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Útdráttur 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi hefur aukist gríðarlega á seinustu árum. 

Ferðaþjónusta er í dag orðinn stærsti einstaki liður útflutningstekna Íslendinga og er í 

auknum mæli orðinn að undirstöðu atvinnuvegi á Íslandi. Hraði þróunarinnar hefur þó 

verið slíkur að stofnanir samfélagsins hafa ekki náð að bregðast við. Enn gildir ókeypis 

aðgengi um allmarga ferðamannastaði í náttúrunni á Íslandi. Ferðamennska á Íslandi 

grundvallast þó á óspilltri náttúrufegurð téðra staða og Íslands almennt. Það er því 

eðlilegt að spyrja hvort að mikil aukning seinustu ára sé farin að hafa áhrif á náttúru 

landsins og skemma upplifun ferðamanna. 

Í þessari ritgerð er verðlagning ferðamannastaða í náttúrunni skoðuð  útfrá fræðilegu 

sjónarhorni. Skoðuð er verðregla fyrir samfélagslega hagkvæmt verð annars vegar og 

verðregla fyrir hámörkun hagnaðar hins vegar. Sú greining leiddi í ljós að ákjósanlegt (e. 

optimal) aðgangsverð ferðamannastaða, hvort sem um er að ræða í samhengi 

samfélagslegrar hagkvæmni eða hámörkun hagnaðar, er líklega hærra en núll. Í 

framhaldi af þessari greiningu er þróun seinustu ára í ferðaþjónustu á Íslandi sett í 

samhengi við þróun hagkerfis landsins og er vaxandi mikilvægi greinarinnar undirstrikað. 

Þolmörk ferðamannastaða eru skilgreind og leitast er eftir vísbendingum um það hvort 

að náttúruperlur Íslands geti verið að nálgast (eða komnar að) þolmörkum, sérstaklega 

með tilliti til upplifunar ferðamanna sem heimsækja staðina. Í ljós koma vísbendingar 

um að áhrifa aukins ágangs er farið að gæta í upplifun ferðamanna og að aðgangsstýring 

er líklega æskileg. Bent er á gjaldtöku sem mögulega ákjósanlegt form aðgangsstýringar í 

þeim tilfellum þar sem að einkaeign er óæskileg. Að lokum eru ýmis framkvæmdaratriði 

rædd sem koma að gjaldtöku á ferðamannastöðum í náttúrunni. 
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1  Inngangur 

Það er vel þekkt í auðlindahagfræði að þegar aðgangur að takmarkaðri náttúruauðlind 

er ókeypis að þá er hætta á ofnýtingu auðlindarinnar. Þessar aðstæður eru gjarnan 

nefndar harmleikur almenninganna (e. tragedy of the commons).1 Það er vafalítið 

sjaldan í mannkynssögunni sem þessar aðstæður hafa skapast af sökum ferðamennsku. 

Hins vegar hefur verið fordæmalaus aukning í komu erlendra ferðamanna til Íslands á 

seinustu árum. Á aðeins fáeinum árum hefur fjöldi erlendra komugesta á ári margfaldast 

og voru þeir um sexfalt fleiri en Íslendingar árið 2016. Þessi þróun hefur aukið mikilvægi 

ferðaþjónustu í íslensku hagkerfi svo um munar og hefur hlutfall ferðaþjónustu af 

útflutningstekjum aukist frá því að vera um 20% árið 2009 í það að hafa verið tæplega 

40% árið 2016. Á sama tíma hefur gengisþróun íslensku krónunnar verið í átt til 

styrkingar. Gjaldeyrismarkaðir eru í eðli sínu ekki gegnsæir en auðvelt er að gera sér í 

hugarlund að eftirspurn eftir íslenskum krónum frá erlendum ferðamönnum spili 

hlutverk. Sé það tilfellið þá má eðlilega spyrja hvort að Ísland er að veikjast af hinni svo 

kölluðu „hollensku veiki“.2 Áhrifa aukningarinnar í komum erlendra ferðamanna má 

mögulega sjá á fleiri stöðum í íslensku hagkerfi, svo sem á húsnæðismarkaði 

höfuðborgarsvæðisins. Ekki þarf að horfa langt til þess að átta sig á því að 

ferðaþjónustan er orðinn að undirstöðu atvinnugrein á Íslandi og að áhættudreifni 

hagkerfisins er stöðugt að minnka. Sú eftirspurn eftir vöru og þjónustu sem erlendir 

                                                      

1 Mögulega var það vistfræðingurinn Garrett Hardin sem kom með þekktustu framsetningu 

vandamálsins árið 1968. Hins vegar hefur sú greining verið gagnrýnd fyrir að vera of einföld mynd af 

raunveruleikanum og jafnvel röng að miklu leyti. Sannleikskornið er þó að frjálst aðgengi að sameiginlegri 

auðlind mun líklega leiða til ofnýtingar (Dasgupta, 1982, bls. 14).  

2 Tímaritið „The Economist“ heldur því fram að það hafi skapað þetta hugtak árið 1977 til þess að lýsa 

hnignun framleiðsluiðnaðar í Hollandi eftir uppgvötun jarðefnaeldsneytis í Groningen (The Economist, 

1977). Í stuttu máli er hugmyndin sú að uppgangur útflutningsgreinar þrýstir upp raungengi gjaldmiðilsins 

og „bolar“ þannig út öðrum útflutningsgreinum. Þetta ferli getur leitt til þess að áhættudreifni 

hagkerfisins verði lítið. Sjávarútvegur á Íslandi, gull í Ástralíu og olía í Venesúela hafa verið nefnd sem 

möguleg dæmi. 
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ferðamenn hafa í för með sér virðist að miklu leyti vera undirliggjandi í væntingum 

íslenska hagkerfisins. 

Að þessu sögðu þá er ljóst að hraði aukningarinnar hefur verið slíkur að opinber 

stefnumótun hefur ekki getað haldið í við hann. Lítið hefur verið gert til þess að mæta 

þeim eðlisbreytingum sem hafa orðið á ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrirkomulag helstu 

ferðamannastaða Íslands er að miklu leyti hið sama og var áður en gífurleg aukning 

komugesta kom til skjalanna. Um flest allar náttúruperlur Íslands gildir að aðgengi að 

þeim er ókeypis. Ef við samþykkjum að mikilvægt sé að verðmæti íslenskrar 

ferðaþjónustu sé viðhaldið er eðlilegt að spyrja hvort að ókeypis aðgangur að 

ferðamannastöðum sé æskilegt fyrirkomulag. 

Í þessari ritgerð verða ferðamannastaðir í náttúrunni settir í samhengi 

auðlindahagfræði. Tilraun verður gerð til þess að kanna eðli hagkvæmrar verðlagningar 

frá fræðilegu sjónarhorni. Þolmörk ferðamannastaða verða rædd og leitast verður eftir 

því hvort vísbendingar séu til staðar um að náttúra Íslands geti verið að nálgast (eða 

komið að) þolmörkum. Í lokin verða ýmis atriði er varða framkvæmd aðgangsstýringar 

og gjaldtöku rædd. 

2 Hagkvæmni samkeppnismarkaða og ráðstöfun 
náttúruauðlinda 

Hagfræði er sú fræðigrein sem rannsakar hagrænt atferli mannsins. Rekstrarhagfræði er 

undirgrein hagfræðinnar sem skoðar hagrænt atferli einstaklinga og fyrirtækja. Markmið 

þessa hagræna atferlis er að hámarka notagildi eða hagsæld í víðari skilningi. Það er því 

eðlilegt að spurt sé hvort með tiltekinni efnahagsstarfsemi sé verið að hámarka ábata og 

lágmarka sóun.  

Hentugur útgangspunktur slíkrar greiningar er að skoða markaðshagkerfið, enda búa 

flest samfélög í dag við eitthvert form af slíku kerfi. Í slíku kerfi hafa markaðsaðilar 

eignarrétt yfir gæðum og framleiðsluþáttum hagkerfisins og geta átt í frjálsum 

viðskiptum með þau gæði. Sérstaklega áhugavert tilfelli markaðshagkerfisins er hinn 

fullkomni samkeppnismarkaður. Á slíkum mörkuðum, að vissum forsendum uppfylltum 

fæst fyrsta velferðarsetningin, sem segir að markaðsjafnvægi sé ávallt hagkvæmt (Mas-
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Colell, Whinston, Green, 1995). Engin sóun er til staðar og óhagkvæmni sem myndast 

hlýtur þá að koma til vegna einhvers brots á forsendum fullkominnar samkeppni. 

Í kafla 2.1 verður gert skilmerkilega grein fyrir forsendum og kringumstæðum fyrstu 

velferðarsetningarinnar. Í framhaldi af því verður gert grein fyrir mögulegum 

forsendubrestum, einkum og sér í lagi þegar náttúrulegir ferðamannastaðir3 eiga í hlut. Í 

kafla 2.2 verða náttúrulegir ferðamannastaðir settir í samhengi við auðlindahagfræðina 

almennt. Í kafla 2.3 verður síðan fræðilegt líkan rakið í því skyni að undirstrika helstu 

áhrifaþætti hagkvæmrar verðlagningar. Færð verða fyrir því fræðileg rök að ókeypis 

aðgangur, sem er við lýði á flestum stöðum í dag, sé ólíklegt til þess að vera hagkvæmt 

fyrirkomulag.  

2.1 Samkeppnisjafnvægi 

Eins og vikið er að hér að ofan þá segir fyrsta velferðarsetningin að markaðsjafnvægið í 

fullkominni samkeppni er hagkvæmt. Réttara sagt er það jafnvægi sem myndast á 

fullkomnum samkeppnismarkaði kallað Paretó-hagkvæmt. Þegar um Paretó-hagkvæmni 

er að ræða þá eru allir í hagkerfinu að hámarka sinn eigin hag og ekki er unnt að bæta 

hag eins án þess að skerða hag annars (Nechyba, 2011, bls. 144).  

Aðlögun samkeppnismarkaðar að hagkvæmni á sér stað í gegnum hámarkandi atferli 

markaðsaðila með hliðsjón að verðum (Nechyba, 2011, bls. 515). Ef ekki er um jafnvægi 

að ræða sem er samkvæmt skilgreiningunni hagkvæmt þá breytast verðin og atferli 

markaðsaðila. Hver og einn markaðsaðili hámarkar markmiðsfall sitt, að gefnum þeim 

verðum sem hann stendur frammi fyrir og aðlögun á verði á sér stað þar til framboð 

gæða er jafnt eftirspurn þeirra. Í þessu tilfelli er verið að nýta viðeigandi upplýsingar 

sem liggja fyrir í hagkerfinu á hagkvæmari hátt en væri unnt með miðstýrðri 

ákvörðunartöku (Hayek, 1945). Markaðsverð styðja við jafnvægi sem er Paretó-

hagkvæmt ef forsendur fullkominnar samkeppni gilda. Ein af þessum forsendum er að 

markaðsaðilar séu verðþegar – þ.e. að þeir taki þeim verðum sem gefin eru og telja sig 

ekki geta haft áhrif á þau. Til þess að þetta sé raunin þá þarf að gilda að: 

                                                      

3 Með náttúrulegum ferðamannstöðum er átt við staðir sem skapaðir eru af náttúrunnar hendi sem 

laða að sér ferðamann, innlenda sem og erlenda. Dæmi um náttúrulega ferðamannastaði eru ýmsar 

náttúruperlur Íslands: Gullfoss, Geysir, Jökulsárlón o.s.frv. 
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 Á markaðnum eru nógu margir markaðsaðilar til þess að hver og einn telur 
ekki að hann geti haft áhrif á markaðsverð. 

 Framleiðsla fyrirtækja er nógu einsleit til þess að enginn geti búið yfir 
markaðsvaldi 

 Kaupendur og seljendur búa yfir fullkomnum upplýsingum um allar viðeigandi 
aðstæður 

 Eignarréttur er skýrt skilgreindur fyrir öll gæði og viðskiptakostnaður er 
enginn. Þetta skilyrði, ásamt skilyrðinu um fullkomnar upplýsingar, felur í sér 
að engin úthrif (e. externalities) geti verið til staðar. 

 Aðgangshindranir eru nægilega smáar til þess að ávallt sé greið leið inn á 
markaðinn 

Þessar forsendur eru strangar og engar þeirra eru líklegar til þess að gilda fullkomlega 

í raunverulegum aðstæðum. Þegar forsendur þessar bresta, þá er afar ólíklegt að 

markaðsjafnvægið skili Paretó-hagkvæmri niðurstöðu (Mas-Colell o.fl., 1995, bls. 350).  

Ýmsar mögulegar aðstæður þar sem þessar forsendur gilda ekki hafa fengið meðferð í 

fræðunum. Hér á eftir er gefið yfirlit fyrir þá helstu. 

2.1.1 Úthrif 

Úthrif (e. externality) verða til þegar nytjar einhvers markaðsaðila eru undir „beinum 

áhrifum“ af atferli einhvers annars markaðsaðila í hagkerfinu (neytanda eða 

framleiðanda) (Hindriks, Myles, 2013).  

Með „beinum áhrifum“ er ekki átt við verðáhrif, þ.e. þau áhrif á markaðsverð sem 

eftirspurn aðila hefur. Með „beinum áhrifum“ er átt við þau áhrif sem þriðji aðili verður 

fyrir af viðskiptum eða atferli einhverra annarra aðila, sem hann er sjálfur ekki í 

viðskiptum við. Vert er að gera greinarmun á milli jákvæðra úthrifa (úthrif sem leiða til 

jákvæðra áhrifa á þriðja aðila) og neikvæðra úthrifa (úthrif sem leiða til neikvæðra áhrifa 

á þriðja aðila).4  

                                                      

4 Einfalt skýridæmi má sjá þegar maður byggir húsið sitt. Sú hljóðmengun sem skapast við byggingu 

hússins gæti verið neikvæð úthrif fyrir nágranna. Ef fullgert húsið leiðir til fegrunar og virðisaukningar á 

eign nágranna eru það jákvæð úthrif fyrir hann. Í fyrra tilfellinu er kostnaður hljóðmengunarinnar ekki 

borinn af húsasmiðnum sem framleiðir hljóðmengunina, en í seinna tilfellinu er nágranni ekki að greiða 

fyrir virðisaukningu á eign sinni. 
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Megin einkenni úthrifa er að kostnaður og ábati framleiðslu eða neyslu er lagður með 

beinum hætti á aðila sem ekki taka þátt í markaðnum. Þar sem að þessir aðilar eru ekki 

á markaðnum þá eru þeir hvorki með framboð né eftirspurn eftir gæðum markaðarins 

og markaðsjafnvægið endurspeglar því ekki mögulegan kostnað eða ábata úthrifa. Í 

þeim aðstæðum er ekki lengur hægt að nýta markaðsjafnvægið til þess að mæla 

samfélagsleg áhrif markaða (Nechyba, 2011, bls. 744).5    

Þegar um úthrif er að ræða er ólíklegt að markaðsjafnvægið verði hagkvæmt. 

Óhagkvæmt magn af gæðum verða líklega framleidd í þessu tilfelli. Nánar tiltekið er 

líklegt að of mikið verði framleitt af gæðum sem valda neikvæðum úthrifum og að of 

lítið verði framleitt af gæðum sem valda jákvæðum úthrifum (Hindriks, Myles, 2013, bls. 

225-228). 

2.1.2 Almannagæði 

Í fullkominni samkeppni gildir að eignarréttur er skýrt skilgreindur og öll framleidd gæði 

eru í eðli sínu einkagæði. Sum gæði eru þó gædd þeim eiginleikum að erfitt eða 

ómögulegt er að útiloka aðila frá því að neyta þeirra eftir að gæðin hafa verið framleidd. 

Slík gæði eru gjarnan kölluð almannagæði. Ef það er undir einkaaðilum komið að 

framleiða slík gæði leiðir það til jákvæðra úthrifa, of lítillar framleiðslu í kjölfarið og 

markaðsjafnvægi sem er ekki hagkvæmt (Mas-Colell o.fl., 1995, bls. 351). 

Hrein almannagæði eru gædd tveim eftirfarandi eiginleikum: Engin útilokun er 

möguleg og neysla eins skerðir ekki möguleika annarra til þess að neyta gæðanna. Á 

hinn bóginn eru svo hrein einkagæði, en þar er útilokun möguleg að kostnaðarlausu og 

neysla eins skerðir fullkomlega möguleika annarra til þess að neyta gæðanna (Hindriks, 

Myles, 2013, bls. 148). 

Þessir tveir eiginleikar sem aðgreina hrein almannagæði og hrein einkagæði hafa 

mikilvægar afleiðingar fyrir markaðsjafnvægið. Fyrirtæki sem framleiða gæði sem búa 

yfir eiginleikum hreinna almannagæði munu ekki geta innheimt verð fyrir heildarneyslu 

á gæðunum, vegna skilyrðisins um enga útilokun. Jafnframt mun neytendum standa á 

sama um það hve margir eru einnig að neyta gæðanna, vegna þess að neysla eins 

skerðir ekki neyslu annarra.  

