1.okt 153 0  66 0  10.098 0 10.098  10.098 0 
     Flosi hf. gisting í smáhýsum 1.maí-1.okt 153 0  24 0  3.672 0 3.672  3.672 0 
     Stafafell í Lóni allt árið 183 30  8 0  1.464 0 1.464  1.224 240 
     Frost og Funi 20.maí-6.sept. 109 0  0 16             
  Samtals:        90 0  13.770 0 13.770  13.770 0 
                
Aðrir gististaðir                      
  Ferðaþjónusta  Stafafelli allt árið 365 212  20 0  7.300 0 7.300  3.060 4240 
  Hofgarður 1.júní-15.ágúst 76 0  30 0  2.280 0 2.280  2.280 0 
  Jöklasel 1.júní-9.sept 101 0  20 0  2.020 0 2.020  2.020 0 
  Flosi h.f. / Svínafelli allt árið 365 212  6 0  2.190 0 2.190  918 1272 
  Kollumúli / Ferðafélag A.-Skaft. allt árið 365 212  30 0  10.950 0 10.950  4.590 6360 
  Samtals:        106 0   24.740 0 24.740   12.868 11.872 
                 
Tjaldstæði       90                  
  Tjaldstæði  Stafafelli   90 0  140    12.600 0 12.600  12.600 0 
  Tjaldstæði Höfn/Þjónustumiðstöðin SKG ehf.   90 0  1.000    90.000 0 90.000  90.000 0 
  Tjaldstæði Haukafelli   90 0  100    9.000 0 9.000  9.000 0 
  Tjaldstæði Vagnstöðum   90 0  30    2.700 0 2.700  2.700 0 
  Tjaldstæði Hrollaugsstaðir   90 0  50    4.500 0 4.500  4.500 0 
  Tjaldstæði í Svínafelli   90 0  150    13.500 0 13.500  13.500 0 
  Tjaldstæði Skaftafelli   90 0  400    36.000 0 36.000  36.000 0 
                           
  Samtals:        1.870 0  168.300 0 168.300  168.300 0 
                 
Húsbílaaðstaða                        
  Stafafell   90 0  5    450 0 450  450 0 
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  Tjaldstæði Höfn   90 0  200    18.000 0 18.000  18.000 0 
  Tjaldstæði Skaftafelli   90 0  100    9.000 0 9.000  9.000 0 
                       0 0 
  Samtals:        305 0  27.450 0 27.450  27.450 0 
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Heildartölur fyrir gistirými í Sveitarfélaginu Hornafirði 

Tegund gistingar 
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Hótel 40 399  4.880 96.501 101.381  62.173 39.208 
Gistiheimili 105 417  31.225 139.312 170.537  78.766 91.771 
Farfuglaheimili 71 0  17.859 0 17.859  10.863 6.996 
Gisting í smáhýsum 90 0  13.770 0 13.770  13.770 0 
Aðrir gististaðir 106 0  24.740 0 24.740  12.868 11.872 
Samtals gisting 412 816  92.474 235.813 328.287  178.440 149.847 
           
Tjaldstæði 1.870 0  168.300 0 168.300  168.300 0 
Húsbílaaðstaða 305 0  27.450 0 27.450  27.450 0 
Samtals tjaldstæði og 
húsb. 2.175 0  195.750 0 195.750  195.750 0 
           
Samtals gistimöguleikar 2.587 816  288.224 235.813 524.037  374.190 149.847 
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Framboð veitingastaða í Sveitarfélaginu Hornafirði og opnunartími 

Veitingar   

Veitingastaðir   
Opnun 
ár 

  Hótel Höfn Allt árið 
  Árnanes - veitingar - Gallerí Sumar 
  Fosshótel Skaftafell Sumar 
  Hótel Jökull/ Hótel Edda Nesjaskóla Sumar 
  Smyrlabjörg í Suðursveit Allt árið 
  Hótel Vatnajökull sumar 
  Þórbergssetur Allt árið 
  Kaffi Hornið Allt árið 
  Veitingastaðurinn Víkin Allt árið 
  Humarhöfnin Allt árið 
      
Kaffiteríur og konditori    
  Kaffitería Nýheima  Vetur 
  Jón Bakari Allt árið 
  Jöklasel Sumar 
  Jökulsárlón Sumar 
      
