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Útdráttur 
Stærsti hluti ferðamanna sem koma til landsins fara í gegnum Reykjanesið en flestir 

þeirra staldra þar stutt við. Með auknum ferðamannastraumi til landsins hafa bæjarfélög 

á svæðinu verið að opna augun fyrir ferðaþjónustu. Markmið þessarar rannsóknar var 

að skoða stöðu ferðaþjónustunnar á Reykjanesi og sjá hvort að ekki væri möguleiki á 

að auka hana. Stuðst var við eigindlega rannsókn í formi hálfopinna viðtala til að fá 

svar við spurningunni. Töluleg greining var gerð út frá tölulegum gögnum frá 

stofnunum á borð við Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að möguleiki er til staðar a<að auka 

ferðaþjónustu á Reykjanesi. Möguleikarnir eru að fjárfesta í gistingu, afþreyingu og 

þjónustu víðsvegar um svæðið. Svæðið í nálægð við Reykjanesvita þar sem verið er að 

reisa þjónustumiðstöð er vænlegt svæði fyrir frekari uppbyggingu. Byggja upp 

bæjarfélögin á svæðinu með það fyrir augum að þau séu ákjósanlegur staður fyrir 

ferðamenn að heimsækja og dvelja í. Horfa til þeirra bæjarfélaga sem uppbygging hefur 

gengið vel eins og Siglufjörð, Stykkishólm, Hofsós og Akureyri svo einhverjir bæir séu 

nefndir. Uppbyggingin væri menningartengd og myndi saga og menning bæjanna vera 

dregin fram. Sem dæmi gæti uppbygging í Grindavík og Sandgerði verið  í anda 

Siglufjarðar í Fjallabyggð. Reykjanesbær hefur upp á að bjóða gamlan bæjarreit sem 

hægt væri að byggja upp líkt og Stykkishólmur og Hofsós hafa gert í uppbyggingu á 

sínum gömlu bæjarreitum. Að auki mætti gera meira út á afþreyingar eins og sjósund, 

hvalaskoðun, brimbretti, fjórhjóla- og hestaferðir. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 14 (ECTS) eininga lokaverkefni til BS–gráðu á viðskiptasviði við 

Háskólann á Bifröst sem unnin er af Pálma Ketilssyni á vormisseri 2017. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er ferðaþjónustan á Reykjanesi og hvort möguleiki sé að auka hana. 

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Árna Sverri Hafsteinssyni, fyrir alla þá hjálp og 

skilning sem hann hefur veitt mér í þessari vinnu. Að auki vil ég þakka Ketil Guðjóni 

Jósefssyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar og viðmælendum mínum fyrir sinn þátt. 

Að lokum er það eiginkona mín sem fær allar þær bestu þakkir sem ég get veitt henni. 

Hún hefur staðið við hliðina á mér allan þennan tíma og stappað í mig stálinu, einnig 

sem hún hefur séð um yfirlestur og gefið mér góðar ábendingar. Vil ég þakka henni 

fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið og fyrir að vera ávallt til staðar fyrir 

mig.  
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1. Inngangur 
Viðfangsefni þessa verkefnis er ferðaþjónusta á Reykjanesi. Langar höfund að kynna 

sér ferðþjónustu á svæðinu og hvaða möguleikar eru til að auka hana. Flestir ferðamenn 

sem heimsækja Ísland fara í gegnum Reykjanes í upphafi og lok ferðar sinnar þar sem 

að alþjóðaflugvöllurinn er staðsettur þar.  

Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu undanfarið um að ferðamönnum sé 

ekki stýrt nægilega vel um landið með þeim afleiðingum að vinsælustu svæðin eru mörg 

hver í mikilli hættu á að skemmast sökum álags. Margir eru sammála um að hægt sé að 

gera betur í þessum málum og hafa um það mismunandi skoðanir. Ef hægt væri að 

markaðsetja betur þá landshluta sem hafa alla þá burði til þess að taka við fleiri 

ferðamönnum telur höfundur að þá muni fleiri aðilar og fyrirtæki njóta góðs af. Fyrir 

vikið gæti atvinnugreinin orðið sterkari og upplifun ferðamannsins betri. Höfundur veit 

ekki til þess að rannsókn svipuð þessari hafi verið gerð með áherslu á Reykjanes og 

telur hana því hafa fullt erindi til að nýtast einstaklingum, fyrirtækjum, og 

sveitarfélögum á svæðinu til að gera enn betur í ferðaþjónustu. Í þessari ritgerð verður 

leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

„Hvaða möguleikar eru í boði við að auka ferðaþjónustu á Reykjanesi?“ 

 