                                                      

5 Klassískt dæmi um neikvæð úthrif er mengun af völdum framleiðslu 



 

15 

Framleiðsla slíkra gæða mun leiða til þess sem kallast fríþegavandi (e. free-rider 

problem). Hentugt er að hugsa þetta í samhengi við úthrif: Ef einn aðili greiðir fyrir 

almannagæði þá hefur hann óbeint greitt fyrir neyslu allra annarra vegna þess að 

útilokun er ekki möguleg – þ.e. jákvæð úthrif hafa skapast. Hver og einn neytandi mun 

hafa hvata til þess að vera fríþegi, þ.e.a.s. að njóta ábata almannagæðanna án þess að 

greiða fyllilega fyrir þann ábata. Þetta leiðir til óhagkvæms markaðsjafnvægis vegna 

þess að minna er framleitt af almannagæðum en hagkvæmt væri (Mas-Colell o.fl., 1995, 

bls. 362). 

Eins og með fullkomin samkeppnismarkað þá er erfitt að finna hrein almannagæði í 

raunveruleikanum. Flest almannagæði leiða til troðnings (e. congestion) ef of margir 

neyta gæðanna í einu.6  Troðningurinn leiðir til skerðingar á ábata neytenda við neyslu 

almannagæðanna (Hindriks, Myles, 2013, bls. 148). Á þeim tímapunkti er gjarnan byrjað 

að kalla slík gæði sameiginlegar auðlindir. 

Almennt séð eru almannagæði sem hafa þann eiginleika að útilokun er möguleg gegn 

gjaldi og/eða að þau verða fyrir troðningi við visst neyslustig kölluð óhrein almannagæði 

(e. impure public goods) (Hindriks, Myles, 2013, bls. 148). Í töflu 1 eru dregin saman hin 

mismunandi gæði eftir eiginleikum þeirra. 

Tafla 1. Mismunandi eiginleikar framleiðslugæða. Heimild: Hindriks, Myles, 2013, bls. 149 

 

Í töflu 1 höfum við klúbbgæði og sameiginlegar auðlindir, ásamt hreinum 

almannagæðum og einkagæðum. Klúbbgæði eru almannagæði sem hafa þann eiginleika 

að útilokun er möguleg.7  Sameiginlegar auðlindir eru þau almannagæði sem verða fyrir 

troðningi við of mikla notkun (Hindriks, Myles, 2013, bls. 149).8  Þannig má ímynda sér 

                                                      

6 Einfalt dæmi um slík almannagæði eru vegir og almenningsgarðar 

7 Áskriftarsjónvarp er eitt dæmi um klúbbgæði 

8 Sígilt dæmi um sameiginlega auðlind er veiðivatn í almenningseigu 

 

 Neysla eins skerðir ábata 

annarra neytenda 

Neysla eins skerðir ekki 

ábata annarra neytenda 

Útilokun er möguleg Einkagæði Klúbbgæði 

Útilokun er ekki möguleg Sameiginleg auðlind Hrein almannagæði 
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að gæði spanni yfir ákveðið bil, milli einkagæða og hreinna almannagæða, sem eru 

breytileg eftir því hve auðveld útilokun er og/eða hve mikið notkun eins skerðir notkun 

annarra.  

Þegar gæði sem hafa eiginleika hreinna almannagæði eru framleidd af einkaaðilum 

fæst ekki hagkvæmni vegna fríþegavandans. Hagkvæmni mun ekki heldur nást þó að 

miðlægt ríkisvald framleiði hrein almannagæði. Þetta kemur til vegna þess að neytendur 

eru ekki að greiða í samræmi við greiðsluvilja sinn. Slík framleiðsla er aðeins hagkvæm ef 

allir neytendur hafa sama jaðargreiðsluvilja fyrir gæðum (Hendriks, Myles, 2013, bls. 

159). Það er þó í grundvallaratriðum hægt að ná fram hagkvæmni ef hægt er, fyrir hvern 

og einn neytanda, að skilgreina persónulegan markað fyrir gæðum, þ.e. að neytendur 

greiða verð sem samsvarar jaðargreiðsluvilja þeirra (Hindriks, Myles, 2013, bls. 160). 

Samkvæmt skilgreiningunni þá væri búið að breyta gæðum í einkagæði.  

Það ber að hafa í huga að þær forsendur sem gera þetta mögulegt eru strangar. Þörf 

er á fullkomnum upplýsingum um eftirspurnarföll allra neytenda, útilokun þarf að vera 

möguleg og á hverjum markaði er aðeins einn neytandi, sem leiðir ólíklega til 

verðþegahegðunar. 

Undanfarin umræða bregður þó  ljósi á eftirfarandi almennar niðurstöðu: Ef hægt er 

að skapa réttu markaðina fyrir úthrifum þá er hægt að eyða út óhagkvæmni (Coase, 

1960). Þessi niðurstaða veltur þó á því að eignarréttur sé skýrt skilgreindur og honum 

framfylgt (Mas-Colell o.fl., 1995, bls. 358). Hér er gefið í skyn að mögulega er hægt að 

tengja óhagkvæmar niðurstöður að einhverju leyti við vöntun á mörkuðum. 

2.1.3 Hagfræði eignarréttar og vöntun á mörkuðum 

Úthrif er afleiðing brostinna forsenda fullkominnar samkeppni. Úthrif geta skapast þegar 

eignarréttur er ekki nægilega skýrt skilgreindur og/eða ef ýmis viðskiptakostnaður er til 

staðar sem kemur í veg fyrir að markaður myndist um úthrifin.  

Ef viðskiptakostnaður er nægilega lágur (eða e.t.v. enginn) þá geta aðilar komist að 

samkomulagi um hagkvæmustu lausnina. Til þess að þetta geti gerst þá þurfa alltaf að 

liggja fyrir fullkomnar upplýsingar og eignarréttur þarf að vera fullkomlega skilgreindur 

og framfylgdur. Þetta er óformleg framsetning á hinni svokölluðu Coase-setningu, sem 

segir að úthlutun gæða er óháð úthlutun eignarréttar þegar viðskiptakostnaður er 

enginn (Coase, 1960). 
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Kjarni Coase-setningarinnar er sá að þegar viðskiptakostnaður er enginn þá munu lög, 

reglur og skipulag ekki hafa nein áhrif á skiptingu gæða – aðilar munu hegða sér með 

hliðsjón af kostnaði og ábata og geta ávallt samið sín á milli til þess að komast í 

hagkvæmt jafnvægi (Allen, 2011). Mikilvægi Coase-setningarinnar liggur í skilyrðinu um 

viðskiptakostnað, en viðskiptakostnaður er sjaldan eða aldrei enginn í 

raunveruleikanum. Þar með er komin möguleg skýring á uppruna brota á forsendum 

fullkominnar samkeppni. 

Í þessu samhengi er nauðsynlegt að skilgreina eignarrétt og jafnframt að gera 

greinarmun á hagrænum eignarrétti og lagalegum eignarrétti. Yoram Barzel (1997) 

skilgreinir hagrænan eignarrétt sem getu aðila til þess að taka frjálsa ákvörðun um, 

og/eða njóta ábatans af, einhverri eign (Barzel, 1997). Lagalegur eignarréttur er einhver 

réttur sem ríkisvaldið hefur úthlutað til rétthafa og (a.m.k. að vissu marki) framfylgir í 

þágu hans. Lagalegur eignarréttur er til stuðnings hagræns eignarréttar, en er þó ekki 

endilega nauðsynlegt skilyrði fyrir fullkomnum eignarrétti.9 Barzel (1997) tekur málið 

saman á einfaldan hátt:  

„Hagrænn eignarréttur aðila yfir eignum, þ.m.t. á sjálfum sér og öðru fólki, 
er ekki stöðugur yfir tíma; hann er fall af viðleitni hans til verndunar á 
eignaréttinum, fyrirhöfn annars fólks við að fanga eignarréttinn og formleg 
jafnt sem óformleg vernd frá ríkinu, t.a.m. í gegnum lögreglu- og 
dómsvaldið.“ (Barzel, 1997). 

Hugmyndin um eignarrétt er nátengd hugmyndinni um viðskiptakostnað. Barzel 

(1997) skilgreinir viðskiptakostnað sem kostnað við tilfærslu og verndun eignarréttar 

(Barzel, 1997). 

Til þess að eignarréttur geti verið fullkomlega afmarkaður og skilgreindur þurfa allir 

aðilar að hafa fullkomnar upplýsingar um öll möguleg verðmæti í hagkerfinu. Ef svo er 

þá mun viðskiptakostnaður vera enginn (Barzel, 1997). Það er þá einmitt vegna þess að 

enginn hefur fullkomnar upplýsingar að viðskiptakostnaður er ávallt jákvæður að 

einhverju leyti og þar af leiðandi getur eignarréttur aldrei verið fullkomlega afmarkaður.  

                                                      

9 Í þessu samhengi myndu t.d. auknar líkur á þjófnaði og/eða hömlur á viðskipti með einhver gæði 

skerða eignarrétt, þrátt fyrir að laglegi eignarrétturinn væri óbreyttur. 
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Eignarréttur yfir gæðum getur þá einnig verið það kostnaðarsamur að framfylgja að 

enginn býr yfir eignarréttinum. Þegar þetta er tilfellið eru gæði sögð vera í 

almenningseign (e. public domain) (Allen, 2011). Ef öll gæði væru í almenningseign væri 

eignarréttur ekki til. Þannig er um að ræða róf eignarréttar þar sem á einum endanum 

er viðskiptakostnaðurinn svo mikill að enginn getur átt neitt og á hinum endanum er 

viðskiptakostnaðurinn enginn og eignarréttur er fullkomlega afmarkaður. Í þessu síðara 

tilviki, skv. Coase-setningunni, er ábati hámarkaður og markaðsjafnvægið verður Paretó-

hagkvæmt. Við lifum hins vegar í heimi á milli þessara tveggja póla. 

Viðskiptakostnaður á rætur sínar í upplýsingakostnaði (Allen, 2011). Nægilegt skilyrði 

fyrir viðskiptakostnað er að gæði séu bæði breytileg í eðli sínu og breytanleg af manna 

völdum. Þegar upplýsingar eru kostnaðarsamar og gæði eru breytileg og breytanleg, þá 

er „svindl“ mögulegt og viðskiptakostnaður er til staðar (Allen, 2011).  

Þegar viðskiptakostnaður er til staðar verður verkefni hagræns skipulags að hámarka 

ábata umfram viðskiptakostnað. Jafnvægið, samkvæmt skilgreiningunni, verður ekki 

Paretó-hagkvæmt en viðskiptakostnaðurinn mun hafa áhrif á eðli eignarréttarins – þ.e. 

hvort hagkvæmara sé að gæðin verði í einkaeigu, sameiginlegri eign eða hvort of 

kostnaðarsamt er að skilgreina og framfylgja eignarrétti yfirhöfuð (Allen, 2011). 

Í fullkominni samkeppni er eignarréttur fullkomlega afmarkaður og 

viðskiptakostnaður er enginn. Verðkerfið mun í þessu tilfelli ávallt leiða til hagkvæmrar 

ráðstöfunar. Þegar viðskiptakostnaður er til staðar mun eignarréttur ekki vera 

fullkomlega afmarkaður og verðkerfið mun ekki nægja fyrir hagkvæmni (Barzel, 1997). 

Eftir atvikum gæti verið þörf á tilvist viðeigandi stofnana sem skapa réttu markaðina 

þegar vöntun er á þeim, í því skyni að stefna að hagkvæmni. 

2.1.4 Markaðsvald 

Ein af meginforsendum fullkominnar samkeppni er að markaðsaðilar séu verðþegar – 

þ.e. að markaðsverðið sé tekið sem gefið af öllum aðilum. Í þessu efnahagsumhverfi 

hefur enginn aðili hvata til þess að beita strategíu í ákvörðunum sínum. Í fullkominni 

samkeppni horfir hver og einn framleiðandi gæða fram á fullkomlega teygna eftirspurn 

(flatan eftirspurnarferil) eftir sinni framleiðslu. Þetta er vegna þess að það eru nægilega 

margir aðrir framleiðendur að framleiða sömu eða svipaða vöru á markaðsverðinu. 
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Þegar fyrirtæki horfir fram á niðurhallandi eftirspurnarferil fyrir framleiðslu sína, er sagt 

að fyrirtækið búi yfir markaðsvaldi (Nechyba, 2011, bls. 837). 

Einfaldasta birtingarmynd markaðsvalds er andstæða fullkominnar samkeppni: 

Einokun.  

Á einokunarmarkaði er aðeins einn seljandi gæðisins á þeim markaði. Mikilvægasta 

útkoma einokunarlíkansins er sú að einokrarinn sem hámarkar hagnað sinn mun sjá sér 

hag í því að takmarka framboð á vörunni og hækka verðið frá því sem það væri í 

fullkominni samkeppni. Einokrarinn skapar sér hagrænan hagnað til langs tíma, en þetta 

leiðir hins vegar til þess að minna er framleitt af vörunni en væri samfélagslega 

hagkvæmt, allratap (e. deadweight-loss) skapast og niðurstaðan er því ekki hagkvæm 

(Mas-Colell o.fl., 1995, bls. 385). Til eru fá dæmi um fullkomna einokun í 

raunveruleikanum, en svipað og með fullkomna samkeppni þá lýsir notagildi líkansins 

sér í því að skapa mælistiku fyrir greiningu á líkönum þar sem markaðsvald er til staðar. 

Ef einokrarinn hefur þekkingu um jaðargreiðsluvilja kúnna sinna og getur á einhvern 

hátt útilokað endursölu á seldum gæðum, þá getur einokrarinn verðaðgreint, þ.e.a.s. 

rukkað mismunandi kúnna um mismunandi verð sem samsvarar jaðargreiðsluvilja þeirra 

(Nechyba, 2011, bls. 843). 

Iðulega er gert grein fyrir þrem stigum verðaðgreiningar: Fullkomin (eða „fyrsta 

stigs“) verðaðgreining, ófullkomin (eða „þriðja stigs“) verðaðgreining og annars stigs 

verðaðgreining (Nechyba, 2011, bls. 843).  

Fullkomin (fyrsta stigs) verðaðgreining lýsir aðstæðum þar sem einokrarinn hefur 

fullkomna þekkingu á jaðargreiðsluvilja hvers kúnna. Í þessum aðstæðum nær 

framleiðandinn að rukka hvern og einn um nákvæmlega það sem sá aðili er tilbúinn að 

greiða fyrir vöruna. Ráðstöfunin verður í þessu tilfelli hagkvæm í Paretó skilningi. Hér 

ber þó að nefna að framleiðandinn nær til sín öllum ábatanum og neytendaábatinn 

verður enginn (Nechyba, 2011, bls. 843). 

Ófullkomin (þriðja stigs) verðaðgreining lýsir aðstæðum þar sem einokrarinn getur 

aðgreint eftirspurn kúnna sinna í mismunandi hópa og rukkar þessa mismunandi hópa 

um mismunandi verð. Einokrarinn hefur þó ekki næga þekkingu, eða getu, til 

fullkominnar verðaðgreiningar. Í þessum aðstæðum verður allratap til staðar (Nechyba, 

2011, bls. 845). Án þess að vita meira um aðstæður hverju sinni er hins vegar ómögulegt 
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að tilgreina hvort allratapið verði meira eða minna en þegar engin verðaðgreining á sér 

stað (Nechyba, 2011, bls. 846). 

Annars stigs verðaðgreining lýsir aðstæðum þar sem að einokrarinn veit að til staðar 

eru mismunandi hópar með mismunandi greiðsluvilja, en hefur ekki getu til þess að 

þekkja hópana í sundur. Hér mun einokrarinn reyna að skapa hvata með verðlagningu 

sinni í því skyni að hvetja þessa mismunandi til þess að láta sig í ljós. Þetta er hægt að 

gera með því að skapa ólínulegan verðferil (Nechyba, 2011, bls. 847).10  Hér kemur þó 

einnig allratap til skjalanna og niðurstaðan verður ekki hagkvæm. 

Til þess að einokun geti skapast þarf að vera til staðar einhver hindrun fyrir inngöngu 

á markaði (Nechyba, 2011, bls. 849). Slíkar hindranir geta verið af náttúrulegum toga 

eða vegna einhvers sérstaks regluverks sem innleitt er af ríkisvaldinu. Jafnvel gæti 

aðgangshindrun verið af einhverjum öðrum ótilgreindum toga. 

Náttúruleg einokun er skilgreind þannig að fyrirtæki horfir fram á sílækkandi 

meðalkostnaðarkúrfu sem getur verið vegna vaxandi skalahagkvæmni (e. increasing 

returns to scale) eða vegna endurtekins fasts kostnaðar með föstum jaðarkostnaði. 