Fast food  /  
Skyndibitastaðir     
  Hafnarbúðin  Allt árið 
  Ósinn Allt árið 

  
Skeljungur - söluskáli v/Fosshótel 
Skaftafell Allt árið 

  N1 Höfn Allt árið 
  N1 Nesjum Sumar 
  OLÍS  Höfn Allt árið 
  Kokkurinn Allt árið 
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Afþreying í boði í Sveitarfélaginu Hornafirði 

  Hvenær í boði: 

Ferðir    
Jöklaferðir Allt árið 
Óbyggðaferðir Allt árið 
Sérhæfðir bílaferðir Allt árið 
Ingólfshöfði náttúru og fuglaskoðun Sumar 
Hvannadalshnjúkur Sumar, vor, haust 
Ís- og klettaklifur  Allt árið 
Skipulagðar ferðir í þjóðgarði Allt árið 
Hestaferðir Sumar 
Óvissuferðir Allt árið 
Fjöruferðir Sumar 
    
Siglingar    
Jökulsárlón Sumar, vor, haust 
    
Sport    
Golf Sumar, vor, haust 
Sund Allt árið 
    
Veiði    
Stangveiði Sumar, haust 
    
Önnur útivist    
Norðurljósa skoðun  Vetur 
Gönguferðir Allt árið 
Fuglaskoðun  Sumar, vor, haust 
Ferðafélagið  Allt árið 
    
Menningartengd afþreying    
Jöklasýning / Ís-land  Allt árið 
Gestastofa Skaftafelli.  Allt árið 
Byggðasafn.  Allt árið 
Þórbergssetur.  Allt árið 
Tónlistar viðburðir Allt árið 
    
Viðburðir   
Humarhátíð  Sumar 
Landsmót í Kassabílarallí  Sumar 
Kúadellulottó  Sumar 
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Hornafjarðarmanni  Allt árið 
Golfmót  Sumar 
Flugeldasýning Jökulsárlón  Sumar 
Stafafellsfestival  Sumar 
Sjómannadagur  Sumar 
Blúshátíð Vetur 
Þorrablót og Góuhóf Vetur 
Dagskrá Skemmtifélagsins Vetur 

Þjóðakvöld Kvennakórs Hornafjarðar Sumar 
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4. viðauki 
 

Kynning á viðmælendum  

rannsóknarinnar 
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Fyrstu fimm viðmælendur rannsóknarinnar eru stjórnunar og skipulagsaðilar og eiga þeir það 

allir sameiginlegt að koma með einum eða öðrum hætti að ferðaþjónustu og hafa viss áhrif á 

stefnumótunarvinnu í ferðamálaum í Sveitarfélaginu Hornafirði. Seinni fimm viðmælendurnir 

eru allir starfandi ferðaþjónustuaðilar, víðs vegar úr sveitum Hornafjarðar. Viðmælendur 

rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

 

1) Rósa Björk Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Ríki Vatnajökuls 

Rósa Björk er menntaður meistari í snyrti- og fótaaðgerðarfræði. Hún stundaði nám í listasögu 

endurreisnartímabilsins í listháskóla í Flórens og hefur að auki lokið leiðsögusnámi í 

Menntaskólanum í Kópavogi. Hún hefur starfað sem auglýsingastjóri Eiðfaxa, fagtímarits 

hestamanna og var leiðsögumaður í hálendisferðum. Í gegnum tíðina hefur Rósa sinnt 

ýmiskonar frumkvöðlastarfi og rak lengi vel sitt eigið fyrirtæki. Hún flutti til Hornafjarðar 

árið 2007 og hóf þá störf sem framkvæmdastjóri Ríki Vatnajökuls og kemur þannig beint að 

stefnumótun ferðamála í sveitarfélaginu.  

 

2) Björg Erlingsdóttir, forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar 

Björg er menntaður þjóðfræðingur frá Háskóla Íslands og  fór síðan í framhaldsnám í 

þjóðfræði til Svíþjóðar. Í kjölfar þess lærði hún einnig safnafræði í Svíþjóð, að því loknu 

kom hún til Íslands á ný og starfaði á Listasafni Reykjavíkur. Því næst hélt hún á 

Hornafjörð og tók við stöðu forstöðumanns Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og hefur 

starfað þar síðan haustið 2006.  