Rannsóknin var unnin á þann veg að hálf opin viðtöl voru tekin við fólk sem þekkir vel 

til ferðaþjónustu á svæðinu. Töluleg greining var gerð þar sem unnið var með töluleg 

gögn frá til dæmis Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands. Höfð var hliðsjón af þeim 

landsvæðum og ferðamannastöðum sem náð hafa miklum og góðum árangri. Var það 

gert með það fyrir augum að hægt væri að yfirfæra eitthvað af því sem vel hefði gengið 

í ferðaþjónustu á þeim svæðum yfir á Reykjanes.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að höfundur mun þræða þá 

aðferðafræði sem notuð er við verkefnið. Næst verður farið í fræðilegan bakgrunn 

viðfangsefnisins þar sem fjallað er um skilgreiningar, sögu ferðaþjónustu á Íslandi, 

töluleg gögn úr ferðaþjónustunni, sögu Reykjaness, landsvæðið skoðað, helstu 

ferðamannastaðir þess og væntanlegar fjárfestingar á svæðinu. Þar á eftir eru viðtölin 

tekin saman, niðurstöður rannsóknarinnar svo settar fram og þær ræddar í framhaldi í 

umræðukafla. Í lokin eru svo ályktanir dregnar saman í lokaorðum.  
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1 Aðferðir og framkvæmd 
Eigindleg rannsóknaraðferð er notuð þegar afla á gagna á upplifun fólks á aðstæðum 

og umhverfi sínu. Áhersla er lögð á skilning og merkingu viðmælandans með 

aðferðinni en ekki reynt að finna einhvern einn sannleika. Notast má við ólíkar 

rannsóknaraðferðir í eigindlegum rannsóknum, tilviksfræði (e. narrative inquiry), 

fyrirbærafræði (e. phenomenology), þjóðfræði (e. ethnography) og grundaða kenningu 

(e. grounded theory) eigindlegra rannsókna. Í þeirri síðastnefndu, grundaðri kenningu 

eigindlegra rannsókna, eru gögnum safnað saman og þau svo greind með 

kerfisbundnum hætti (Meeriam, 2009). Í rannsókninni sem verður fjallað um í þessari 

ritgerð voru tekin viðtöl við aðila sem tengjast ferðaþjónustu á Reykjanesi með 

einhverjum hætti.  

 Með því að nota eigindlega aðferð öðlast rannsakandi dýpri skilning á 

viðfangsefninu þó ekki megi alhæfa út frá niðurstöðum þeirra. Ófyrirsjáanlegar 

upplýsingar sem koma fram í viðtölum geta valdið breytingunum. Í viðtölunum fær 

viðmælandinn í rannsókninni að setja fram sína upplifun í eigin orðum. Með því er 

reynt að komast hjá því eins og mögulega er hægt að gera honum upp skoðanir. Viðtölin 

geta verið opin viðtöl, djúp viðtöl og hálfopin viðtöl. Í þessari rannsókn voru notuð 

hálfopin viðtöl, þá var höfundur með fyrirfram samdar spurningar en gaf samt 

viðmælendum tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar. Rannsakendur hlusta sérstaklega 

eftir því sem getur varpað nýrri sýn á viðfangsefnið í hálf opnum viðtölum og því sem 

gæti gagnast rannsóknarmarkmiðum (Merriam, 2009). 

 
1.1 Greining gagna 

Í þessari rannsókn voru viðtölin tekin upp á upptökutæki, þannig var hægt að afrita þau 

orðrétt inn í textaskjal. Hægt er að koma í veg fyrir glötun upplýsinga með því að afrita 

viðtöl auk þess sem það tryggir að hægt er að hafa orðrétt eftir viðmælendum (Meeriam, 

2009). Höfundur vann þessa ritgerð einn og tók hann þrjú viðtöl við fjóra viðmælendur. 

Í einu viðtalinu tók hann viðtal við tvo viðmælendur í einu. Þar spurði hann hvorn 

viðmælandann fyrir sig en með sama spurningarlista. Öll viðtölin voru tekin upp með 

upptökubúnaði í tölvu yfir þriggja mánaða tímabil en fyrsta viðtalið var tekið 16. 

september 2016. Skömmu síðar var það afritað þannig að það var skrifað orð frá orði í 

textaskjal. Seinni tvö viðtölin voru tekin 23. janúar 2017 og í kjölfarið voru þau afrituð 

í textaskjal. 
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1.2 Val á viðmælendum og staða rannsakanda 

Þegar velja átti viðmælendur var leitast við að finna einstaklinga sem tengdust 

ferðþjónustu á Reykjanesi. Höfundur sendi tölvupóst á fjóra einstaklinga sem allir 

svöruðu og voru tilbúnir til að veita viðtal. Viðmælendurnir starfa allir í ferðaþjónustu 

á Reykjanesi.  