Framboðsferillinn er skilgreindur sem sá hluti jaðarkostnaðar sem liggur fyrir ofan 

meðalkostnað (Nechyba, 2011). Þar sem að í báðum fyrrnefndum tilfellum er 

jaðarkostnaður aldrei fyrir ofan meðalkostnað þá er eðlilegt að eitt fyrirtæki geti skapað 

sér náttúrulega einokunarstöðu (Nechyba, 2011, bls. 850). 

Ýmsir hvatar geta legið að baki því að ríkisvaldið skapi með lögum einokunarstöðu 

fyrir fyrirtæki.11 Það að ríkisvaldið hafi þetta vald og beitir því gjarnan hefur þó 

merkilegar afleiðingar varðandi allratap einokunar. Við höfum þegar tilgreint að 

fyrirtæki getur skapað sér hagrænan hagnað til langs tíma með því að hafa 

einokunarstöðu. Það liggur því í augum uppi að fyrirtæki eru líkleg til að vera tilbúin að 

                                                      

10 Hér er t.d. hægt að ímynda sér fyrirtæki sem selur mismunandi magn gæða á mismunandi verði. 

Annars stigs verðaðgreining þarf þó ekki að vera bundin við það. T.d. hafa flugfélög boðið flugmiða á 

mismunandi verði fyrir þá sem fara erlendis vegna vinnu annars vegar og þá sem fara erlendis til 

skemmtunar hins vegar. Flugmiðinn sem ætlaður er fyrri hópnum hefur þá færri kvaðir um hvernig hægt 

er að breyta honum en er jafnframt dýrari (Nechyba, 2011, bls. 849). 

11 Til dæmis til þess að hvetja til nýsköpunar í gegnum veitingu á einkaleyfi og höfundarrétti að 

einhverri tækni.  
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eyða fjármagni sem samsvarar þessum hagnaði til þess að skapa sér þessa stöðu.12  Ef 

fyrirtæki beitir sér á samfélagslega óhagkvæman hátt, í því skyni að ná sér í 

einokunarstöð – þ.e.  ef fyrirtæki taka þátt í rentusókn – getur allratapið verið enn 

stærra en einokunarlíkanið gerir ráð fyrir (Nechyba, 2011, bls. 842). 

Markaðsform má segja að dreifist yfir ákveðið bil eftir því hversu mikið markaðsvald 

aðilar búa yfir. Fullkomin samkeppni og einokun eru skilgreind sem sitt hvor endinn á 

þessu bili en milli þeirra er hægt að skilgreina fákeppni og ófullkomna samkeppni.  

Í fákeppni eru fáir framleiðendur sem eru varðir fyrir utanað komandi samkeppni 

með einhverskonar hindrunum. Í þessum markaðsaðstæðum búa framleiðendur yfir 

talsverðu markaðsvaldi. Fyrirtækin þurfa þó að íhuga strategíu og leikjafræði í 

ákvörðunum sínum vegna samkeppni frá hinum fyrirtækjunum á markaðinum (Nechyba, 

2011, bls. 945). 

Í ófullkominni samkeppni eru margir framleiðendur sem framleiða misleitar vörur. 

Engar hindranir eru til staðar á markaðnum og hagrænn hagnaður til langs tíma er því 

enginn. Fyrirtæki í ófullkominni samkeppni, ólíkt fyrirtækjum í fullkominni samkeppni, 

setja verðið þar sem jaðartekjur eru jafnar jaðarkostnaði (Perloff, 2014, bls. 540). Þetta 

kemur til vegna þess að fyrirtækin horfa fram á niðurhallandi markaðseftirspurn, ólíkt 

fyrirtækjum í fullkominni samkeppni sem horfa fram á flatann eftirspurnarferil. 

Niðurhallandi eftirspurn er hér afleiðing þess markaðsvalds sem fyrirtækin hafa, ýmist 

vegna hlutfallslega fárra samkeppnisaðila eða vegna misleitni gæða (Perloff, 2014, bls. 

540).13  

Eftir sem áður er fullkomin samkeppni eina markaðsformið sem leiðir til þess að 

fyrsta velferðarsetningin gildi og að markaðsjafnvægið sé Paretó-hagkvæmt. 

2.2 Auðlindahagfræði 

Auðlindahagfræði má skoða sem undirgrein hagfræðinnar. Auðlindahagfræði fæst við 

það afmarkaða verkefni að rannsaka ráðstöfun á náttúruauðlindum sem eru af 

                                                      

12 Þetta er t.d hægt með því að fjármagna pólitíska þrýsti- og hagsmunahópa. 

13 Í gegnum auglýsingarherferðir geta fyrirtæki t.d. skapað tiltrú um yfirburði sinnar vöru umfram 

vörur keppinaut. Þetta er jafnvel þó að vörurnar tvær séu að miklu leyti svipaðar. Gosdrykkirnir Pepsi og 

Coca Cola gætu verið gott dæmi um þetta. 
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takmörkuðu magni. Iðulega fæst greinin við ráðstöfun mannsins á takmörkuðum 

náttúrugæðum á borð við fisk, skóga, ferskvatn, olíu, náttúrugasi og öðrum gæðum sem 

verða til af náttúrunnar hendi. Það má færa rök fyrir því að óspillt náttúra Íslands sé 

einnig dæmi um slík náttúrugæði.  

Auðlindum er gjarnan skipt niður í tvo flokka: endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar 

auðlindir. Conrad (1999) skilgreinir endurnýjanlega auðlind sem auðlind sem sýnir af sér 

marktækan vöxt á viðeigandi hagrænu tímabili (Conrad, 1999, bls. 1). Með því er átt við 

að auðlindin endurnýjar sig yfir ákveðið tímabili þar sem áætlanagerð og stjórnun skiptir 

enn máli. Flokkunin er þó oft torveld og jafnvel túlkunaratriði.14 

2.2.1 Grunnvandi auðlindaráðstöfunar 

Í sinni einföldustu mynd má lýsa eðli ráðstöfunarvandans með hjálp mismunajafna og 

verður nálgun Conrad hér fylgt eftir í þeim efnum (Conrad, 1999, bls. 2). 

Íhugum stofn einhverar endurnýjanlegrar náttúruauðlindar og táknum þann stofn á 

tíma t með Xt. Stofninn vex með náttúrulegum hætti samkvæmt fallinu F(Xt). Iðulega 

er gert ráð fyrir að til staðar sé einhver hámarksstofn K sem náttúran getur staðið undir, 

þ.a. K ≥ Xt ≥ 0. Þá gæti eðli F(Xt) verið þannig að fallið sé vaxandi fram að einhverjum 

punkti sem er hámark sjálfbærs vaxtar, X∗, og fallandi þar á eftir fram að K. Látum Yt 

tákna nýtingu á auðlindinni á tíma t. Punktur X∗ lýsir þá þeim punkti þar sem stofn 

auðlindarinnar er þannig að hámarksnýtingu má fá úr henni á sjálfbæran máta. Þessu 

ferli er lýst á mynd 1.  

                                                      

14 Hér má nefna sem dæmi sumar trjátegundir. Þrátt fyrir að hægt sé að rækta tré getur tekið mörg 

hundruð ár fyrir sumar trjátegundir að ná fullum þroska. Í þeim tilfellum væri mögulega hentugra að lýta á 

slíkar auðlindir sem óendurnýjanlegar auðlindir. 
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Mynd 1. Eitt mögulegt tilfelli náttúrulegs vaxtafalls endurnýjanlegrar auðlindar. 

Þá má sjá að breytingunni í stofninum má lýsa með mismunajöfnunni: 

Xt+1 − Xt = F(Xt) − Yt 

Athugið að sé nýtingin umfram náttúrulegan vöxt minnkar stofninn og ef vöxturinn er 

umfram nýtingu stækkar stofninn. Yt rennur til samfélagsins og veitir ávinning. Stofninn 

sem eftir er samanstendur af birgðum í upphafi næsta tímabils – þ.e. Xt+1. Stofn 

framtíðarinnar veitir mögulegan ávinning á tvenna vegu: Annars vegar er mögulegt að 

ávinningur hljótist af stofninum vegna einhverra þæginda sem hann hefur í för með sér 

(e. amenity values) og hins vegar vegna þess að stærri stofn leiðir gjarnan til lægri 

kostnaðar vegna nýtingar í framtíðinni. Í vandamáli sem þessu eru því augljóslega 

fórnarskipti á milli ávinnings nýtingar í dag á móti ávinnings stærri stofns í framtíðinni. 

Íhugum nú hvers eðlis ráðstöfunarvandamál óendurnýjanlegra auðlinda eru. Segjum 

sem svo að stofn einhverra slíkra gæða á tíma t sé Rt og núverandi nýting er qt. Þá 

þróast stofninn þannig: 

Rt+1 = Rt − qt 

Ávinningur hlýst af nýtingu auðlindarinnar, en nýtingin skilur jafnframt eftir sig 

úrgang αqt sem er í hlutfalli við nýtinguna (þ.e 1 > α > 0). Skilgreinum svo stofn 

mengunar á tíma t með Zt og látum γ vera niðurbrotsstuðul mengunar (1 > γ > 0). Þá 

má lýsa þróun mengunarstofnsins þannig: 
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Zt+1 − Zt = −γZt + αqt 

Það má síðan ætla að mengunarstofninn muni fela í sér kostnað fyrir samfélagið sem 

er lýst á einhvern hátt með tjónafalli D(Zt). 

Þannig má ímynda sér aðstæður þar sem að til staðar eru bæði endurnýjanlegar og 

óendurnýjanlegar auðlindir. Það fylgir ávinningur af nýtingu þeirra en jafnframt 

kostnaður, annars vegar í formi ágangs á stofninn og þar af leiðandi nýtingu í framtíðinni 

og hins vegar í formi mengunar sem fylgir nýtingunni. Grundvallar viðfangsefni 

auðlindahagfræðinnar er þá að finna út hagkvæmustu ráðstöfun auðlindarinnar í dag, 

eða hagkvæmasta ráðstöfunarferilinn yfir tíma. Þetta er gert með því að hámarka 

núvirtan ávinning með tilliti til kostnaðar yfir viðeigandi tímabil. Í þessu samhengi er 

mikilvægt að velta fyrir sér hvers eðlis samfélagsleg ávöxtunarkrafa er (Conrad, 1999, 

bls. 4). 

2.2.2 Samfélagslega ávöxtunarkrafan 

Það virðist vera í eðli mannsins að vilja heldur ávinning í dag heldur en ávinning á 

morgun. Í ljósi þess hafa samfélög gjarnan byggt sér upp markaði fyrir ráðstöfun 

fjármagns yfir tíma. Í grundvallaratriðum eiga vextir sem innheimtir eru á slíkum 

mörkuðum að endurspegla tímavirði peninga. Það er svo í eðli ávöxtunarkrafna að þær 

eru mismunandi eftir aðstæðum hverju sinni – þ.e. ávöxtunarkrafa á fjármagnsmarkaði 

er gjarnan breytileg eftir vissum áhættuþáttum, svo sem væntrar verðbólgu, lánshæfi 

lántaka og svo framvegis. Ávöxtunarkrafan gegnir lykil hlutverki í mati á 

fjárfestingarkostum, þar sem að allt framtíðar greiðsluflæði er núvirt með viðeigandi 

ávöxtunarkröfu í því skyni að finna raunverulegt virði fjárfestinga í dag. Þar af leiðandi 

skipar ávöxtunarkrafan mikilvægan sess í ákvörðunartöku mannsins yfir tíma. 

Hagkvæmni samkeppnismarkaða við að ráðstafa takmörkuðu fjármagni er almennt 

viðurkennt. Þegar kemur hins vegar að ráðstöfun á náttúruauðlindum yfir tíma er 

viðeigandi ávöxtunarkrafa gjarnan erfiðari viðureignar, vegna þess að markaðsvextir eru 

gjarnan undir áhrifum áhættuþátta sem auka vexti umfram hina raunverulegu 

samfélagslegu ávöxtunarkröfu (Conrad, 1999, bls. 7). Í þessu samhengi má túlka hina 

raunverulegu samfélagslegu ávöxtunarkröfu sem sameiginlega þolinmæði samfélagsins. 

Ávöxtunarkrafa þessi gæti á ákveðin hátt endurspeglað þróunarstig samfélagsins sem í 

hlut á, þar sem að hærri ávöxtunarkrafa gæti gefið til kynna aukna neyð í samfélaginu 
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(Conrad, 1999, bls. 7).  Hér  þarf jafnframt að taka til greina ákveðin siðferðisleg álitamál 

eins og það að samfélagslega ávöxtunarkrafan ráðstafar nýtingu náttúruauðlinda á milli 

kynslóða. Auk þess þá taka komandi kynslóðir oft takmarkaðan þátt í því að ákveða 

þessa ávöxtunarkröfu, sem getur leitt til fríþegavanda (e. free-rider problem). Þannig 

gæti of há ávöxtunarkrafa einnar kynslóðar leitt af sér ofnýtingu á bæði 

endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum auðlindum og þar af leiðandi skert lífsgæði 

komandi kynslóða.  

Þrátt fyrir mögulegan hagsmunaárekstur sem fylgir ráðstöfun auðlinda yfir tíma, er 

líklegt að einhver jákvæð ávöxtunarkrafa sé viðeigandi í stýringu á náttúruauðlindum. 

Þetta má sjá þegar skoðað er að, þó að auðlindum hafi oft verið ráðstafað á 

óhagkvæman hátt, þá hafa lífsgæði stóraukist víðsvegar um heiminn sem afleiðing af 

þessu ráðstöfunarferli.  

Samfélagslega ávöxtunarkrafan er breytileg milli samfélaga og einnig breytileg yfir 

tíma innan samfélaga. Það er jafnframt illmögulegt að segja til um hver nákvæmlega 

þessi ávöxtunarkrafa er á hverjum og einum tímapunkti. Hins vegar er mikilvægt að eðli 

fyrirbærisins sé haft í huga þegar verið er að skoða ráðstöfun auðlinda yfir tíma. 

2.2.3 Vandamál auðlindaráðstöfunar 

Vandamál auðlindaráðstöfunar er í grundvallaratriðum vandamál vöntunar á 

mörkuðum. Um sumar náttúruauðlindir er erfitt að skilgreina og framfylgja eignarrétti 

(Neher, 1990, bls. 2).15  Þetta á einna helst við um endurnýjanlegar náttúruauðlindir, 

fremur en óendurnýjanlegar náttúruauðlindir (Stavins, 2010).16 

2.2.3.1 Neikvæð úthrif í nýtingu á auðlindum 

Þegar sumar auðlindir eru nýttar skapast neikvæð úthrif í formi mengunar eða eitthvað 

annað samfélagslegt tjón. Ef eignarréttur er ekki til staðar um mengunina, mun enginn 

hafa hvata til þess að innbyrða (e. internalize) þennan samfélagslega kostnað – þ.e. taka 

hann til greina í framleiðsluákvörðunum - og of mikið verður framleitt af viðkomandi 

gæðum en er samfélagslega hagkvæmt (Dasgupta, 1982, bls. 2). Einfalt líkan sem lýsir 

þessu ferli má finna í Neher (1990) og verður það rakið hér (Neher, 1990, bls. 2). 

                                                      

15 Hér má t.d. nefna súrefni, neðanjarðar vatnsholur, olíulindir o.s.fr.v. 

16 Til að mynda ýmsar námur, sem hafa alla jafna verið með vel skilgreindan eignarrétt 
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Mynd 2. Neikvæð úthrif í framleiðslu. Heimild: Neher, 1990, bls. 2 

Á mynd 2 er eðli vandamálsins lýst. Lát X vera framleiðsla sem hlýst af nýtingu 

einhverrar náttúruauðlindar. Eignarrétturinn og þar af leiðandi markaðurinn fyrir vöru X 

er fullkomlega skilgreindur og einingarvirði X er P. Til einföldunar gerum við ráð fyrir því 

að jaðarávinningur X sé einfaldlega P. Eftirspurn eftir X er lárétta línan ee. Einkaaðilar 

framleiða X og horfa fram á vaxandi jaðarkostnað (JEK). Hagnaður fyrir framleiðendur er 

hámarkaður þar sem jaðarkostnaður sker eftirspurn – þ.e. við magn X1. Nú hefur 

samfélagslegt tjón framleiðslunnar hins vegar ekki verið tekið til greina. Þetta jaðartjón 

er lýst með línunni JST. Ekki er til staðar neinn markaður fyrir þetta tjón og því er 

jaðarkostnaður samfélagsins (JSK) ekki sami og jaðarkostnaður framleiðenda. 

Samfélagslega hagkvæmt magn framleiðslu er þar sem jaðarkostnaður samfélags sker 

eftirspurn – þ.e. í punkti X1
´ . Með þessu sjáum við að þegar ekki er unnt að skilgreina 
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eignarrétt um neikvæð úthrif er hætta á því að meira sé framleitt af tilteknum gæðum 

en er samfélagslega hagkvæmt. 