  

Ég kom hingað á Hornafjörð vegna þess að mér fannst þetta óheyrilega 
spennandi fyrirkomulag með þessa Menningarmiðstöð hvernig öllu er 
einhvern vegin steypt saman til þess að styrkja. Svo sá maður rosalega 
möguleika í að víkka starfsemina aðeins, sem þjóðfræðingur snýr mitt 
fag alltaf að því hvernig einstaklingurinn er að upplifa sig sem hluta af 
heildinni þannig að markmiðið er að ná menningunni af menningar-
elítu-umræðustiginu og niður á svona almenna upplifun og hvernig 
maður er partur af samfélaginu. 

 

Björg kemur að ferðaþjónustunni í sveitarfélaginu með tvennum hætti, annars vegar með 

rekstri á þeim stöðum sem að snúa að Menningarmiðstöðinni og taka á móti gestum á 

Jöklasýningunni, Byggðasafninu og Sjóminjasafninu. Þá er það almenn móttaka og vera 

með opið og passa að starfsfólkið geti talað einhver tungumál og leiðbeint. Einnig er það 
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hlutverk Menningarmiðstöðvarinnar að passa upp á að sýningarnar séu góðar. Síðan er 

hluti sem er alltaf að vaxa sem tengist þróun á ferðaþjónustu þar sem ferðaþjónustuaðilar 

sem eru í rekstri koma með hugmyndir inn á borð til Menningarmiðstöðvarinnar og þá 

aðstoða þau þá eftir fremsta megni. Ein hliðin af þessu er að aðstoða við umsóknir. Síðan 

er það hluti af framkvæmdinni að þegar peningarnir eru komnir í hús, hvort sem það er í 

formi styrkja eða í öðru formi, og séð fram á að þeir dugi fyrir framkvæmdinni þá er 

hjálpað til við uppbyggingarvinnuna. 

 

3) Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Hjalti Þór er uppalinn á Hornafirði og fór erlendis í nám, hann kom aftur til Hornafjarðar 

haustið 2003 og var ráðinn framkvæmdastjóri sjórnsýslu og meningarmála og byrjaði í 

ferðamálum um leið og hann kom. Núna í vor hefur hann verið bæjarstjóri á staðnum í þrjú ár. 

Hlutverk Sveitarfélagsins í ferðamálum á Hornafirði er fyrst og fremst að vera leiðandi í því 

að benda á tækifærin og stuðla að og leggja rannsóknar- og þróunarstarfi lið. Ýta undir 

frumkvöðlastarf í ferðaþjónustu og jafnvel veita fjármuni í að leifa fólki að gera tilraunir í 

ferðaþjónustu auk þess að vera hvetjandi og segja fólki að það sé framtíð í staðnum 

(Hornafirði) og benda fólki á að það er ekki að kasta fjármunum á glæ með því að setja 

peningana í markaðssetningu, í uppbyggingu á ýmsum tækifærum. 

 Hjalti kom einnig að undirbúnings vinnu tengdri stofnun Ríki Vatnajökuls sem er 

klasaverkefni þar sem Sveitarfélagið er í samstarfi við ferðaþjónustuaðila í sveitarfélaginu, 

þannig setur Sveitarfélagið peninga í ferðaþjónustuna án þess að stýra því. Að mati Hjalta á 

ferðaþjónustan sjálf að stýra starfinu, markaðssetningunni og vöruþróuninni vegna þess að þar 

á þekkingin heima en ekki í stjórnsýslunni.  

 

4) Þorvarður Árnason, forstöðumaður Háskólasetursins á Hornafirði 

Þorvarður er með doktorspróf í umhverfisfræðum hann hefur komið að rannsóknum í 

ferðaþjónustu í nokkur ár. Veturinn 2005-2006 starfaði hann sem kennari við ferðamáladeild 

háskólans á Hólum og kenndi námskeið um tengls umhverfismála og ferðaþjónustu. Auk þess 

kom hann að stefnumótun fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði með öðrum kennurum í 

ferðamáladeildinni á Hólum. Þorvarður starfaði sem landvörður í sjö sumur og síðan þá hefur 

hann haft nokkuð sterkar skoðanir á því hvernig ferðaþjónustan eigi að umgangast náttúruna, 

að hans mati er það þáttur sem ekki er tekið nægilegt tillit til. Eftir að hann kom á Hornafjörð 

tók hann við verkefni sem hét NEST (Northern Environment for Sustainable Tourism) sem að 
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Rannveig Ólafsdóttir hafði komið af stað og var komið vel á veg. Um svipað leyti var í gangi 

klasaverkefni sem Ari Þorsteinsson var með umsjón með og gekk það út á að reyna að búa til 

samstarfsklasa í ferðaþjónustu á Hornafirði. NEST verkefnið og klasaverkefnið má segja að 

hafi mæst í því að stuðla að því að fyrirtækið Ríki Vatnajökuls var búið til. 