 Mikilvægt er að viðmælendur séu í umhverfi sem þeim líður vel og þeir upplifa 

sig örugga (Merriam, 2009). Með það að leiðarljósi leyfði höfundur viðmælendum 

sínum að velja vettvang fyrir viðtölin. Öll þrjú viðtölin voru tekin á vinnustöðum 

viðmælenda. Viðmælendum var heitið trúnaði og gefin eftirfarandi gervinöfn: Gunnar, 

Sigrún, Lovísa og Sigurður. Var þetta gert svo hægt væri að fjalla á persónulegan hátt 

um viðmælendur án þess að þeir þekktust í framsetningu verkefnisins. Með þessu geta 

ekki orðið neikvæðar afleiðingar af þátttöku viðmælenda í rannsókninni. Þá er átt við 

að viðmælendur veiti upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir þá í félagslegum eða 

lagalegum skilningi.  

 Mikilvægt er að rannsakendur fari með opnu hugarfari í viðtöl, fylgi viðeigandi 

aðferðafræði og séu ekki búnir að mynda sér ákveðnar skoðanir fyrirfram. Mikilvægt 

er að rannsakendur tileinki sér vinnubrögð aðferðarfræðinnar þar sem að framsetning 

og túlkun rannsakenda á gögnum eru mælitæki rannsóknarinnar (Merriam, 2009). Staða 

rannsakanda í þessari rannsókn er sú að hann býr í Reykjanesbæ og þarf því að gæta 

þess að leiða ekki eða hafa áhrif á svör viðmælenda. Hann hefur ekki hagsmunatengsl 

við ferðaþjónustuna á svæðinu. 

 Upplifun rannsakanda á viðmælendum sínum var sú að þeir voru opinskáir og 

öryggir. Þeir voru ánægðir með að áhugi væri sýndur á viðfangsefninu og virtist 

tilgangur og úrvinnsla viðtalsins ekki hafa áhrif á þá. Í þessari rannsókn ríkti 

valdajafnvægi á milli rannsakenda og viðmælenda en það er mikilvægt svo aðilar hafi 

ekki óæskileg áhrif á hvorn annan (Merriam, 2009). 

 
1.3 Upplýsingaöflun 
Heimildavinna og öflun upplýsinga hófst um miðjan ágúst 2016 og stóð til loka 

rannsóknarvinnu í lok febrúar 2017. Aðallega fór heimildaleit fram á leitarvélum 

veraldarvefsins, frá leiðbeinanda og einstaklingum sem þekktu rannsóknarefnið vel.  

Þar sem höfundur hafði litla vitneskju um hvernig staðan væri í ferðaþjónustu á svæðinu 

vildi hann fræðast betur um hana auk þess sem hann vildi komast að því hvort 

möguleiki væri á að auka hana á einhvern hátt.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Samkvæmt skilgreiningu Ivanoic (2008) á ferðamönnum (e. tourist) eru það allir þeir 

einstaklingar sem ferðast á áfangastaði og dvelja þar í að minnsta kosti eina nótt. 

Staðirnir sem ferðast er um geta verið ferðamannaseglar (e. tourist attraction) en 

markmið þeirra er að laða til sín ferðamenn. Þetta geta verið manngerður staður sem 

dæmi Kolaportið og náttúrulegir sem dæmi Ásbyrgi og Þingvellir (Ivanovic, 2008). 

Ferðaþjónusta (e. tourism) er vítt hugtak sem Macontosh og Goeldner (1986) 

skilgreina í bókinni Tourism: principles, practices, philosophies. Skilgreining þeirra er 

samantekt af þjónustu, athöfnum og atvinnustarfsemi sem skilar ferðaupplifun. Ferðir 

milli staða, gistingar, veitingaaðstaða, verslanir og ýmisleg önnur afþreying og þjónusta 

til einstaklinga eða hópa er það sem ferðaupplifunin byggist á. Þá er átt við öll sambönd 

og athafnasemi sem skapast vegna samskipta ferðamanna, stjórnvalda, 

þjónustufyrirtækja og þess sveitarfélags sem tekur þátt í að laða til sín ferðamenn og 

útvega þeim gistingu (Goeldner & Ritchie, 1986). 

 

2.1 Saga íslenskrar ferðaþjónustu 
Það tók langan tíma fyrir ferðaþjónustu á Íslandi að taka á sig mynd. Ferðalangar þurftu 

um aldir að nánast eingöngu treysta á leiðsögn og gestrisni bændafólks. Önnur gisting 

stóð ekki til boða fyrr en um miðja nítjándu öld. Ekki var mikil þörf fyrir slíka þjónustu 

á þeim tíma þar sem lítið var um að erlendir ferðamenn kæmu til landsins.  