2.2.3.2 Harmleikur almenninganna 

Þegar óendurnýjanlegar náttúruauðlindir eiga í hlut skapast iðulega hörgulrenta (e. 

scarcity rent) sem endurspeglar þá hið endanlega eðli auðlindarinnar (Stavins, 2010).17  

Gjarnan hefur verið erfiðara að skilgreina og framfylgja eignarrétt þegar um 

endurnýjanlegar auðlindir er að ræða. Sögulega hefur þetta þýtt að um slíkar auðlindir 

hefur gjarnan gilt reglan um frjálst aðgengi (e. open access). Undir þessum 

kringumstæðum er aukin hætta á ofnýtingu á auðlindinni, eða stofninn jafnvel 

útrýmdur. Þessar aðstæður eru gjarnan kallaðar harmleikur almenninganna (e. tragedy 

of the commons) (Dasgupta, 1982).18   

Stavins (2010) útskýrir með einföldum hætti vandamál sameiginlegra auðlinda í 

tengslum við fiskistofna og verður útskýringin rakin hér (Stavins, 2010).  

Gefum okkur fyrst og fremst náttúrulegt vaxtafall stofnsins 

(2.1)                                            F(St) = δSt [1 −
St

K
] 

Þar sem St er stærð stofns á tíma t, K er hámarks stofnstærð sem náttúran getur 

staðið undir og δ er náttúrulegt vaxtahlutfall stofnsins. Stofnstærðin vex þar til að áhrifa 

troðnings fer að gæta og vaxtarhraðinn lækkar. Vaxtarhraðanum, sem fall af stofnstærð, 

er lýst í mynd 3: 

                                                      

17 Renta þessi er skilgreind sem munurinn á milli verðs og nýtingarkostnaðs á jaðrinum. Harold 

Hotelling kallaði þetta „nettó verð“ (e. net price) árið 1931 (Stavins, 2010). 

18 Nærtækt dæmi hér er ofnýting á fiskistofnum undan ströndum Íslands. 
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Mynd 3. Náttúrulegt vaxtafall fiskistofns. Heimild: Stavins, 2010, bls. 22 

Hámark sjálfbærar vaxtar er fenginn í punkti S∗. Það eru hins vegar aðeins tvö stöðug 

jafnvægi: Þar sem vöxtur stofnsins fer frá því að vera jákvæður yfir í það að vera 

neikvæður, K („náttúrulegt“ jafnvægi stofnsins),  og í upphafspunkti – þ.e. við útrýmingu 

stofnsins. Íhugum nú hagfræðina á bakvið ráðstöfun slíkrar auðlindar. 

Athugum að breyting í stofni yfir tíma getur verið bæði vegna einhverra náttúrulegra 

þátta, lýst með F(St), og einnig í gegnum veiði á tíma t, qt: 

(2.2)                                                   
dS

dt
= Ṡt = F(St) − qt 

Veiði er fall af vinnu aðila við að veiða á tíma t, Et. Að auki eru settar þær forsendur 

að eftirspurn sé fullkomlega teygin og verð á fiski er fasti, jaðarkostnaður einnar 

einingar af vinnu við veiði er fasti og magn fisks sem veiddur er á einingu af vinnu er í 

hlutfalli við stofnstærðina. Þá er samband vinnu og veiða þannig: 

(2.3)                                               qt(St, Et) = αt ∗ St ∗ Et 

Þar sem αt er veiðihlutfall vinnueiningar. Hagnaður er gefinn: 

(2.4)                                             πt = pt ∗ qt(St, Et) − ct ∗ Et 

Þar sem pt er markaðsverð afla og ct er jaðarkostnaður vinnueiningar. Það gefur auga 

leið að í jafnvægi er veiðin jöfn vextinum – þ.e.: 

(2.5)                                                           F(St) = qt 
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Með því að stinga jöfnur (2.1) og (2.3) í (2.5) fæst: 

(2.6)                                               δSt [1 −
St

K
] = αt ∗ St ∗ Et 

Sé þetta leyst fyrir St og stungið inn í (2.3) fæst jafnvægisveiðin sem hlutfall af vinnu, 

Et: 

(2.7)                                         qSS(Et) = αt ∗ Et ∗ K [1 −
αtEt

δ
] 

Með þessari skilgreiningu eru heildartekjur (pt ∗ q) teiknaðar á mynd 4 þannig að 

heildar ávinningur veiða er fall af vinnu (Et). Þegar vinna er umfram E∗, fer heildarafli og 

þar af leiðandi tekjur lækkandi. Heildarkostnaður er jafn ct ∗ Et. Þar af leiðandi er 

hagkvæmt magn vinnu Ee, þar sem nettó ávinningur er hámarkaður – þ.e. þar sem 

jaðarkostnaður og jaðarávinningur er jafngildur. 

 

Mynd 4. Einfalt hagrænt líkan af fiskveiðum. Heimild: Stavins, 2010, bls. 23 

Ef við erum stödd í punkti þar sem vinnuframlag er hagkvæmast, þá væri hver bátur 

að hagnast sem nemur þeirra hlutdeild í hörgulrentunni, þ.e. B(Ee) − C(Ee) á mynd 4. 

En ef það er frjálst aðgengi að auðlindinni, þá skapar hagnaðurinn hvata fyrir aðra aðila 

að koma inn á markaðinn að veiða. Hver og einn veiðimaður íhugar sínar jaðartekjur og 

jaðarkostnað , en án eignarréttar þá er hörgulrentan hunsuð og hver og einn hefur 

hvata til þess að auka vinnuframlag sitt þar til hagnaðurinn er horfinn: Vinnuframlag Ec. 
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Heildarvinnuframleg verður umfram vinnuframlag sjálfbærrar stofnvaxtar, þ.e. E∗. 

Veiðimennirnir fá ávinning af auknu vinnuframlagi í formi aukins afla, en enginn einn 

aðili borgar að fullu þann kostnað sem fylgir því – þ.e. ofnýting og jafnvel útrýming á 

stofninum. 

2.2.3.3 Vandamál auðlindaráðstöfunar: Samantekt 

Tvö grunnvandamál auðlindaráðstöfunar, neikvæð úthrif og ofnýting á 

endurnýjanlegum náttúruauðlindum, eru nátengd tímatengdum úthrifum (e. 

intertemporal externality). Slík úthrif lýsa sér í því að notkun á auðlindinni í dag hefur 

alla jafna áhrif á getu til þess að nýta hana í framtíðinni (Neher, 1990, bls. 4). Þetta þýðir 

að núverandi kynslóð getur hagað sér eins og fríþegar og skilið komandi kynslóðir eftir 

með samfélagslega kostnaðinn sem varð til við nýtingu á auðlindinni. Eins og áður var 

vikið að er illmögulegt að skapa markað um þetta og þessir hagsmunaárekstrar milli 

kynslóða eru því til staðar, en það er ekki óhugsandi að samfélög þrói hjá sér sérstakar 

stofnanir sem hafa það hlutverk að stýra hegðun í þá átt sem er ákjósanleg fyrir 

samfélagið. Að vissu leyti má sjá þessi áhrif í raunveruleikanum, þar sem samfélög hafa 

markvisst tekið skref í átt til hagkvæmari stýringar á náttúruauðlindum sem og 

varðveitingu á umhverfinu (Conrad, 1999, bls. 8).19  

Þau dæmin sem rekin hafa verið í þessum hluta hafa snúið að náttúruauðlindum á 

borð við lífríki í sjó, skóga, námur o.s.frv. Það er ekkert því til fyrirstöðu að lýta á vinsæla 

ferðamannastaði í náttúru Íslands sömu augum. Náttúrulegir ferðamannastaðir eru í eðli 

sínu takmörkuð náttúruauðlind sem samanstendur ýmist af endurnýjanlegum og 

óendurnýjanlegum eiginleikum. Það má færa rök fyrir því að sömu lögmál og greint er 

frá hér að ofan gilda einnig þegar kemur að slíkum auðlindum – þ.e. úthrif geta skapast 

og ókeypis aðgangur getur leitt til ofnýtingar. Of mikill ágangur getur haft mikla þýðingu 

fyrir lönd sem eiga miklum hagsmunum að gæta hvað varðar varveislu náttúruauðlinda 

sinna og að verðmæti náttúru þeirra sé viðhaldið. Þess vegna er brýnt að skoða með 

hvaða hætti þessi samfélög eru að ráðstafa þessum auðlindum og hvort hægt sé að 

finna hagkvæmara fyrirkomulag. 

                                                      

19 Hér er aftur að finna gott dæmi á Íslandi, en Íslendingar stýra fiskveiðum með aflamarki og 

framseljanlegum kvótum 
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2.3 Verðlagning náttúrulegra ferðamannastaða 

Hagkvæmasta ráðstöfun náttúruauðlinda yfir tíma er almennt hægt að setja upp sem 

tímatengt hámörkunarvandamál. Þá er eitthvert markmiðsfall hámarkað með tilliti til 

einhverra skorða sem hámarkandi þarf að taka tillit til, hvort sem er á tíma eða vegna 

annarra þátta.  

Sé hægt að skoða eðli ráðstöfunarvanda ferðamannastaða úti í náttúrunni er 

mikilvægt að það liggi fyrir hinn stærðfræðilegi grunnur sem þarf til. 

2.3.1 Stærðfræðilegur grunnur 

Hagkvæmasta stýring (e. optimal control) er nýjasta og jafnframt ein öflugasta almenna 

aðferðin sem nota má við tímatengda hámörkun (Árnason, 2017b, bls. 1). 

Grunnvandamál hagkvæmustu stýringarinnar er lýst af Ragnari Árnasyni þannig (Ragnar 

Árnason, 2017b, bls. 2): 

(2.8)                              Hámarka J =  ∫ I(x(t), u(t), t)dt + F(x(T), T)
T

0
 

                                                       þ. a.      ẋ = f(x(t), u(t), t)  

                                                                    x(0) = x0 

                                                                    u(t) ∈ U ∀ t 

Þar sem t er tími, x(t) er stöðustærð og u(t) er stýribreyta. Auk þessara stærða 

inniheldur vandinn þrjú föll. I(x(t), u(t), t) er markmiðafallið – þ.e. fall sem mælir 

ávinning á hverju andartaki. F(x(T), T) er svo kallað lokafall sem mælir viðbótarárangur 

á lokatíma, T – þ.e. einhverskonar lokavirði (e. terminal value) hámörkunarinnar. ẋ(t) er 

einfaldlega 
dx(t)

dt
 og f(x(t), u(t), t) lýsir því þróun stöðustærðarinnar yfir tíma – oft er 

fallið nefnt hreyfifall (e. equation of motion).  

Stýribreytan, u(t), gegnir lykilhlutverki í vandamálum sem þessum. Stýribreytan lýsir 

einhverri stærð sem er á færi hámarkandans að velja – þ.e. stýra – í því skyni að finna 

hámark.20 Skilgreint er í upphafi eitthvað stýrimengi, U, sem tilgreinir leyfileg gildi 

stýribreytunnar. 

                                                      

20 Gefum okkur sem dæmi forstjóra fyrirtækis sem stendur frammi fyrir því vandamáli að hámarka 

hagnað fyrirtækis síns. Í því skyni gæti hann notað laun starfsmanna sem stýribreytu. 
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Athuga skal að markmiðafellið, J, er summa tveggja falla – þ.e. annars vegar tegrunin 

∫ I(x(t), u(t), t)dt
T

0
 og hins vegar lokafallið F(x(T), T). Vandamálið er þá að finna 

tímaferil fyrir stýribreytuna sem kemur stöðustærðinni úr upphafspunkti, x(0), í 

lokapunkt, x(T), þannig að J sé hámarkað. 

Í stýrifræðum er lausn hámörkunarvandamála iðulega fengin með hjálp Hamilton-

falls (Árnason, 2107b, bls. 10). Hamilton fallið er skilgreint, með hliðsjón af jöfnu (2.8), 

þannig: 

(2.9)            H(x, u, λ0, λ, t) = λ0 ∗ I(x(t), u(t), t) + λ ∗ f(x(t), u(t), t) 

Nauðsynleg skilyrði fyrir lausn þessa vandamáls eru tilgreind af Hámörkunarreglu 

Pontryagins (e. Pontryagin‘s Maximum Principle) (Pontryagin o.fl., 1962). Ragnar 

Árnason setur skilyrðin fram í einfaldri mynd, sem dugir fyrir okkar sakir (Árnason, 

2017b, bls. 12): 

(2.10)    (i)     ∃ λ0;  λ0 = 0 eða λ0 = 1 

                              ∃ λ(t); samfellt af tíma með afleiður sem eru a.m.k. samfelldar í bútum 

(λ0, λ(t)) ≠ (0,0) 

                    (ii)     u∗(t) hámarkar H(x(t), u(t), λ0, λ, t), ∀ t og u(t) ∈ U, ∀ t 

                                                           [Hámörkunarreglan] 

               (iii)     λ̇(t) = −
∂H∗(x(t),u(t),λ0,λ,t)

∂x
 

               (iv)     λ(T) =
∂F(x(T),T)

∂x(T)
 

[Þverskurðarskilyrði, (e. transversality condition)] 

                (v)    Önnur hliðarskilyrði í (2.11) halda − þ. e. : 

                                                             a.     ẋ = f(x(t), u(t), t) 

                                                             b.     x(0) = x0 

                                                             c.     u(t) ∈ U, ∀ t 

2.3.1.1 Tilvera lausna og nægileg skilyrði 

Hámörkunarregla Pontryagin lætur okkur aðeins í té nauðsynleg skilyrði fyrir lausn 

hámörkunarvandamálsins. Það getur hins vegar verið tilfellið að ekki sé til lausn eða að 

sú lausn sem nauðsynlegu skilyrðin gefur okkur er lágmark, fremur en hámark.  
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Ef í vandamáli (2.8) mengið U er lokað og föllin I(. ), f(. ) og F(. ) eru samfelld er til 

lausn á vandamálinu (Árnason, 2017b, p. 22). 

Ef í vandamáli (2.8) mengið U er kúpt og viðkomandi Hamilton fall er hvelft í x(t) og 

u(t) þá eru nauðsynlegum skilyrðum í hámörkunarreglu Pontryagins einnig nægileg. 

Jafnframt, ef Hamilton fallið er strang-hvelft þá er ein og aðeins ein lausn á 

vandamálinu.  

Þessi nægilegu skilyrði eru höfð eftir Árnasyni en voru fyrst sett fram af Mangasarian 

(Árnason, 2017b, bls. 23; Mangasarian, 1966). 

2.3.1.2 Lagrange margfaldarinn sem skuggavirði stöðustærðar 

Á sérhverjum tímapunkti, t, mælir Lagrange margfaldarinn, λ(t), jaðarframlegð 

stöðustærðarinnar til gildis markmiðafellisins, J. Þessi jaðarframlegð er því jafngild 

skuggavirði (e. shadow price) stöðustærðarinnar á þeim tíma (Árnason, 2017b, p. 28). 

Til þess að sjá þetta skulum við íhuga (2.8). Ljóst er að hægt er að rita samsvarandi 

Lagrange fall þannig: 

(2.11)                          L(x, ẋ, u, λ, t) = I(x, u, t) + λ ∗ (f(x, u, t) − ẋ) 

Athugið að til einföldunar hefur því verið sleppt að taka fram að breyturnar séu fall af 

tíma. Ath. nú að séu hliðarskilyrðum uppfyllt þá gildir 

(2.12)                                           L(x, ẋ, u, λ, t) = I(x, u, t) 

Það er því hægt að umrita markmiðafellið, J, þannig: 

(2.13)   J = ∫ L(x, ẋ, u, λ, t
T

0
)dt + F(x(T), T) ≡ ∫ [I(x, u, t) + λ ∗ (f(x, u, t) − ẋ)]dt + F(x(T), T)

T

0
 

Og með því að tegra í bútum og umrita þá fæst J-markmiðafellið sem:21 

(2.14)   J = ∫ [I(x, u, t) + λ ∗ f(x, u, t) + λ̇ ∗ x]dt − λ(T) ∗ x(T) + λ(0) ∗ x(0) + F(x(T), T)
T

0
 

Gerum nú ráð fyrir að vandamálið í (2.8) hafi verið leyst og J er í sínu hæsta gildi – 

þ.e. J∗. Diffrum nú m.t.t. x(0) og fáum: 

(2.15)                                                      
∂J(x(0),T)

∂x(0)
= λ(0) 

Þá sjáum við að tímatengdi Lagrange-margfaldarinn á tíma t = 0 mælir jaðarframlegð 

stöðustæðarinnar x til hæsta gildis J-fellisins á þeim tímapunkti. Þessi jaðarframlegð er 

                                                      

21 Ath. Viðauka 1 fyrir útleiðslu 
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það sem hámarkandinn myndi hæst vilja greiða fyrir meira af stöðustærðinni á jaðrinum 

– þ.e. λ(0) mælir skuggavirði stöðustærðarinnar á tíma t = 0 (Árnason, 2017b, p. 28). 