 Þorvarður starfar á Háskólasetrinu á Hornafirði sem er, að hans sögn, fyrst og fremst 

rannsóknarapparat. Á Háskólasetrinu er hann með þrjá ferðamálafræðinga  í vinnu, þau hafa 

verið að vinna með ýmsar rannsóknir á Vatnajökulsþjóðgarði, auk þess að hafa unnið mikið 

með Ríki Vatnajökuls og svo í auknu mæli verið að vinna með fyrirtækjum og undirklösum 

eins og fuglaklasanum, söguslóðaklasanum og fjallaklasanum að hluta. Með þessu starfi er 

verið að koma inn með faglega þekkingu og hugsanlega einhverjar rannsóknir eða aðstoð við 

þær og annað þróunarstarf, s.s. það má segja að þau séu faglegt bakland fyrir fyrirtækin. 

 

5) Ari Þorsteinsson, starfsmaður hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Ari er lærður sjávarútvegsverkfræðingur og starfaði frá árinum 2003 hjá Frumkvöðlasetri 

Austurlands og vann þar í fimm ár. Síðastliðið ár hefur hann verið starfsmaður hjá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þar hefur hann komið að alls kyns verkefnum sem tengjast 

atvinnusköpun og mörg af þeim verkefnum hafa tengst atvinnuuppbyggingu í ferðaþjónustu. 

 

6) Þóra Vilborg Jónsdóttir, ferðaþjónustubóndi á Skálafelli 

Þóra er ferðaþjónustubóndi á Skálafelli í Suðursveit. Skálafell er austasti bær Suðursveitar í 

Sveitarfélaginu Hornafirði og þar hefur verið starfrækt ferðaþjónusta frá árinu 1999. Bærinn 

er staðsettur mitt á milli Hafnar í Hornafirði og Jökulsárlóns, um 45 km. frá hvorum stað 

(Skálafell, á.á.). Þóra starfar við ferðaþjónustu hluta ársins og svo, til þess að ná endum 

saman, stundar hún aðra vinnu með yfir veturinn. 

 Gisti- og ferðaþjónustan Skálafelli er fjölskyldufyrirtæki sem er opið allt árið og bjóða 

þau upp á gistingu í 2ja til 3ja manna herbergjum með eða án baðs. Einnig er 4ja til 6ja manna 

sumarbústaður í boði yfir sumarmánuðina.  Boðið er upp á kvöldverður fyrir gesti. Merktar 

gönguleiðir eru frá staðnum, með texta úr þjóðsögum og upplýsingum um sögulegar minjar. 

Um klukkustundar ganga er að Skálafellsjökli. Daglegar ferðir á Vatnajökul 3 km og 

Jökulsárlón 40 km (Skálafell, á.á.).  
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7) Sigurlaug Gissurardóttir, ferðaþjónustubóndi á Brunnhól á Mýrum 

Sigurlaug er starfandi ferðaþjónustubóndi en var áður í mjólkurframleiðslu samhliða 

ferðaþjónustunni í nærri 20 ár. Hún flutti á svæðið árið 1980 og 1986 hóf rekstur á 

ferðaþjónustu í húsnæði sem stóð ónotað við bæinn. Þetta er fjölskyldufyrirtæki og 

byrjuðu þau smátt og ætlunin var að hafa þetta bara lítið og létt og taka á móti fólki í eina 

viku sem eldaði ofan í sig sjálft. Smám saman þá breyttust áherslurnar, eins og Sigurlaug 

orðar það „Eigum við ekki bara að segja að við höfum lesið markaðinn og hlustuðum á 

gestina og smátt og smátt byggðist utan á þetta upp í það sem það er í dag“.  