Tími framfara og breytinga var á tuttugustu öldinni þó að í upphafi aldar hafi 

ferðaþjónustan ekki verið þróaðri en svo að það var nánast hægt að nafngreina alla þá 

sem ferðuðust til landsins. Strax upp úr aldamótum fór ferðamönnum til landsins  

hinsvegar að fjölga. Það hafði mikil áhrif að erlend ferðamannaskip byrjuðu að sigla 

með fjölda ferðamanna norður í höf. Með þessu hófst mikil vinna við að kynna landið 

og má segja að frumraun til landkynningar erlendis hafi verið gerð árið 1900 (Helga 

Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014).  

Í kjölfar hátíðarinnar miklu sem haldinn var í tilefni af þúsund ára afmæli 

Alþingis árið 1930 urðu miklar breytingar sem vissulega áttu eftir að hafa jákvæð áhrif 

á ferðaþjónustu landsins. Bílum fjölgaði og þurftu þeir vegi en lítið var um vegi í byrjun 

aldarinnar. Hafist var handa við að laga þá og lengja einnig sem byggðar voru brýr yfir 

ár og fljót. Auðveldara varð að ferðast milli landshluta og tóku landsmenn því fagnandi. 

Veitinga- og gististaðir fóru að spretta upp víðsvegar um landið þar sem eftirspurnin 
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jókst. Má þar helst nefna að stærsta hótel landsins Hótel Borg var byggt á methraða 

(Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014). 

Góðar samgöngur hafa gert ferðaþjónustunni kleift að vaxa frá því að 

farþegaflug byrjaði fyrir alvöru á Íslandi á sjötta áratug tuttugustu aldar. Flugið hefur 

verið undirstaðan í vexti atvinnugreinarinnar. Á sjötta og sjöunda áratugnum var lagður 

grunnur að leiðarkerfi með Ísland sem áningarstað og síðar sem skiptistöð í flugi milli 

heimsálfa (Evrópu og N-Ameríku). Þessi þróun átti mikinn þátt í að koma Íslandi á 

kortið og með aukinni landkynningu um miðja síðustu öld fóru að koma mun fleiri 

ferðamenn til landsins. Forsenda þess að ferðaþjónusta gangi vel er samvinna en í 

hverju ferðalagi fléttast saman gisting, veitingar, samgöngur og þjónusta. Þrátt fyrir 

skort á hótelum á Íslandi varð lítil breyting þar á fram undir árið 1960, þá varð mikil 

breyting og gistirými í Reykjavík margfölduðust með tilkomu stórra hótela og upp rann 

tími Edduhótela úti á landi. Mikil aukning varð á heimsóknum erlendra ferðamanna 

þegar komið var fram á síðari hluta 20. aldar. Frá því að vera um 4 þúsund á ári árið 

1950 yfir í 53 þúsund árið 1970. Við þessa miklu aukningu var reynt að leita leiða til 

að geta tekið á móti öllum þessum fjölda ferðamanna og ein leiðin var að byrja með 

skipulagða ferðaþjónustu á sveitabýlum (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig 

Jónsdóttir, 2014). 

Undir lok 20. aldar var ferðaþjónustan orðin að mikilvægri atvinnugrein en áður 

hafði hún einungis verið  einskonar aukabúsgrein. Með þessum mikla vexti varð 

inntakið fjölbreytt og fór þjónusta við ferðamenn að teygja sig inn á fleiri svið 

samfélagsins. Þessi þjónusta var farin að telja mikið fyrir íslenskt samfélag í 

gjaldeyrisöflun. Í byrjun 21. aldar voru svo erlendir ferðamenn sem heimsóttu landið 

orðnir fleiri en íbúar landsins. Spár gera ráð fyr ir enn meiri fjölgun ferðamanna næstu 

árin og landið hefur markað sér sess sem áhugavert land fyrir ferðamenn að sækja heim 

(Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014).  