Athugum nú að val á upphafstíma er í raun handahófskennt, þar sem að hægt er að lýta 

á sérhvern tímapunkt sem upphafspunkt einhvers tímabils. Skilyrðið gildir því í raun fyrir 

öll tímabil og er því hægt að rita almennt. 

(2.16)                                                     
∂J(x(t),T)

∂x(t)
= λ(t) 

Skuggaverð hafa mikilvægt hagrænt gildi. Þegar markaðir er annaðhvort ekki til 

staðar eða af einhverjum ástæðum brenglaðir þá geta skuggaverð verið mikilvæg nálgun 

á fræðilega rétt markaðsverð, ef svo má að orði komast. 

2.3.2 Fræðilegt líkan af verðlagningu náttúrulegra ferðamannastaða 

Í þessum hluta verður fræðilegt líkan rakið sem nálgast eðli hagkvæmrar verðlagningar á 

ferðamannastöðum í náttúrunni. Líkanið og útleiðslan í þessum kafla er fengin frá 

Ragnari Árnasyni (Ragnar Árnason, 2017a). 

2.3.2.1 Eðli náttúrulegra ferðamannastaða 

Ferðamannastaðir í náttúrunni samanstanda af mismunandi náttúrulegum eiginleikum; 

svo sem lífríki dýra og plantna, vatnsauðlindir, hraun, hellar o.s.frv. Það liggur í hlutarins 

eðli að sumar af þessum auðlindum eru endurnýjanlegar (t.d. lífríki plantna) á meðan 

aðrar eru óendurnýjanlegar (t.d. hraun og hellar). 

Látum alla náttúrulega eiginleika ferðamannastaða vera táknaðir með vigrinum 𝐱. 

Táknum jafnframt endurnýjunarferli þessara eiginleika með vigrinum 𝐆(𝐱), þar sem 

hvert G(x) táknar endurnýjunarferli tiltekinnar auðlindar. Gerum ráð fyrir að 

náttúrulega endurnýjunarfallið sé hefðbundið fyrir endurnýjanlegar náttúruauðlindir – 

þ.e. G(x) er jákvætt fyrir eitthvað jákvætt x, sílækkandi umfram eitthvað ákveðið x og 

hvelft. Lögun þessa ferlis verður þá svipuð því sem sést á mynd 1 (bls. 23). Skilgreinum 

nú almenna þróun náttúrulegra eiginleika ferðamannastaðar yfir tíma með 

diffurjöfnukerfinu: 

(2.17)                                                      ẋ = G(x) 

Það liggur þá í augum uppi að jafnvægi í þessu kerfi fengist þegar G(x) = 0. 

Látum nú vigurinn y tákna áhrif mannanna á náttúrulega eiginleika ferðamannastaðar. 

Mannleg áhrif munu iðulega vera í formi kostnaðar, sem þýðir að einhver jákvæð 
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mannleg áhrif munu vera táknuð með neikvæðri stærð fyrir y. Þróun náttúrulegra 

eiginleika yfir tíma verður nú: 

(2.18)                                                   ẋ = G(x) − y 

Með jafnvægi þegar G(x) − y = 0 eða: 

(2.19)                                                     G(x) = y   

Ljóst er að jafnvægi næst aðeins þegar endurnýjunarferlin jafna mannlegu áhrifin út 

fullkomlega.  

Til einföldunar munum við nú leyfa öllum þeim náttúrulegu eiginleikum sem 

ferðamannastaður hefur upp á að bjóða vera táknuð með einni breytu. Þróuninni er þá 

lýst þannig: 

(2.20)                                                     ẋ = G(x) − y 

Athugum nú að áhrif manna á ferðamannastaðinn munu verða vaxandi eftir því 

hversu margir sækja hann. Þá sjáum við í hendi okkar að hægt er að tákna y með fallinu 

Y(m) þar sem m táknar fjölda gesta. Fallið er vaxandi og kúpt – þ.e. áhrif manna munu 

sýna af sér vaxandi jaðarafrakstur. Nú höfum við þróunarferlið: 

(2.21)                                                   ẋ = G(x) − Y(m) 

Þar sem að G(x) er hvelft og Y(m) er kúpt, þá er endurnýjunarferlið í heild seinni 

kúpt. Við sjáum nú að jafnvægi næst þegar að G(x) − Y(m) = 0 eða: 

(2.22)                                                    G(x) = Y(m) 

En ljóst er að til þess að þetta gildi í jafnvægi þarf fjöldi gesta að vera fasti: m∗. Séum 

við í stöðugu jafnvægi – þ.e. í punkti þar sem að Gx < 0 – þá sjáum við í hendi okkar að 

aukinn fjöldi gesta (hærra m) mun hafa neikvæð áhrif á þetta jafnvægi. 

2.3.2.2 Ákvörðun ferðamanns um hvort eigi að heimsækja stað 

Ákvörðun ferðamannsins um hvort hann heimsæki ferðamannastaðinn er í eðli sínu 

tvíkostaákvörðun og hægt að tákna með tvíkostabreytu. Látum e tákna þessa breytu. 

Látum svo e = 0 tákna ákvörðun um að heimsækja ekki staðinn og e = 1 tákna 

ákvörðun um að heimsækja staðinn. Látum jafnframt fallið F(x, m) tákna gæði 

heimsóknarinnar, þar sem x táknar náttúrulega eiginleika staðarins og m táknar fjölda 

annarra gesta. Við gerum ráð fyrir að gæðin séu vaxandi í x en minnkandi í m og að fallið 

í heild sé hvelft. Nytjafall hins dæmigerða ferðamanns má þá lýsa þannig: 
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(2.23)                                                  U(e ∗ F(x, m), 𝐳) 

Þar sem vigurinn 𝐳 táknar neyslu ferðamannsins á öðrum gæðum. Ferðamaðurinn 

þarf jafnframt að taka fjárhagsskorður sínar til greina. Skorður þessar má lýsa með 

tekjubandi ferðamannsins, sem er þannig: 

(2.24)                                               ȧ = y − s ∗ e − 𝐩 ∗ 𝐳 

Þar sem a táknar eignir ferðamannsins, y táknar tekjur hans (sem er hér ytri stærð), s 

táknar aðgangsgjald staðarins og vigurinn 𝐩 táknar verð allra annarra gæða. 

Ferðamaðurinn vill hámarka nytjar sínar á viðeigandi tímabili. Hámörkunarvandi 

ferðamanns verður þá: 

(2.25)                max
𝐳,e

∫ U(e ∗ F(x, m), 𝐳) ∗ e−r∗t1dt + F(a(t1)) ∗ e−r∗t1
t1

0
 

þ. a.    ȧ = y − s ∗ e − 𝐩 ∗ 𝐳, 

            e = {0,1} 

Á meðal nauðsynlegra skilyrða eru eftirfarandi (Ragnar Árnason, 2017a): 

(2.26)                                        U(F(x, m), 𝐳) − U(0, 𝐳) ≤ λ ∗ s 

ef e = 0 

(2.27)                                        U(F(x, m), 𝐳) − U(0, 𝐳) > λ ∗ s 

ef e = 1 

Athugum nú að λ er skuggavirði eigna fyrir ferðamanninn. λ ∗ s er þá einfaldlega 

jaðarkostnaður heimsóknar í einingum nytja. Það er jafnframt einfalt að sjá út að vinstra 

megin við jafnaðarmerkin í (2.26) og (2.27) höfum við mismun milli nytjastig með 

heimsókn og nytjastig án heimsóknar. (2.26) tilgreinir því þá einföldu niðurstöðu að ef 

nettó nytjar ferðamanns eru minna en, eða jafnt og, jaðarkostnað heimsóknarinnar mun 

hún ekki eiga sér stað. (2.27) segir að ef nettó nytjar eru meiri en jaðarkostnaður 

heimsóknar mun hún eiga sér stað. 

Hægt er að nálgast almenna útgáfu af ákvörðunarfalli ferðamanns með því að 

sameina þau nauðsynlegu skilyrði sem hafa verið tilgreind. Það má þá rita 

ákvörðunarfallið á forminu: 

(2.28)                                              e = E(s; x, m, a) 

Fallið er samkvæmt skilgreiningu ósamfellt og hægt er að skoða eðli þess á mynd 5: 
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Mynd 5. Ákvörðunarfall ferðamanns. Heimild: Ragnar Árnason, 2017a, bls. 5 

Til er eitthvað krítískt aðgönguverð, s∗, sem breytir ákvörðun ferðmannsins frá því að 

heimsækja ekki ferðamannastaðinn í það að heimsækja hann. Hinar breyturnar – þ.e. 

x, a og m – munu hafa áhrif á hvað þetta krítíska aðgönguverð er, þ.e. þær eru ytri 

breytur í ákvörðunarfallinu. Hærra gæðastig náttúru (hærra x) og hærra eignastig 

(hærra a) mun alla jafna auka s∗. Meiri troðningur (hærra m) mun alla jafna lækka s∗. 

Ljóst er að ákvörðunarfall þetta gildir fyrir einn ferðamann, en 

heildareftirspurnarfallið er einungis summa einstakra ákvörðunarfalla og mun því líka 

vera ósamfellt. Krítíska aðgönguverðið mun hins vegar vera breytilegt eftir 

ferðamönnum og mun því heildareftirspurn nálgast samfellt fall þegar fjöldi mögulegra 

ferðamanna stefnir í það óendanlega (Árnason, 2017a, bls. 5). 

2.3.2.3 Samfélagslega hagkvæm verðlagning 

Íhugum nú tilfelli þar sem að til staðar er alvitur og velviljaður einræðisherra. 

Einræðisherra þessi vill hámarka núvirði nettó ábata frá ferðamannastað í náttúrunni 

um alla framtíð. 

Vandinn breytist nú örlítið. Gerum nú ráð fyrir að I tákni fjölda mögulegra 

ferðamanna. Eins og áður getur ferðamaður i (i = 1,2, … , I) ákveðið að heimsækja 

staðinn (e(i) = 1) eða ekki (e(i) = 0). Heildarfjöldi ferðamanna á hverjum tímapunkti 

er því ∑ e(i)I
i=1 . Fyrir hvern og einn ferðamann er stig troðnings fjöldi annarra 
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ferðamanna á staðnum – þ.e m(i) ≡ ∑ e(j)j≠i . Fyrir hverja og eina heimsókn er einhver 

beinn kostnaður sem hlýst – þ.e. stjórnunarkostnaður, vinna við vegi og stíga, 

útsýnispallar o.s.frv. Heildarkostnaður þessa má tákna með kostnaðarfallinu 

C(∑ e(i)I
i=1 ). 

Hámörkunarvandann má þá rita þannig: 

(2.29)             max
∀ e(i)

V(0) = ∫ ∑ U(e(i) ∗ F(x, m(i)), z(i); i) ∗ e−r∗tdtI
i=1

∞

0
 

þ. a.     ∑ ȧ ≡ Ȧ

I

i=1

= ∑ y(i)

I

i=1

− 𝐩 ∗ ∑ 𝐳(i)

I

i=1

− C (∑ e(i)

I

i=1

) 

                                                             ẋ = G(x) − Y(∑ e(i)I
i=1 ) 

m(i) = ∑ e(j),

j≠i

 ∀ i 

e(i) = {0,1}, ∀ i  

Í samræmi við umræðuna í kafla 2.3.1 er hjálplegt að skilgreina fyrir þetta vandamál 

Hamilton-fall, sem er á þann veg: 

(2.30)                         

H = ∑ U(e(i) ∗ F(x, m(i)), z(i); i)e−(r∗t) + λ(∑ y(i)

I

i=1

I

i=1

− 𝐩 ∑ 𝐳(i)

I

i=1

− C (∑ e(i)

I

i=1

)) + σ(G(x)

− Y (∑ e(i)

I

i=1

)) + ∑ μ(i)

I

i=1

∗ (m(i) − ∑ e(j)

j≠i

) + ∑ γ(i) ∗ (1 − e(i))

I

i=1

 

Í þessari uppsetningu má lýta á λ(t) sem skuggavirði heildartekjubandsins, σ(t) er 

skuggavirði náttúrulegra eiginleika staðarins, μ(i) er skuggavirði minni troðnings og γ(i) 

er skuggavirði þess að mega heimsækja staðinn oftar en einu sinni (Ragnar Árnason, 

2017a, bls. 7). Á sama hátt og áður má finna nauðsynleg skilyrði fyrir lausn þessa 

vandamáls (Ragnar Árnason, 2017a): 

(2.31)            U(F(x, m), z; i) − U(0, z; i) ≤ σ ∗ ∆Y(i) + ∑ μ(j)j≠i + λ ∗ ∆C(i) 

ef e(i) = 0 

(2.32)                U(F(x, m), z; i) − U(0, z; i) > σ ∗ ∆Y(i) + ∑ μ(j)j≠i + λ ∗ ∆C(i) 

ef e(i) = 1 

Þar sem ∆Y(i) = Y(∑ e(i)I
i=1 ) − Y(∑ e(j)j≠i ) og ∆C(i) = C(∑ e(i)I

i=1 ) − C(∑ e(j)j≠i ). 
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Þessar reglur eru svipaðar í eðli sínu og reglurnar sem settar voru fyrir hámörkun eins 

einstaks ferðamanns. Þær segja að ef heimsókn á sér ekki stað er kostnaðurinn meiri en, 

eða jafn, nettó ábata en hið gagnstæða gerist ef heimsókn á sér stað.  

Munurinn á aðgangsreglum alviturs og velviljaðs einræðisherra ((2.31) og (2.32)) og 

einstaks ferðamanns ((2.26) og (2.27)) skýrir vandamál auðlindaráðstöfunarinnar. 

Ferðamaðurinn tekur ekki til greina áhrif heimsóknar hans á náttúrulega eiginleika 

ferðamannastaðarins (σ ∗ ∆Y(i)), troðning á hann (∑ μ(j)j≠i ) og annars tilfallandi 

kostnaðar (λ ∗ ∆C(i)). Með öðrum orðum: Ferðamaðurinn hefur ekki hvata í sinni 

ákvörðunartöku til þess að innbyrða að fullu þann samfélagslega kostnað sem hann 

skapar með heimsókn sinni – þ.e. hann skapar neikvæð úthrif í neyslu sinni á 

ferðamannastaðnum. Eins og vikið var að í kafla 2.1.1 leiðir þetta til þess að 

ferðamaðurinn neytir of mikið af gæðunum en væri samfélagslega hagkvæmt. Jafnframt 

gæti slík hegðun, ef ferðamennirnir eru nógu margir, leitt til ofnýtingar á 

náttúruauðlindinni eins og vikið var að í kafla 2.2.3.2 

Það er aðeins eitt tilfelli þar sem að ákvörðun einstaks ferðamanns er samfélagslega 

hagkvæm, en það er þegar jaðarkostnaður heimsóknar fyrir ferðamann með tilliti til 

nytja hans er jafn jaðarkostnaði heimsóknar hans frá sjónarhorni samfélagsins, þ.e.: 

(2.33)                           λ(i) ∗ s = σ ∗ ∆Y(i) + ∑ μ(j)j≠i + λ ∗ ∆C(i) 

En þetta gerir okkur kleift að komast að þeirri niðurstöðu að skilyrði fyrir 

samfélagslega hagkvæmri verðlagningu á ferðamannastað fylgi reglunni: 

(2.34)                                              

s∗(i) =
(σ ∗ ∆Y(i) + ∑ μ(j) + λj≠i ∗ ∆C(i))

λ(i)
 

En þessi regla gefur í skyn að samfélagslega hagkvæma verðlagningin verði breytileg 

eftir aðilum. Þetta er vegna þess að aðgangsverðið veltur á jaðarnotagildi eigna (λ(i)) 

einstaklinganna. Því hærri sem þetta jaðarnotagildi er, því lægri ætti miðaverðið að vera 

fyrir þann aðila. Með öðrum orðum: Samfélagslega hagkvæm verðlagning þarfnast 

verðaðgreiningar. Þetta fellur vel að umfjöllun í kafla 2.1.4 um markaðsvald, en þar var 

t.d. tekið fram að fullkomin verðaðgreining leiði til Paretó-hagkvæmrar ráðstöfunar. 

Jafnframt gæti mismunandi framlag aðila til neikvæðra úthrifa og kostnaðar gert það að 

verkum að hagkvæmt aðgangsverð sé breytilegt.    
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Ef við gerum þær einfaldanir á reglu (2.34) að jaðarnotagildi eigna sé hið sama fyrir 

alla, skuggavirði minni troðnings sé það sama fyrir alla, við normaliserum skuggavirði 

heildartekna (λ = 1) og gerum ráð fyrir að neikvæðu úthrif og framlag til kostnaðar 

hvers og eins ferðamanns sé það sama, þá fæst einfaldaða reglan: 

(2.35)                                    s∗ = σ ∗ ∆Y + (m − 1) ∗ μ + ∆C 

Reglan segir einfaldlega að aðgangsverð eigi að vera jafngilt framlagi ferðamanns til 

kostnaðar heimsóknarinnar. 