Brunnhóll er staðsettur við þjóðveg eitt og er um 30 km vestan Hafnar og er opin 

hluta ársins, 1. apríl til 21. október. Boðið er upp á á gistingu í 20 tveggja og þriggja 

manna herbergjum í hótelgæðum, öll með sér baði nema tvö. Viðurkennd aðstaða fyrir 

hreyfihamlaða er á gistiheimilinu og boðið upp á kvöld- og morgunverðarhlaðborð fyrir 

gesti.  Einnig er í gistiheimilinu boðið upp á sameiginlegt gestaeldhús og setustofur. Frá 

Brunnhóli er falleg fjalla- og jöklasýn og í nágrenninu eru nokkrar merktar gönguleiðir 

auk þess sem hægt er að kaupa gönguleiðakort af fleiri leiðum (Brunnhóll, á.á.). 

 

8) Gísli Már Vilhjálmsson, einn af eigendum Hótels Hafnar. 

Gísli Már útskrifaðist sem matreiðslumaður árið 1986 og hefur unnið við þetta síðan. 

Hann flutti til Hornafjarðar 1989 og byrjaði þá fljótlega í einkarekstri með veitingahúsið 

Ósinn ásamt Óðni Eymundssyni svo fyrir átta árum núna í febrúar þá keyptu þeir félagar 

Hótel Höfn. Hótelið er staðsett í miðjum bænum og er þriggja stjörnu hótel með 68 vel 

búnum herbergjum, einnig er á hótelinu Veitingastaðurinn Ósinn með fjölbreyttum 

matseðli (Hótel Höfn, á.á.). 

 

9) Einar Sigurðsson, afþreyingaraðili á Hofsnesi í Öræfum, Öræfaferðir 

Einar býr á Hofsnesi í Öræfum ásamt konu sinni og sonum. Hann byrjaði með Öræfaferðir 

árið 1994 og er þetta afþreyingarfyrirtæki sem býður upp á margskonar ferðir allan ársins 

hring fyrir fólk sem vill upplifa jökla, fjöll og firnindi á Íslandi, hvort sem það er fótgangandi, 

á skíðum, snjóþrúgum eða jafnvel með aðstoð brodda og ísaxa (Öræfaferðir, 2009). Einar 

kynntist ferðaþjónustunni upphaflega í gegnum landvörslu, hann byrjaði þessar ferðir til þess 

að geta átt vinnu allt árið og búið  í Öræfunum. Faðir Einars, Sigurður Bjarnason var búinn, í 

nokkur ár, að keyra með fólk út í Ingólfshöfða og hann sýndi Einari fram á að  þetta sé hægt. 

Hann vissi að Einar var orðinn forfallinn fjallgöngumaður hvatti hann áfram að byrja á þessu.  
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10) Þrúðmar S. Þrúðmarsson og Ingibjörg Ævarr Steinsdóttir, afþreyingaraðilar og 

ferðaþjónustubændur á Hoffelli í Nesjum 

Þrúðmar er starfandi ökukennari á Hornafirði, auk þess að vera bóndi, leiðsögumaður og 

ferðaþjónustubóndi, ásamt því að vinna við jarðvinnslu á gröfu og vörubíl. Ingibjörg er 

hárgreiðslumeistari og útskrifaður ferðamálafræðingur frá Háskólanum á Hólum. Þau hjónin 

hafa gert upp hús á landi þeirra í Hoffelli og útbúið tíu rúma gistiheimili sem opnaði sumarið 

2006. Þau eru með sína ferðaþjónustu starfrækta  allt árið. 

Fyrir um 14 árum var byrjað að bora eftir heitu vatni á landi Hoffells og fannst heitt 

vatn víðsvegar. Árið 2006 fannst sjálfrennandi 60° heitt vatn með rennsli upp á 3,5 

sekúndulítra og 3,7 kílóa þrýsting og settu Þrúðmar og Ingibjörg upp heita potta strax í kjölfar 

þess. Sú aðstaða hefur þróast og eru þau stöðugt að betrumbæta böðin. Auk þess hafa þau 

undanfarin ár boðið upp á þá þjónustu að útbúa óvissu- og hvataferðir fyrir hópa. Mikil 

uppbygging er á svæðinu og ætla þau sér stóra hluti í ferðaþjónustunni þar sem þau horfa 

sérstaklega til þeirra möguleika sem felast í andstæðum náttúrunnar í kringum þau , þ.e. 

jökullinn, fjöllin og heita vatnið. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