 Eftir mikið efnahagshrun í landinu árið 2008 og mikið eldgos í 

Eyjafjallajökli árið 2010 leit fyrir um tíma að mikil óhamingja myndi umlykja þjóðina 

og landið til margra ára. Með harðfylgni landsmanna og jákvæðum áhrifum af öllu því 

sem hafði dunið yfir þjóðina varð Ísland að hástökkvara á sviði ferðamála. Sama hvort 

um var að ræða vöxt gjaldeyristekna eða ferðamanna að þá sýndu flest línurit strikið 

upp á við. Ferðaþjónustan var orðin að risa í íslensku atvinnulífi innan fimm ára frá 

efnahagshruni (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014). 
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Saga ferðaþjónustunnar er enn í mótun og erfitt að segja til um hvenær hún muni 

ná hápunkti sínum. Mikið hefur þó gerst frá því fyrstu erlendu ferðamennirnir komu til 

landsins eingöngu til þess að njóta gestrisni íbúa þess og náttúru. Margir hafa þá skoðun 

að ferðaþjónustan hafi verið lausnin við ógæfunni eftir bankahrunið og eldgos í 

Eyjafjallajökli. Ferðaþjónustan er í gífurlegri sókn og náði árið 2013 að vera í fyrsta 

sinn sú atvinnugrein sem skapaði mestu gjaldeyristekjurnar. Með svona miklum vexti 

fylgja þó bæði kostir og gallar enda fylgir vandi vegsemd hverri (Helga Guðrún 

Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2014). 

 

2.2 Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum 

Ferðaþjónustan aflar nú til dags meiri gjaldeyristekna en álframleiðslan og 

sjávarútvegurinn. Miðað við mælingar á útflutningi þjónustu og vöru hefur hlutur 

ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum aukist úr 18,8% í 31,0% frá árunum 2010 – 2015. 

Tekjuaukning af erlendum ferðamönnum innanlands nam 31% milli áranna 2014 – 

2015 en tekjurnar voru 208, 4 milljarðar árið 2015 eða 49,3 milljörðum meiri heldur en 

árið á undan. Í takt við þessa miklu fjölgun erlendra ferðamanna til landsins hafa störf 

í íslenskri ferðaþjónustu aukist til muna. Árið 2014 voru starfandi í 

ferðaþjónustutengdum greinum 21.600 manns eða 2.600 fleiri manns heldur en árið á 

undan. Mikil fjölgun hefur verið um störf í ferðaþjónustutengdum greinum frá árinu 

2010 eða um 37,6% á meðan störfum í landinu hefur aðeins fjölgað um rúmlega 6% á 

þessum tíma (Ferðamálastofa, 2016). 

Það vill haldast í hendur með auknum straumi erlendra ferðamanna til landsins 

að erlend kortavelta eykst líka. Á árinu 2015 hafði hún aukist um 71,5% frá árinu 2012 

þar sem hún var 154 milljarðar króna árið 2015 en 90 milljarðar króna árið 2012.  Árið 

2015 rann til gisti- og veitingaþjónustu um þriðjungur af erlendri kortaveltu eða 31,1%, 

til farþegaflutninga 19,2%, til verslana 14,9%, til ýmiskonar ferðaþjónustu 4,2%, til 

bensínafgreiðslna, viðgerða og viðhaldsþjónustu bifreiða 5,5% og að lokum rann 9,1% 

kortaveltu í úttektir á reiðufé (Ferðamálastofa, 2016). 46% hækkun var á kortaveltu 

milli ára í september árið 2015. Þá var greiðslukortavelta í þeim mánuði 13,7 milljarðar 

og 4,3 milljörðum krónum hærri en í sama mánuði árið áður. Ef erlend kortavelta í 

septembermánuðum síðustu fjögurra ára er svo borin er hægt að sjá að hún hefur aukist 

um 122% (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2015). 

Frá árinu 2010 hefur fjöldi erlendra ferðamanna til landsins tvöfaldast og hefur 

aukning verið árlega að jafnaði 21,6% milli ára. Mest var aukningin 29,1 % en það var 
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frá árinu 2014 – 2015. Árið 2014 voru erlendir ferðamenn 998.000 manns en árið 2015 

voru þeir orðnir 1,3 milljón manns og því um 29,2% aukningu á milli ára að ræða. 

97,9% af heildarfjölda ferðamanna komu með flugi um Leifstöð. Aukning ferðamanna 

síðustu þrjú árin hefur hlutfallslega verið meiri að vetri til en að vori, sumri og hausti 

og því er ferðamannatímabilið alltaf að lengjast hægt og rólega (Ferðamálastofa, 2016). 

Árið 2015 var heildarfjöldi gistinótta á Íslandi um 6,5 milljónir og þar af 

gistinætur erlendra gesta um 5,6 milljónir og gistinætur Íslendinga 930.000. Hefur 

aukning verið á gistinóttum erlendra gesta að jafnaði 21,3% á milli ára og gistinóttum 

Íslendinga að jafnaði um 2,4% frá árinu 2010. Gistinætur að sumarlagi árið 2015 voru 

51,7%, að vori eða hausti 25,9% og að vetri til 22,4%. 48,2% af gistináttafjölda árið 

2015 var eytt á höfuðborgarsvæðinu eða Suðurnesjum eða um 3,1 milljón gistinátta. 