Þrátt fyrir skýrar niðurstöður þessa líkans er mjög erfitt að beita reglunni í 

raunveruleikanum. Til þess að unnt væri að nýta niðurstöðurnar þyrfti hin hefðbundna 

forsenda um fullkomnar upplýsingar að gilda – þ.e. það þyrftu að liggja fyrir upplýsingar 

um öll nytjaföll samfélagsins ásamt fullkomnum upplýsingum um kostnað við heimsókn 

o.s.frv. Það sem reglan gefur okkur eru sterkar vísbendingar um það að hagkvæmt 

aðgangsverð sé líklega ekki sama og 0, sem er góður útgangspunktur. Ásamt því gefur 

umfjöllunin skýrari mynd af samspili hinna ýmsu áhrifaþátta þegar kemur að hagkvæmri 

verðlagningu. 

2.3.2.4 Hagnaðarhámörkun 

Nýting á ferðamannastað í náttúrunni er að sjálfssögðu í eðli sínu öðruvísi en nýting á 

hefðbundinni náttúruauðlind. Þetta er vegna þess að ferðamennirnir sem nýta 

ferðamannastaðinn eru að stórum hluta gestir og ekki hluti af íslensku samfélagi. 

Mögulega er því eðlilegra markmið fyrir eigendur ferðamannastaðanna og/eða íslenskt 

samfélag að hámarka hagnað. 

Miðað við ákvörðunarfall ferðamanns sem fundið var í kafla 2.3.2.2 er eðlilegt að rita 

heildareftirspurnarfallið sem: 

(2.36)                                                  m = M(s; x, A) 

Þar sem A eru heildar- eða meðaleignir ferðamanna. Fyrir okkar sakir gerum við þá 

einföldun að taka þetta út úr fallinu og eftir stendur: 

(2.37)                                                   m = M(s, x) 

Athugið að hámarkandinn hefur ákveðið stig af markaðsvaldi ef afleiðan Ms ≠ 0 

(Ragnar Árnason, 2017a, bls. 9). Sé markmiðið að hámarka hagnað verður 

hámörkunarvandinn nú: 
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(2.38)                              max
s

∫ (s ∗ M(s, x) − C(M(s, x))) ∗ e−rtdt
∞

0
 

þ. a.     ẋ = G(x) − Y(M(x, s)) 

En meðal nauðsynlegra skilyrða fyrir lausn þessa vandamáls er skilyrðið:22 

(2.39)                        M(s, x) + s ∗ Ms − Cm ∗ Ms − λ ∗ Ym ∗ Ms = 0 

Sem má rita á einfaldari hátt:23 

(2.40)                                    s∗ = (Cm + λ ∗ Ym) ∗ (
E(m,s)

1+E(m,s)
) 

Þar sem E(m, s) er verðteygni eftirspurnar með tilliti til aðgangsverðs.  

Það liggur ekki ljóst fyrir að það sé hægt að bera saman með auðveldum hætti verðreglu 

hagnaðarhámörkunar (2.40) og verðreglu ábatahámörkunar (2.34). Það er hins vegar 

hægt að nálga ábatahámörkun með þessari aðferð með því að skilgreina nettó 

heildarábata þannig: 

(2.41)                                   S(s) = ∫ M(ŝ, x
s

0
)dŝ − C(M(s, x)) 

Þar sem fyrri liðurinn er brúttóábati og seinni liðurinn er kostnaður þess að taka á 

móti M(s, x) heimsóknum. Verkefni hámarkandans er þá: 

(2.42)                          max
s

∫ (∫ M(ŝ, x
s

0
)

∞

0
dŝ − C(M(s, x))) ∗ e−rtdt  

þ. a.   ẋ = G(x) − Y(M(x, s)) 

En nauðsynlegt skilyrði er fundið eins og áður þannig (Ragnar Árnason, 2017a): 

(2.43)                              M(s, x) − Cm ∗ Ms − λ ∗ Ym ∗ Ms = 0 

Sem við sjáum er sambærilegt að öllu leyti við verðreglu (2.39), nema að liðurinn s ∗

Ms er ekki lengur til staðar. Þar sem að þessi liður er ekki jákvæður sést að 

hagnaðarhámörkun dregur úr fjölda heimsókna og gefur því í skyn hærra verð (Ragnar 

Árnason, 2017, bls. 10). Þessi niðurstaða rímar við almennar niðurstöður umfjöllunar um 

markaðsvald – þ.e. framleiðslan verður á hærra verði og minna magn verður framleitt. 

Niðurstöður umfjöllunarinnar í þessum kafla ættu ekki að koma á óvart og falla vel að 

hefðbundnum hagfræðilegum niðurstöðum. Ferðamenn taka ákvörðun um að sækja 

stað með því að vega og meta hvort nettó nytjar heimsóknar séu umfram kostnað með 

                                                      

22 Ath. viðauka 2 fyrir nánari skýringar 

23 Þessi niðurstaða fæst með því að leysa jöfnu (2.39) fyrir s og einfalda 
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tilliti til nytja. Samfélagslega hagkvæmt verð á að taka til greina beinan og óbeinan 

kostnað heimsóknar, ásamt jaðarnotagildi fjármagns hvers og eins. Í raunheimi er 

torvelt að nýta sér slíka verðreglu, því nægar upplýsingar eru vandfundnar. Einokrari 

hámarkar hagnað með því að setja verð og tekur hann til greina jaðarkostnað 

heimsóknar og verðteygni eftirspurnar með tilliti til aðgangsverðs. Þessi verðregla er 

auðveldari í notkun í raunheimi þar sem hægt er að nálgast raunhæft mat á viðeigandi 

þáttum. Hins vegar er fræðilegt aðgangsverð hagnaðarhámörkunar (ef hámarkandinn 

býr yfir einhverju markaðsvaldi) meira en samfélagslega hagkvæmt verð og fjöldi 

ferðamanna verður einnig lægri. Þessar niðurstöður falla vel að hefðbundinni umræðu 

um markaðsvald og einokun. 

3 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Það má segja að stökkbreyting hefur orðið í ferðaþjónustu á Íslandi á síðast liðnum 

áratug. Í langan tíma var ferðaþjónustan hlutfallslega lítill hluti af íslensku hagkerfi. 

Fjöldi ferðamanna frá því að mælingar hófust um 1949 og fram að um 2010 óx 

umtalsvert, en lengst af rólega. Í kjölfar 2010 hefur eðli ferðaþjónustunnar á Íslandi 

breyst umtalsvert. 
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Mynd 6. Fjöldi ferðamanna á Íslandi 1985-2016. Heimild: Ferðamálastofa (2017b); Íslandsbanki (2016) 

Á mynd 6 sést fjöldi ferðamanna á Íslandi frá 1985-2016, ásamt spá greiningardeildar 

Íslandsbanka um fjölda ferðamanna árið 2017. Ljóst er að vöxturinn er stöðugur og líkist 

línulegum ferli frá 1985 til um 2010. Á árunum frá 2010 hefur fjöldi ferðamanna vaxið 

með veldishraða og ef marka má spár virðist ekki ætla að verða lát þar á í náinni framtíð. 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi hefur tæplega fjórfaldast á síðustu 6 árum og voru 

erlendir ferðamenn á Íslandi rúmlega fimmfalt fleiri en fjöldi Íslendinga var árið 2016 

(Ferðamálastofa, 2017b). Ljóst er að þessi þróun mun hafa breytt mikilvægi 

ferðamennsku í íslensku hagkerfi. Tekjur af erlendum ferðamönnum hafa aukist jafnt og 

þétt sem hlutfall af heildarútflutningi og skipa þær nú stærri sess í útflutningi en bæði 

sjávarafurðir og álframleiðsla (Hagstofa, 2017a; Hagstofa, 2017b). 
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Mynd 7. Þróun í útflutningi. Heimild: Hagstofa (2017a); Hagstofa (2017b) 

Ljóst er að í litlu opnu hagkerfi, eins og á Íslandi, skiptir þessi þróun verulegu máli. 

Saga Íslands hefur lærdóm að geyma: Á árum áður var sjávarútvegur allsráðandi í 

útflutningi á Íslandi sem leiddi til ástands sem minnir um margt á hina svo kölluðu 

„hollensku veiki“.  Í því ástandi þrýstir sú útflutningsgrein sem er allsráðandi 

jafnvægisraungengi landsins upp og dregur þannig úr hagnaði annarra útflutningsgreina. 

Með tíð og tíma er möguleg hætta á því að þessi allsráðandi grein gleypi útflutninginn 

að miklu leyti (Gylfi Zoega & Tryggvi Þór Herbertsson, 2005, bls. 77). 

Slíkar aðstæður geta verið varasamar þar sem, eftir atvikum, getur hagkerfið orðið 

berskjaldað fyrir hræringum á alþjóðamörkuðum. Vandinn er þeim mun meiri því stærri 

sess sem alþjóðaviðskipti skipa í hagkerfinu. Á Íslandi á þetta einkum við þar sem um 

40% af neyslukörfu íslenskra heimila eru innfluttar vörur og mikið af framleiðsluþáttum 

íslenskra fyrirtækja eru innfluttir. Þetta leiðir til þess að gengisleiðni (e. exchange rate 

pass-through) hefur tilhneigingu til að vera umtalsverð á Íslandi (Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands, 2014).24 

                                                      

24 Gengisleiðni merkir samband gengis og verðlags. Í þessu samhengi er vert að benda á að veiking 

gengisins hefur átt tilhneigingu til að koma fram í hærra verðlagi á Íslandi, enda þýðir veikara gengi dýrari 

innflutningur. 
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Mynd 8. Þróun gengis krónunnar gegn helstu viðskiptagjaldmiðlum. Heimild: Seðlabanki Íslands (2017) 

Á mynd 8 sést gengisþróun íslensku krónunnar gegn helstu viðskiptagjaldmiðlunum. 

Stuðst er við miðgengi og meðaltal árs. Þróunin seinustu ár hefur verið í átt til 

styrkingar, sérstaklega frá 2015. Gjaldeyrismarkaðurinn er að miklu leyti ógegnsær og 

því er ekki auðvelt að segja til um með afgerandi hætti hverjir áhrifavaldar 

styrkingarinnar er. Líklegt er að skýringin sé margþætt, en óhætt er þó að geta sér til um 

að aukin eftirspurn eftir krónum frá stríðum straumi erlendra ferðamanna hafi hér áhrif. 

Raunar má hæglega geta sér til um að sú aukna eftirspurn sem ferðamannastraumurinn 

hefur haft í för með sér spili hlutverk á fleiri sviðum í íslensku efnahagslífi.  

Ljóst er að ferðaþjónustan er í auknum mæli að verða undirstöðugreinin í hinu 

íslenska hagkerfi. Það mætti jafnvel segja að ferðaþjónustan gæti, ef fer fram sem horfir, 

skipað svipaðan sess í íslensku efnahagslífi og sjávarútvegur gerði á 20. öld. Ólíkt 

sjávarútvegi þá er þó talsvert erfiðara að henda reiður á haldbæra framtíðarsýn þegar 

kemur að ferðaþjónustunni. Væntingamyndun er þeim mun erfiðari þegar verið er að 

tala um geðþótta mannfólksins í samanburði við staðsetningu og stærð náttúrustofna. 

Það er því gríðarlega mikilvægt að rannsaka eðli eftirspurnarfalla erlendra ferðamanna 

og hvaða þættir hafa áhrif á þá ákvörðun að ferðast til Íslands. 

3.1 Íslensk náttúra og ferðaþjónusta 

Í upphafi er áhugavert að skoða hvaða þættir liggja til grundvallar þess að tekin er 

ákvörðun um að leggja leið sína til Íslands. Ferðamálastofa hefur gefið út kannanir á 
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viðhorfum erlendra ferðamanna á Íslandi um árabil. Slíkar kannanir geta eftir atvikum 

gefið ágætis vísbendingar um það hvað er mikilvægt þegar kemur að ákvörðunum, 

væntingum og upplifun þeirra sem sækja landið heim.25   

Vert er að gefa gaum að því að sögulega hefur verið skýr munur á milli aðsóknar yfir 

veturinn annars vegar og yfir sumarið hins vegar. 

 

Mynd 9. Dreifing aðsóknar ferðamanna yfir árið. Heimild: Ferðamálastofa, 2017a 

Mynd 9 sýnir mánaðarlegar aðsóknartölur frá Ferðamálastofu Íslands. Ljóst er að 

munur hefur verið á ferðamannafjölda eftir árstíðum (Ferðamálastofa, 2017a). Til að 

mynda komu árið 2010 tæplega 70% af erlendum ferðamönnum yfir 6 mánaða tímabil 

frá apríl til september. Hins vegar má einnig greina skýra þróun í átt til jafnari dreifingar 

yfir árið. Þetta hlutfall hefur fallið jafnt og þétt og var tæplega 60% árið 2016. Það 

breytir því þó ekki að enn hallar hlutfallslega á veturinn hvað varðar aðsókn. Mikilvægt 

er að hafa þetta í huga þegar viðhorfskannanir eru skoðaðar, þar sem þessar 

Íslandsferðir hafa verið mismunandi eftir árstíðum. 

Ef rýnt er í niðurstöður kannana síðustu ára frá Ferðamálastofu má greina nokkra 

þætti sem hafa ávallt áhrif á þá ákvörðun að ferðast til Íslands: Íslensk náttúra, íslensk 

menning/saga og hagstætt verð/tilboð. Þessir þrír þættir voru vissulega ekki einu 

áhrifavaldarnir en vægi annarra einstakra áhrifavalda var ekki eins mikið. 

                                                      

25 Eðli málsins samkvæmt er þó gildi slíkra kannanna takmarkað hvað varðar afdráttarlausar ályktanir. 
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Mynd 10. Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun um að ferðast til Íslands? Heimild: Rögnvaldur 
Guðmundsson (2010); Ferðamálastofa (2012ab, 2014ab, 2016ab) 

Það er augljóst samkvæmt mynd 10 að það er íslenska náttúran sem sker sig úr: 

Ítrekað eru um 4 af hverjum 5 svarendum sem nefna íslenska náttúru sem mikinn 

áhrifavald þegar kom að því að taka ákvörðun um að ferðast til Íslands. Í síðustu fjórum 

könnunum sem Ferðamálastofa hefur gefið út hefur verið farið dýpra og kannað hvað 

það sé helst sem heillar við íslenska náttúru. 

 

Mynd 11. Hvað heillaði mest við íslenska náttúru? Heimild: Ferðamálastofa (2014ab, 2016ab) 

Á mynd 11 ber að lýta einfalt meðaltal úr könnunum sem teknar voru frá og með 

vetri 2013/2014 þar sem spurningin um hvað var mest heillandi við íslenska náttúru var 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sumar 2010 Sumar 2011 Vetur
2011/2012

Vetur
2013/2014

Sumar 2014 Vetur
2015/2016

Sumar 2016

%
 S

va
re

n
d

a

Tímabil kannannar

Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun um að ferðast til Íslands?

Íslensk náttúra Íslensk menning/saga Hagstætt verð/tilboð

46,25%

24,93% 25,68%

16,15%
11,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Óspillt náttúra Eldfjöll/hraun Sérstæða
landsins

Jöklar Fossar

%
 S

va
re

nd
a 

(e
in

fa
lt

 m
eð

al
ta

l)

Hvað heillaði mest við íslenska náttúru?
(Meðaltal úr könnunum sem teknar voru 

frá og með vetri 2013/2014)



 

48 

lögð fyrir. Tölurnar frá þessum könnunum gefa vísbendingar um það að óspillt eða 

ósnortin náttúra og sérstæða landsins sé mikilvægur þáttur í aðdráttarafli íslenskrar 

náttúru. 

Að þessu sögðu er óhætt að gera ráð fyrir að meginstoð íslenskrar ferðaþjónustu sé 

náttúruferðamennska. Nauðsynlegt er þó að skoða nánar hvað náttúruferðamennska á 

Íslandi felur í sér. 

 

Mynd 12. Heimsóttir landshlutar. Heimild: Ferðamálastofa (2014ab, 2016ab) 

 

Mynd 13. Staðir heimsóttir. Heimild: Ferðamálastofa (2014ab, 2016ab) 
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Á mynd 12 má sjá vísbendingar um hvernig fjöldi ferðamanna getur hafa dreifst um 

helstu landshluta Íslands veturinn 2013/2014, sumarið 2014, veturinn 2015/2016 og 

sumarið 2016. Ekki eru næg gögn til staðar til þess að álykta um einhverja þróun í 

þessum efnum yfir tíma, en ljóst er að á þessum tímabilum hafa heimsóknir svarenda að 

miklu leyti verið samþjappaðar á suðurhluta og suðvesturhorni landsins.  

Á mynd 13 má sjá hve stórt hlutfall svarenda sóttu nokkra vinsæla ferðamannastaði á 

Íslandi veturinn 2013/2014, sumarið 2014, veturinn 2015/2016 og sumarið 2016. Hér 

einnig eru ekki næg gögn til þess að draga sterkar ályktanir en það virðist mjög líklegt að 

sumir ferðamannastaðir tóku við meiri þunga hvað varðar aðsókn en aðrir. Ber hér 

sérstaklega að nefna Gullfoss, Geysi og Þingvelli en  aðsókn virðist þó vera talsvert mikil 

á öllum þessum stöðum. Jafnframt má greina á myndinni að talsverður árstíðarmunur 

virðist hafa verið á aðsókn að þessum ferðamannastöðum. 

Það virðist því vera svo að ákveðnir landshlutar og ferðamannastaðir taka við 

hlutfallslega meiri þunga af ferðamannafjöldanum en aðrir en þetta er þó ekki í sjálfu 

sér vandamál. Hvað varðar náttúruferðamennsku á Íslandi þá skipta þolmörk gegn 

ágangi öllu máli – bæði náttúruleg þolmörk sem og þolmörk upplifunar ferðamannanna 

sjálfra. Því er nauðsynlegt að velta fyrir sér þessum þolmörkum og hvort áhrifa þessarar 

aukningar í ferðamannafjölda sé farið að gæta í upplifun ferðamanna. 

3.2 Ágangur og þolmörk: Er Ísland berskjaldað fyrir harmleik 
almenninganna? 

Sú mikla aukning sem orðið hefur á komu erlendra ferðamanna er að miklu leyti nýleg 

þróun. Aukningin hefur jafnframt verið ör og eru aðeins fáein ár síðan að þessi ferill 

fjölgunar ferðamanna yfir tíma fór að sýna af sér aukningu með veldisvexti.26 Eðli 

ferðamennsku á Íslandi hefur því að einhverju leyti verið að breytast hraðar en opinber 

stefnumótun hefur gert ráð fyrir eða getað haldið í við. Skortur er á afdráttarlausum 

svörum um það hvaða áhrif þessi þróun mun geta haft á náttúrulega eiginleika 

ferðamannastaða á Íslandi jafnt sem og gæði Íslands sem áfangastaðar. Um langflesta 

ferðamannastaði á Íslandi  gildir frjálst aðgengi (e. open access) – þ.e. ekkert gjald er 

                                                      

26 Ath. Mynd 6 
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tekið fyrir aðgengi að þeim.27  Samkvæmt þeirri greiningu sem fram kemur í kafla 2 hér 

að framan um auðlindaráðstöfun  þá eiga því margir ferðamannastaðir á Íslandi það á 

hættu á að verða „harmleik almenninganna“ að bráð.  

Í því samhengi er nauðsynlegt að athuga eðli þolmarka í fræðilegu samhengi og leita 

eftir vísbendingum um hvort þetta sé núþegar vandamál eða hvort það er við það að 

myndast. 

Eitt af því sem stuðst hefur verið við í ferðamannafræðum er einfalt líkan sem Butler 

(1980) setti fram til þess að lýsa þróun ferðamannastaða.28 Í þessu líkani er gert ráð fyrir 

að ferðamannastaðir séu eins og hver önnur framleiðsluvara (Butler, 1980). Samkvæmt 

líkaninu er því hægt að heimfæra hugmyndina um lífshlaup framleiðsluvöru á 

ferðamannastaði – þ.e. eitthvað ferli yfir tíma sem einkennist í grófum dráttum af 

uppgangi, vinsældum og að lokum hnignun (Butler, 2011). Líkanið hefur verið gagnrýnt 

fyrir að vera mjög einfölduð framsetning á raunveruleikanum og er samlíking 

ferðamannastaða (sérstaklega náttúrulegra) við framleiðsluvörur að einhverju leyti 

vandasöm. Ferðamannastaðir samanstanda gjarnan af mjög viðamiklu mengi eiginleika 

sem er jafnframt oft erfitt að henda reiður á, hvað þá að hafa stjórn á (Butler, 2011). 

Þrátt fyrir þetta er líkanið og útvíkkanir á því enn í notkun í fræðunum. Grunnhugmyndin 

er sú að eftirspurn eftir því að heimsækja ákveðinn ferðamannastað fylgir gjarnan 

einhverri þekktri vegferð yfir tíma sem hægt er að skipta í mismunandi „stig“ þróunar. 

Eitt af lykilstigum þessarar þróunar eru „þolmörk“. Í þessu samhengi merkja þolmörk 

þau mörk þar sem ágangur verður slíkur að aðdráttarafl og samkeppnishæfni minnkar sé 

farið umfram þau (Butler, 2011). Butler gengur í raun enn lengra og ályktar að „hagrænn 

dauði“ ferðamannastaðar sé líklegur ef engin stýring er eða viðleitni til þess að halda 

staðnum samkeppnishæfum á alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði (Butler, 2011). 

Anna Dóra Sæþórsdóttir (2015) útfærir líkan Butlers í samhengi ferðamannastaðar á 

mynd: 

                                                      

27 Fyrir þessu eru undantekningar og má þar helst nefna Bláa Lónið og Kerið í Grímsnesi. Þá má einnig 

taka fram að á nokkrum stöðum er óbein gjaldtaka í gegnum salernisgjöld o.þ.h. 

28 Þetta líkan er hið svo kallaða Tourism Area Life Cycle (TALC) 
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Mynd 14. Þróun ferðamannastaða skv. TALC. Heimild: Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015 

Í þessari ritgerð verður ekki farið yfir þennan þróunarferil í smáatriðum en mikilvægt 

er að skoða á hvaða tímapunkti ákveðin ferðamannastaður fer að nálgast sín þolmörk. 

Eftir að stöðnun hefur átt sér stað í ferlinu þá getur það, samkvæmt kenningunni, þróast 

áfram í mismunandi áttir. Þegar þolmörkum hefur verið náð í ferlinu þá skiptir því öllu 

máli hvernig verðmætum er stýrt eða ráðstafað. 

Ef við göngum út frá því að þolmörk skipti máli, þá eru nauðsynleg næstu skref að 

velta fyrir sér hvernig þessi þolmörk eru skilgreind og hvar í ferlinu þau eru líkleg að 

vera. Anna Dóra Sæþórsdóttir (2015) bendir á að „þolmörk ferðamennsku“ (e. tourism 

carrying capacity) hafi verið skilgreind sem: „Mesti fjöldi ferðamanna sem tiltekið svæði 

getur tekið á móti án þess að náttúran verði fyrir óásættanlegum breytingum og án þess 

að óásættanleg skerðing verði á upplifun ferðamanna“ (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015). 

Skilgreiningin gefur okkur viðmið fyrir því við hvað er átt þegar rætt er um þolmörk en 

þó má benda á að hagrænt notagildi hugtaksins er takmarkað: Í fyrsta lagi tíundar 

skilgreiningin ekki hvað teljist til óásættanlegra breytinga og jafnframt er ekki rætt um 

út frá hvaða sjónarhóli eigi að líta á „óásættanlegar breytingar“ (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2015).  

Í samræmi við þá nálgun sem þessi ritgerð tekur þá gerum við ráð fyrir að það sem 

skipti máli sé sjónarhóll ferðamannsins. Þá liggja jafnframt fyrir vísbendingar úr 

viðhorfskönnunum Ferðamálastofu þess efnis að mikilvægasti þáttur eftirspurnar eftir 

ferð til Íslands sé hin óspillta íslenska náttúra og því má geta sér til um að þolmörk 

ferðamanna fyrir ágangi séu líklega til staðar, a.m.k. ef við trúum því að troðningur geti 

„spillt“ náttúru. Jafnframt kynnu þá þessi þolmörk að vera lægri en ef ferðaþjónusta á 
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Íslandi grundvallaðist á einhverjum öðrum forsendum en náttúruferðamennsku. Simón 

o.fl. (2004) hafa til að mynda fundið vísbendingar þess efnis að ánægja ferðamanna af 

náttúruskoðunarstöðum sé neikvætt fall af fjölda ferðamanna (Simón, Narangajavana, 

Marqués, 2004; Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015). 

Að þessu sögðu er eðlileg næstu skref að velta fyrir sér hvort þessi mikla aukning í 

fjölda ferðamanna á síðustu árum sé farin að hafa áhrif á upplifun þeirra á landinu.29  

Enn er lítið til af haldbærum gögnum í þessum efnum en til þess að fá hugmynd um hver 

hugsanleg viðhorf erlendra ferðamanna eru verða skoðaðar tölur frá viðhorfskönnunum 

Ferðamálastofu. 

 

Mynd 15. Hlutfall svarenda sem töldu "aðeins of marga" eða "allt of marga" vera á staðnum.  
Heimild: Ferðamálastofa (2016a, 2016b) 

                                                      

29 Áhrif á náttúruna sjálfa og áhrif á upplifun Íslendinga er ekki tekin til greina í þessari ritgerð. 

Vandasamt er að finna nytsamlegar rannsóknir á fyrra atriðinu en líklega er samband á milli þess og 

upplifun ferðamanna. Seinna atriðið er ekki mikilvægt fyrir þá greiningu sem gerð er í þessari ritgerð. 
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Mynd 16. Hvar er úrbóta þörf? Heimild: Ferðamálastofa (2016a, 2016b) 

Mynd 15 sýnir hlutfall svarenda sem töldu „aðeins of marga“ eða „allt of marga“ á 

nokkrum völdum ferðamannastöðum á Ísland. Mynd 16 sýnir síðan hlutfall svarenda 

sem nefndu vegakerfið/ástand vega, takmörkun á fjölda ferðamönnum og 

almenningssalerni sem þætti sem mætti bæta í íslenskri ferðaþjónustu.  

Eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að draga afdragandi ályktanir um mikilvægi 

þessara talna. Hins vegar virðast þær gefa ágætis vísbendingar um að 

ferðamannafjöldinn og samþjöppun hans, bæði hvað varðar árstíma og landshluta, sé 

farið að birtast í upplifun ferðamanna af landinu. Vakin er sérstök athygli að því að 

sumarið 2016 voru 54% svarenda sem sögðu „aðeins of marga“ eða „allt of marga“ á 

Geysi, rúmlega 50% svarenda sögðu slíkt hið sama um Gullfoss og um 40% svarenda 

sögðu sömu sögu um Þingvelli og Jökulsárlón (mynd 15). Um alla þessa staði hefur gilt 

frjálst aðgengi. Þá voru um 17% svarenda sem töldu að takmörkun á fjölda ferðamanna 

myndi bæta íslenska ferðaþjónustu (mynd 16). 

Að þessu sögðu er vert að taka það fram að þrátt fyrir að vísbendingar séu uppi um 

það að aukinn ágangur ferðamanna sé farin að hafa áhrif þá virðist ánægja ferðamanna 

með Ísland sem áfangastað enn vera mikil. 
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Mynd 17. Áfangastaðurinn Ísland. Heimild: Ferðamálastofa (2012ab, 2014ab, 2016ab)30 

Á mynd 17 má glögglega sjá að ítrekað er það yfirgnæfandi meirihluti svarenda sem 

segja að ferðin hafi staðist væntingar og að líklegt sé að þeir komi aftur. Athyglisvert er 

þó að nefna hér að ítrekað voru 4 af hverjum 5 svarenda í sinni fyrstu Íslandsferð.31  Það 

er því opin spurning hvort Ísland „dagsins í dag“ sé áfangastaður sem getur dregið til sín 

stöðugt flæði af endurkomugestum til lengri tíma, en það hlýtur að vera mikilvægur 

þáttur í sjálfbærni ferðaþjónustu. 

Undanfarin umfjöllun málar áhugaverða mynd og leiða má líkum að því að aukinn 

fjöldi ferðamanna síðustu ára sé farinn að gera vart við sig í auknum ágangi á 

náttúruperlur landsins. Hins vegar er á þessum tímapunkti mikilvægt að missa ekki 

sjónar af því sem skiptir miklu máli í þessu samhengi: Eftirspurnarfall ferðamanna og 

verðmæti íslenskrar náttúru. Aukinn ágangur segir okkur lítið án þess að við vitum 

hversu næm eftirspurnin er fyrir þessum aukna ágangi. Einnig skiptir miklu máli að íhuga 

að hve miklu leyti geta hinir mismunandi ferðamannastaðir verið staðkvæmdarvara fyrir 

                                                      

30 „Ferðin stóðst væntingar“: Þessi flokkur samanstendur af þeim sem sögðu ferðina hafa staðist 

væntingar „að frekar miklu leyti“ eða „að mjög miklu leyti“. 

„Endurkoma líkleg“: Þessi flokkur samanstendur af þeim sem sögðu „frekar líklegt“ eða „mjög líklegt“ að 

þeir myndu heimsækja Ísland aftur í framtíðinni. 

31 Athuga skal hér að ekki þykir ólíklegt að þeir sem eru að heimsækja Ísland í fyrsta skipti séu líklegri 

til þess að taka þátt í könnunum. 
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hvort annað: Ef gullni hringurinn32 fer í niðurníðslu, hversu auðvelt er fyrir ferðamenn að 

finna nýjan stað? Gögn eru ekki enn til staðar sem gera okkur kleift að álykta með 

sterkum hætti um þessa þætti og því er of snemmt að segja til um hvort að vandamál sé 

til staðar. Hins vegar eru áhugaverð skref að eiga sér stað á þessu sviði. Til dæmis reynir 

Helga Kristjánsdóttir (2016) að beita TALC líkaninu á raungögn í því skyni að athuga 

hvort hægt sé að meta hvar þolmörk liggja (Helga Kristjánsdóttir, 2016).   

Ef við styðjumst við einföldustu framsetningunni af lífshlaupalíkani Butler þá virðist 

margt benda til þess að Ísland sé ekki enn að þolmörkum komið; aðsóknarvöxtur virðist 

ekki vera að staðna enn, landið er enn að laða að sér mikið af nýjum gestum og gestir 

virðast enn fara ánægðir á brott. Hins vegar er hollt að gefa gaum að því að ferðamenn 

eru í auknum mæli að lýsa óánægju með þætti sem eru mjög líklega undir áhrifum frá 

breytingum á ágangi. Meðal þessa þátta má nefna fjölda gesta, salernisaðstöðu og 

ástand vega samanber mynd 16. 

Dreifing ferðamanna eftir árstíðum og landshlutum er misjöfn sem gefur til kynna að 

Ísland sem áfangastaður er að einhverju leyti verðmætara yfir sumartímann en yfir 

vetrartímann. Samþjöppun aðsóknar ferðamanna á fáa staði ásamt frjálsu aðgengi að 

flest öllum ferðamannastöðum á Íslandi hefur mögulega í för með sér neikvæð áhrif á 

náttúruna og þar með upplifun ferðamanna af þeim. Ef við göngum jafnframt út frá því 

að hugsa megi ferðamannastaði Íslands í samhengi við lífshlaupalíkan Butler þá blasir við 

annað vandamál sem tengist frjálsu aðgengi: Hvatakerfið. Þar sem frjálst aðgengi er þar 

er takmarkaður hvati til þess að viðhalda gæðum eða að skapa virðisauka (Keane, 1997). 

Niðurstöður undanfarinnar umfjöllunar færir rök fyrir mikilvægi aðgangsstýringar að 

náttúruperlum landsins í einhverju formi og mögulega mikilvægi þess að breyta 

hvatakerfi íslenskrar ferðaþjónustu. 

3.3 Stýring á náttúrulegum ferðamannastöðum 

Í umfjölluninni í kafla 2 var bent á þá almennu hagfræðilegu niðurstöðu að einkaeign og 

verðkerfið leiðir af sér hagkvæma ráðstöfun, að gefnum ákveðnum forsendum. Þrátt 

fyrir það að margar af þessu forsendum séu óraunhæfar í raunheimi getur einkaeign  og 

eignarréttur enn verið ákjósanlegt samanborið við sameign. Þegar slakað er nógu mikið 

                                                      

32 Gullfoss, Geysir og Þingvellir 
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á þessum forsendum fyrir hagkvæmu samkeppnisjafnvægi þá koma í ljós viss vandamál 

sem tengjast einkaeign.  

Sumir náttúrulegir ferðamannastaðir samanstanda af mörgum mismunandi og illa 

skilgreindum eiginleikum sem gera það að verkum að erfitt er að skilgreina eignarréttinn 

um þá. Í samhengi umfjöllunar í 2. kafla geta náttúrulegir ferðamannastaðir gjarnan 

búið yfir eiginleika almannagæða. Jafnframt geta verið ákveðin hliðarskilyrði sem geta 

haft áhrif á raunhæfar aðgerðir, svo sem stjórnmálaumhverfið, heimspekilegir þættir 

o.s.frv. Þá getur að lokum verið visst vandamál þegar um er að ræða einstakar 

náttúruperlur, þar sem einkaeign yfir þeim myndi líklega leiða til einokunar.33   

Vegna þessara vandkvæða er hægt að ganga út frá því að einkaeign sé ekki ávallt 

æskileg eða eftirsóknarverð. Ef við göngum jafnframt útfrá því að núverandi aðstæður – 

þ.e. frjálst aðgengi á flestum ferðamannastöðum – séu heldur ekki æskilegar eða 

eftirsóknarverðar þá er nauðsynlegt að leita inn á milli þessara tveggja póla.  