51,8% gistinátta var eytt í öðrum landshlutum eða um 3,4 milljónum gistinóttum 

(Ferðamálastofa, 2016). 

Um árabil hefur Ferðamálastofa látið framkvæma kannanir meðal Íslendinga 

um ferðalög þeirra bæði utanlands sem og innanlands. Árið 2015 ferðuðust 85% 

svarenda innanlands sem voru aðeins færri en árið áður sem voru um 87%. Dagsferðir 

eru alltaf nokkuð vinsælar á meðal Íslendinga en um 72% fóru í þannig ferð árið 2015 

og fóru flestir á Suðurlandið í dagsferð eða um 58,5%. Vesturland kom svo þar á eftir 

en 33,5% fóru í dagsferð þangað og þriðja vinsælasta svæðið var Reykjanes en um 

30,2% fóru þangað í dagsferð. Vinsælustu afþreyingar sem innlendir ferðamenn nýttu 

sér og greiddu fyrir á ferðalögum sínum árið 2015 voru sundlaugar og jarðböð eða um 

74,8%, söfn og sýningar 37,8%, leikhús og tónleikar 20,5%, 17,2% fóru í veiði, 11,5% 

fóru í bátsferð og að lokum fóru 8,2% í golf (Ferðamálastofa, 2016). 

Á árinu 2016 hélt ferðamannastraumurinnáfram að aukast og var heildarfjöldi 

ferðamanna sem kom til landsins það ár með flugi eða Norrænu 1.792.201 manns sem 

er  39% aukning frá árinu 2015 en þá komu 1.289.100 ferðamenn til landsins með flugi 

eða Norrænu (Ferðamálastofa, e.d.).  

Þegar ríkisfang erlenda ferðamanna, sem komu til landsins árið 2016, er skoðað 

kom í ljós að þrjár þjóðir voru í miklum meirihluta. Bandaríkjamenn voru þar 

fjölmennastir þar sem að 415.287 manns komu til landsins. Bretar komu næstir með 

316.395 ferðamenn og þriðju í röðinni voru Þjóðverjar með 132.789 ferðamenn 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  
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2.3 Ferðaþjónusta á Reykjanesi í tölum 
Í könnun sem Ferðamálastofa gerði árið 2016 var spurt um hvaða svæði eða staði 

Íslendingar heimsóttu á ferðalagi sínu innanlands og kemur það ekki á óvart að 

Akureyri var efst á lista af 11 svæðum og stöðum. Þangað lögðu flestir leið sína eða um  

41,3% svarenda, höfuðborgarsvæðið kom næst með 24,3%, Borganes í því þriðja með 

23,4% og svo Þingvellir í því fjórða með 20,4%. Reykjanesið komst ekki inn á þennan 

lista og heimsóttu einungis 11,1% það árið 2015. Skiptist það niður í 8,9% 

Reykjanesbæ, 5,4% Grindavík, 3,9% Sandgerði, 2,9% Reykjanesvita og nágrenni, 

2,3% Krísuvík og 2,0% í Bláa Lónið (Ferðamálastofa, 2016). Út frá þessum 

niðurstöðum má því ætla að Íslendingum þyki ekki eins spennandi að ferðast um 

Reykjanesið eins og til Akureyrar þó svo að flestir íbúar landsins búi í hálftíma til 

klukkutíma fjarlægð frá Reykjanesinu en fjögurra til fimm klukkustunda fjarlægð frá 

Akureyri. 

Í sömu könnun kemur einnig fram að um helming gistinótta hafi verið eytt á 

Suðurlandi og Norðurlandi árið 2015. Þetta skiptist þannig niður að á Suðurlandi gistu 

27%, Austurlandi 10%, Norðurlandi 24%, Vestfjörðum 9%, Vesturlandi 18%, 

höfuðborgarsvæðinu 9%, á hálendinu 2% og Reykjanesi 1% (Ferðamálastofa, 2016). 

Út frá þessum niðurstöðum sjáum við að Íslendingar eyða ekki miklum tíma á 

Reykjanesi og má gera ráð fyrir því að flestir þeirra sem ferðist um það geri það á einum 

degi. 

Í könnun árið 2016 sem Ferðamálastofa fékk Gallup til að framkvæma á meðal 

ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi kom í ljós að aðeins 5,5% ferðaþjónustufyrirtækja á 

Íslandi hafa starfsemi á Reykjanesi. Á höfuðborgarsvæðinu reka 36,3% fyrirtækja 

starfsemi sína, á Norðurlandi 19,5% fyrirtækja og á Suðurlandi 16,9% fyrirtækja 

(Ferðamálastofa, 2016). Út frá þessum niðurstöðum kemur það því kannski ekki á óvart 

að ekki eru fleiri ferðamenn sem dvelja á Reykjanesinu til lengri tíma. Ef ekki er 

nægilegt framboð í ferðaþjónustu á svæðinu getur það hugsanlega gert það að verkum 

að ferðamenn leiti jafnvel til annarra staða þar sem framboð er meira (Ferðamálastofa, 

2016).  