Sem fyrr segir er nauðsynlegt fyrsta skref að skilgreina vel markmiðin með 

stýringunni. Í þessari ritgerð hafa verið færð rök fyrir því að aðgangsstýring á 

ferðamannastöðum á Íslandi sé nauðsynleg. Hver heimsókn mun alltaf hafa kostnað í för 

með sér og ef aðgangur er frjálst eru takmarkaðir (eða engir) hvatar til þess að taka tillit 

til þessa kostnaðar og þar með getur verðmæti náttúru Íslands borið hnekki af. 

Jafnframt hefur verið bent á það að ferðaþjónustan er orðin stærsti liður 

útflutningstekna og ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar. Það eru því miklir 

hagsmunir fólgnir í því að verðmæti landsins í augum erlendra ferðamanna sé viðhaldið 

og að þessi tekjustofn hnigni ekki í náinni framtíð. 

Markmið Íslands ættu því að vera þríþætt, en þó nátengd atriði: Aðgangsstýring, 

viðhald á gæðum og hámörkun tekna. 

Í þeim tilfellum þar sem einkaeign eða sérleyfi til rekstrar er ekki möguleg og/eða 

óskandi þá getur miðstýrð gjaldtaka verið öflug leið til þess að nálgast hagkvæma 

ráðstöfun í gegnum verðkerfi (Laarman & Gregersen, 1996).34  Óyggjandi hagfræðileg 

rök eru fyrir því að hækkun verðs myndi stemma stigum við eftirspurn og hafa Schwartz 

                                                      

33 Það er hins vegar góð spurning hvort þetta sé eitthvað sérstakt vandamál, sbr. Bláa Lónið 

34 Með sérleyfi til rekstrar er átt við rétt einhvers einkaaðila til rekstrar fyrir hönd ríkisins. 
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og Lin (2006) einnig fundið vísbendingar þess efnis í almenningsgörðum Bandaríkjanna 

(Schwartz & Lin, 2006). Gjaldtaka yrði því líklega hentugt form aðgangsstýringar. 

Gjaldtakan getur þjónað þeim tilgangi að mæta eftirspurn með framboði sem samsvarar 

með sérhæfðari hætti greiðsluvilja fólks með þeim tiltekna stað. Ef tekjur eru síðan 

látnar renna óskipt til reksturs staðarins þá er verið að nálga einkarekstur og skapa 

eðlilega hvata til viðhalds gæða og verðmætasköpunar. 

Verðreglurnar sem leiddar voru út í kafla 2 gefa hugmyndir um bæði samfélagslega 

hagkvæmt aðgangsverð og einnig einokunarverð. Þar sést að fræðilega þá á 

samfélagslega hagkvæmt verð að endurspegla framlag hverrar heimsóknar til kostnaðar 

þeirrar heimsóknar ásamt jaðarnotagildi eigna/fjármuna hvers ferðamanns fyrir sig. Til 

þess að nýta þessa verðreglu þyrfti því að vera möguleiki á fullkominni verðaðgreiningu. 

Þetta eru jafnframt svipaðar niðurstöður og Alpízar (2006) fær, en í hans greiningu eykur 

það hagkvæmni ef möguleiki er á þriðja stigs verðaðgreiningu (Aplízar, 2006). Ef þetta á 

að vera mögulegt er mikilvægt að geta fundið upplýsingar um greiðsluvilja 

ferðamanna.35  Laarman og Gregersen (1996) benda þó á að það sé vandkvæðum 

bundið að fá upplýsingar um greiðsluvilja sem getur nýst við verðlagningu (Laarman & 

Gregersen, 1996). Hearne og Salinas (2001) gera þó tilraun til þess að nálgast 

verðmætar upplýsingar um greiðsluvilja og nytjaföll þeirra sem heimsóttu Poás eldfjallið 

á Costa Rica. Í þeirri rannsókn kom í ljós að innviðir á stöðunum, upplýsingagjöf og lágt 

verð skipti máli fyrir ferðamenn. Jafnframt er áhugavert að taka fram að í sömu 

rannsókn voru 72% erlendra ferðamanna áhyggjufullir yfir því að troðningur myndi 

skerða upplifun þeirra. Áhyggjur af troðningi gerðu þó ekki í eins miklum mæli vart við 

sig hjá innfæddum ferðamönnum (Hearne & Salinas, 2001).  

Ljóst er þó að torvelt verður að afla nægra upplýsinga til þess að beita samfélagslega 

hagkvæmu verðreglunni úr kafla 2. Líklegra er að einokrari geti fylgt 

einokunarverðreglunni í sama kafla þar sem að sú regla veltur á beinum kostnaði og 

verðteygni eftirspurnar, sem meta má með markaðsgögnum. En eins og hefur verið lýst 

                                                      

35 Athuga skal þó að í íslensku samhengi getur verðaðgreining verið vandasöm vegna EES-sáttmálans, í 

það minnsta verðaðgreining á grundvelli þjóðerins. 
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þá er einkarekstur ekki alltaf raunhæfur möguleiki. Því verður að kanna eðli gjaldtöku 

betur, í því skyni að nálgast betur hvernig henni skal hagað. 

3.4 Gjaldtaka í erlendu og íslensku samhengi 

Laarman og Gregersen (1996) benda á að gjaldtaka á náttúrulegum ferðamannastöðum 

í opinberri eigu er margþætt viðfangsefni. Þetta er vegna þess að gjaldtaka mun ráðast 

af markmiðum gjaldtökunnar, einkennum ferðamanna, eðli staðanna og hvaða leiðir eru 

mögulegar í gjaldtöku (Laarman, Gregersen, 1996). Í þessari ritgerð hefur verið gerð 

tilraun til þess að rökstyðja að markmið gjaldtöku á Íslandi ættu að vera tengd 

aðgangsstýringu, uppbyggingu áfangastaða og tekjuhámörkun. Jafnframt hafa helstu 

einkenni ferðamanna og ferðamannastaða landsins verið tíunduð. Helsta viðfangsefnið 

núna er því að velta fyrir sér hvaða leiðir eru færar varðandi gjaldtöku. Laarman og 

Gregersen (1996) nefna eftirfarandi leiðir sem helst koma til greina (Laarman, 

Gregersen, 1996): 

 Bein gjaldtaka á staðnum; aðgangsverð 

 Óbein gjaldtaka í gegnum gjöld á stuðningsvörur36 

 Tekjuskipti með eða gjaldtaka af rekstri sem selur vörur og þjónustu á 
ferðamannastaðnum 

 Veiting sérleyfa37 

 Sérstakir skattar38 

 Frjáls framlög 

Þeir leggja til að velja eigi síðan þá gjaldtökuleið sem samrýmist best markmiðum 

gjaldtökunnar. 

Komu- og brottfarargjöld eru algeng form gjaldtöku og eru notuð t.d. í Bretlandi, 

Bandaríkjunum, Þýskalandi, Austurríki og Írlandi svo eitthvað sé nefnt. Iðulega eru 

                                                      

36 Hér má nefna t.d. bílastæðagjöld, tjaldsvæðagjöld, salernisgjöld o.s.frv. 

37 Hér má t.d. ímynda sér ýmis ferðaþjónustufyrirtæki sem nýta náttúruna í rekstri sínum eða jafnvel 

ferðaþjónustufyrirtæki sem rekur ferðamannastaðinn í þágu hins opinbera. 

38 Sérstakir skattar eru talsvert algengir erlendis, svo sem komu- og brottfarargjöld, en á Íslandi er t.d. 

gistináttagjald á hverja selda gistieiningu. 
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flugfélög skyldug til þess að innheimta slík gjöld og er það þá alla jafnan gert við kaup á 

flugmiða. Í Danmörku og Hollandi leiddi þetta til ákveðins vandamáls þar sem 

staðkvæmdaráhrif reyndust talsverð vegna mjög nálægra flugvalla í nágrannalöndum 

þeirra (Árni Geirsson & Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013). Ólíklegt er að slíkar aðstæður 

yrðu áhyggjuefni fyrir Ísland. 

Bein gjaldtaka þekkist einnig víða. Við beina gjaldtöku er mikilvægt að auðvelt sé að 

vernda eignarrétt staðarins – þ.e. það verður að vera hægt að hindra aðgang með litlum 

tilkostnaði. Jafnframt getur verið mikilvægt að upplýsingar séu mjög skýrar varðandi 

hvert aðgangseyrinn fer. Rannsókn í Ástralíu sýndi að 86% gesta voru jákvæð gagnvart 

gjaldtöku ef tekið var fram að þær tekjur sem sköpuðust færu til uppbyggingar á 

staðnum sjálfum. Í samanburði við þetta þá voru aðeins 36% aðspurðra jákvæð gagnvart 

gjaldtöku ef þeir vissu að tekjurnar rynnu óskiptar til ríkisins (Árni Geirsson o.fl., 2013). 

Önnur form af gjaldtöku eru einnig útbreidd, t.d. gistináttagjöld, gjöld á 

skemmtiferðaskip og sérstök meðferð ferðaþjónustu og tengdrar starfsemi í 

virðisaukaskattskerfinu (Árni Geirsson o.fl., 2013). 

Á Íslandi er gjaldtaka í ferðaþjónustu almennt takmörkuð. Um flesta náttúrulega 

ferðamannastaði gildir frjálst aðgengi, með nokkrum undantekningum. Á ýmsum 

stöðum er þó óbein gjaldtaka í formi salernisgjalda og þess háttar. Þá var innleitt í lög 

árið 2012 gistináttagjald upp á 100 kr. fyrir hverja selda gistieiningu (Árni Geirsson o.fl., 

2013). Hugmyndir um svo kallaðan  „náttúrupassa“ hafa síðan verið til umræðu á Íslandi 

og var samið frumvarp þess efnis árið 2014, sem fékk þó ekki brautargengi (Þingskjal 

699, 2014).39 Þá er nýlega búið að kynna áform ríkisstjórnar um að færa flesta starfsemi 

tengda ferðaþjónustu úr lægra virðisaukaskattþrepi (11%) í almennt skattþrep, sem 

stendur nú í 24% (Fjármála- og efnhagsráðuneytið, 2017). 

Vert er að ræða þær leiðir sem Íslendingar hafa farið í gjaldtöku hingað til. Flestar 

þeirra leiða sem hafa verið farnar eða ræddar (gistináttagjald, náttúrupassi, 

skattbreytingar, komugjöld o.s.fr.v.) eru á þann veg að skekkja eðlilega 

                                                      

39 Náttúrupassinn átti að vera flatt 1.500 kr. gjald sem veita átti aðgang að öllum ferðamannastöðum 

með aðild að passanum. Vert er að taka fram að náttúrupassi uppfyllir tæplega skilyrðið um 

aðgangsstýringu á tilteknum stöðum og er að mörgu leyti sambærilegt komugjaldi.  
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markaðsstarfsemi. Flöt gjaldtaka mun ávallt breyta hlutfallsverðum og mun gera lítið til 

þess að stemma stigum við ójafna dreifingu eftirspurnar á landinu. Hægt er að líta á 

ákvörðun ferðamanns sem tvíþætta: 

1. Að heimsækja Ísland til þess að byrja með 

2. Að heimsækja ferðamannastað þegar til Íslands er komið 

Höfundur telur að þær leiðir sem hafi verið farnir eru á þann veg að hækka verð fyrsta 

þáttarins. Það er út fyrir efni þessa ritgerðar að meta verðteygni eftirspurnar eftir ferð til 

Íslands. Ljóst er þó að eitt stærsta vandamál náttúruferðamennsku á Íslandi er að 

eftirspurn dreifist ójafnt um landshluta og ferðamannastaði, sem og á milli árstíða. 

Leiðirnar sem hafa verið farnar eru hins vegar ólíklegar til þess að leysa þessa vanda. 

Jafnframt eru hvatar til verðmætasköpunar takmarkaðir. Þetta þarf að hafa í huga við 

stýringu á náttúrulegum ferðamannastöðum Íslands.   

4 Umræða og lokaorð 

Í lokin er vert að velta fyrir sér hvaða form gjaldtöku Ísland ætti að stefna að. Samkvæmt 

greiningu í þessari ritgerð þá ætti eitt af mikilvægustu markmiðum Íslands í 

ferðaþjónustu að vera að koma á fót einhverskonar aðgangsstýringu. Auk þess er 

mikilvægt að til staðar séu hvatar til þess að viðhalda gæðum ferðamannastaða og 

einnig hvatar til nýsköpunar. Líklegt er að stefnan í gjaldtökunni muni þurfa að vera 

breytileg eftir því hvaða ferðamannastaður á í hlut. Ef auðvelt er að skilgreina og vernda 

eignarrétt þá hneygjast hagfræðileg rök að því að koma eigi á fót einkaeign eða að 

einkaaðilum ætti að vera veitt sérleyfi til rekstrar. Sérstakt tillit þarf þó að taka í þeim 

tilfellum sem það þykir ekki ásættanlegt að skilgreina eignarrétt af pólitískum eða 

heimspekilegum ástæðum. Eftir því sem erfiðara er að skilgreina og vernda eignarrétt þá 

er líklegra að leita muni þurfa annarra leiða í samræmi við aðstæður hverju sinni. Þetta 

er t.d. hægt að gera með bílastæðagjöldum eða með öðrum formum gjaldtöku. 

Mikilvægt er að rannsaka nánar undirstöðuatriði er snúa að eftirspurn ferðamanna, svo 

sem verðteygni eftirspurnar, lögun eftirspurnarfallsins með tilliti til átroðnings og 
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staðkvæmdareiginleika ferðamannastaða. Ekki er síður mikilvægt að rannsaka hvaða 

áhrif aukinn ágangur hefur á náttúruna sjálfa. 

Hvaða leið sem farin verður er mikilvægt að vera vakandi þegar kemur að vinsælustu 

ferðamannastöðum landsins – þ.e. sérstaklega Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Sagan hér á 

Íslandi hefur eftir allt saman sýnt okkur að ef við sýnum ekki einhverja viðleitni til 

stýringar á náttúruauðlindum þá getur verið hætta á ofnýtingu þeirra. 
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Viðauki 1 

Nú höfum við: 

𝐽 = ∫ [𝐼(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝜆 ∗ (𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) − �̇�)]𝑑𝑡 + 𝐹(𝑥(𝑇), 𝑇)
𝑇

0

 

Eða 

𝐽 = ∫ [𝐼(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝜆 ∗ 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) − 𝜆 ∗ �̇�]𝑑𝑡 + 𝐹(𝑥(𝑇), 𝑇)
𝑇

0

 

Ef við tegrum nú seinasta liðinn í bútum, þá fáum við: 

∫ (𝜆 ∗ �̇�)𝑑𝑡 = 𝜆 ∗ 𝑥|
𝑇

0 0

𝑇

− ∫ (�̇�
𝑇

0

∗ 𝑥)𝑑𝑡 

Eða 

∫ (𝜆 ∗ �̇�)𝑑𝑡 = 𝜆(𝑇) ∗ 𝑥(𝑇) − 𝜆(0) ∗ 𝑥(0) − ∫ (�̇�
𝑇

0

∗ 𝑥)𝑑𝑡
𝑇

0

 

Og er því hægt að endurrita J-fellið þannig: 

𝐽 = ∫ [𝐼(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝜆 ∗ 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) + �̇� ∗ 𝑥]𝑑𝑡 − 𝜆(𝑇) ∗ 𝑥(𝑇) + 𝜆(0) ∗ 𝑥(0) + 𝐹(𝑥(𝑇), 𝑇)
𝑇

0
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Viðauki 2 

Nú höfum við vandamálið: 

max
s

∫ (s ∗ M(s, x) − C(M(s, x))) ∗ e−rtdt
∞

0

 

þ. a.     ẋ = G(x) − Y(M(s, x)) 

Skilgreinum fyrir þetta vandamál Hamilton-fallið: 

H = λ0 (s ∗ M(s, x) − C(M(s, x))) + λ (G(x) − Y(M(s, x))) 

Diffrum með m.t.t. s (nýtum keðjureglu og margföldunarreglu) 

Hs = λ0 ∗ (M(s, x) + s ∗ Ms − CM ∗ Ms) − λ ∗ YM ∗ Ms = 0 

En við sjáum hér að λ0 = 1 þar sem að λ0 og λ geta ekki verið 0 samtímis og höfum: 

(M(s, x) + s ∗ Ms − CM ∗ Ms) − λ ∗ YM ∗ Ms = 0 