Með auknum ferðamannastraumi til landsins hefur gistinóttum á landinu fjölgað 

mikið bæði á hótelum og gistiheimilum og er Reykjanesið engin undantekning í þeim 

málum. Frá árinu 2012 til ársins 2016 hafa gistinætur á hótelum og gistiheimilum aukist 

um helming.  Árið 2012 voru þær 2.477.341 en árið 2016 voru þær orðnar 5.169.732. 

Flestar voru gistinæturnar á höfuðborgarsvæðinu, en þær voru 2.656.119. Suðurland 
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kom þar næst á eftir með 1.043.925 gistinætur, Norðurland með 579.983, Vesturland 

og Vestfirðir með 364.130, Reykjanes 330.373, og Austurland rak svo lestina með 

195.202 gistináttum (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

2.4 Uppbygging áfangastaða 

Söluverð byggir á sambandi framboðs og eftirspurnar. Svo að árangur náist hjá 

áfangastað og jafnvægi haldist í þessu sambandi framboðs og eftirspurnar þurfa mörg 

atriði að vera til staðar. Áfangastaðir þurfa að byggjast upp á margvíslegum þáttum sem 

mynda gangvirkt og náið samband því engin staður byggist upp á eingöngu einum þætti 

eins og til dæmis hóteli eða skipulögðum ferðum. Til að anna eftirspurn þurfa samfélög 

að geta veitt fjölbreytta þjónustu og eru það fimm þættir sem taldir  eru að verði að vera 

til staðar ef byggja á upp áfangastað (Gunn, 2002). 

Aðdráttaraflið (e. attractions) er fyrsti þátturinn sem þarf að vera til staðar og sá 

veigamesti í framboðshliðinni. Þjónustan (e. service)  skilar mestum efnahagslegum 

ávinningi og því er hún gríðarlega mikilvæg (Gunn,2002). Það má þó taka fram að þetta 

á ekki alltaf við þar sem að í sumum tilvikum geta nokkrir þættir átt við sama staðinn 

eða svæðið. Þeir geta verið sem dæmi bæði aðdráttarafl og þjónustastarfsemi líkt og 

Bláa Lónið. Dæmi um þjónustu eru ferðaskrifstofur, veitingastaðir og gisting. Þriðji 

þátturinn í uppbyggingunni eru svo samgöngur (e. transportation). Þær eru 

nauðsynlegar til að ferja ferðamenn bæði til og frá áfangastað auk þess  sem þær skipa 

stóran sess í því þegar ferðast er innan áfangastaða. Þar sem ferðamenn eru vanir á 

ferðalögum sínum að nýta misjafna ferðamáta, allt frá göngu yfir í flug skiptir 

gríðarlega miklu máli að hlúa vel að uppbyggingu samgangna. Fjórði þátturinn er svo 

upplýsingaveita (e. information) en algengt er að upplýsingamiðstöðvar séu fyrir 

ferðamenn í bæjarfélögum. Fimmti og síðasti þátturinn er markaðsetningin (e. 

promotion) en með tilkomu internetsins hefur verið auðveldara að ná til einstaklinga 

með stafrænum skilaboðum (Gunn, 2002). 

 Þegar kemur að uppbyggingu ferðamannastaða skiptir máli hvernig 

ferðamennsku hagsmunaaðilar vilja bjóða upp á á sínu svæði. Þetta á við um 

uppbyggingu áfangastaða og þá möguleika sem náttúran á svæðinu býður upp á. 

Mikilvægir þættir í aðdráttarafli áfangastaða eru ytri eiginleikar eins og veðurfar og 

landslag sem geta haft mikil áhrif á það hvernig ferðamennska byggist upp á svæðinu. 

Menningarlegir og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif á hvernig uppbyggingin á sér 

stað (Pearce, 1998). 
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2.4.1 Samvinna 
Þegar kemur að því að byggja upp ferðaþjónustu skiptir þátttaka yfirvalda á áfangastað 

þess miklu máli. Því er mikilvægt í  íslensku samfélagi að ríkisvaldið, sveitarfélögin, 

fyrirtæki og einstaklingar vinni saman að uppbyggingu ferðaþjónustu. Mikilvæg 

forsenda hvers sveitarfélags fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á sínu landsvæði er að 

þjónusta íbúa (Edward Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013). Sveitarfélög geta 

komið að mörgum mikilvægum þáttum eins og fjármögnun, markaðssetningu, viðhaldi 

og uppbyggingu innviða og boðið upp á fræðslu og starfstengdan stuðning við 

einstaklinga og fyrirtæki sem starfa í ferðaþjónustu (Wilson, S., Fesenmaier, D. R., 

Fesenmaier, J. og Van Es, J. C., 2001). 

Hagsmuna-og félagasamtök vega einnig þungt í uppbyggingu ferðaþjónustu og 

eru til að mynda í hverjum landshluta Íslands ferðamálasamtök byggð á 

landshlutaskiptingu samtaka sveitarfélaganna. Þessi samtök eru í heildina átta auk 

ferðamálasamtaka Íslands. Virkni samtakanna ræðst af því starfsfólki sem starfar á 

hverjum stað. Því getur starfsemi ferðamálasamtakanna verið mismikil og árangursrík 

eftir landshlutum. Markaðsstofur eru einnig í hverjum landshluta fyrir sig og hafa þær 

flestar fengið stuðning eða verið stofnaðar af ferðamálasamtökum með 

vaxtarsamningum (Edward Huijbens og Gunnar Þ. Jóhannesson, 2013). Sjaldan er það 

þó hlutverk Markaðsstofu að markaðsetja sig heldur aðeins að styðja við 

ferðaþjónustuaðila í markaðssetningu á sínu svæði (Pike, 2004). Leið hins opinbera til 

að fjármagna verkefni innan svæða er í gegnum vaxtarsamninga þeirra verkefna sem 

eiga rétt á byggðastyrkjum. Með þessu er markmiðið að efla bæði samkeppnishæfni 

atvinnulífsins og nýsköpun. Auk þess sem hægt er að auka hagvöxt með nánu og virku 

samstarfi fyrirtækja, háskóla, ríkisins og sveitarfélaga. Einstök fyrirtæki eða verkefni 

geta fengið hjálp frá atvinnuþróunarfélögum við uppbyggingu með ráðgjöf og 

ýmiskonar aðstoð. Forsenda þess að það árangur náist í uppbyggingu og skipulagi á 

arðbæran hátt er gott samstarf milli þessara aðila (Edward Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013).  

Á Íslandi hefur verið algeng sú þróun að ríkið fái einkaaðila í samstarf við sig 

og þurfi því ekki að fara út í nein bein útgjöld. Einkaaðilar koma þá að fjármögnun 

verkefna, hanna þau, sjá um byggingu þeirra og rekstur (Edward Huijbens og Gunnar 

Þ. Jóhannesson, 2013).  
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2.4.2 Seglar 
Hvað er það sem fær fólk til þess að velja sér staði til að ferðast á ?. Eitthvað þarf að 

vera til staðar á svæðinu sem vekur áhuga ferðamannsins hvort sem það er skipulögð 

afþreying af ferðaþjónustuaðila, aðstaða til að njóta afþreyingu eða menningar- og 

náttúrulegar auðlindir svo dæmi séu tekin (Gunn, 2002). Margir fræðimenn telja að 

aðdráttarafl séu mikilvægasti hluti ferðamennskunnar og helsta ástæða þess að fólk kýs 

að ferðast. Án aðdráttarafls væri því lítil þörf á að byggja upp afþreyingu, gistingu, 

samgöngur eða annarskonar ferðaþjónustu. Þjónustan getur verið einstök en er þó í 

flestum tilvikum til stuðnings en ekki aðal ástæða komu ferðamannsins. Mikilvægt er 

fyrir aðdráttarafl að fá góðan stuðning þjónustunnar þar sem að hún skiptir miklu máli 

í upplifun ferðamannsins (Gunn, 2002).  

Samkvæmt MacCannell (1999)  er að skipta aðdráttarafli ferðamanna upp í þrjá 

þætti: ferðamanni, ferðamannastað og leiðarmerki (upplýsingar um 

ferðamannastaðinn) (MacCannell, 1999). Út frá eigin hvötum ferðamannsins er honum 

ýtt í átt að aðdráttarafli og gefur það fræðimönnum vísbendingu um að sterkt samband 

sé á milli hvata, aðdráttarafls áfangastaða og notkunar leiðarmerkja. Því er nauðsynlegt 

fyrir áfangastaði að vita áhuga ferðamanna svo þeir geti nýtt sér þetta kerfi (Yoon og 

Uysal, 2005). 

Algengt er að hvati sé breytilegur og sveigjanlegur hjá fólki. Ferðamaður sem 

er ungur, einstæður og barnlaus getur haft allt aðrar ferðahvatir en þegar hann er kominn 

með maka og börn. Það ætti að hjálpa ferðamannastöðum að byggja upp þjónustu ef 

góður skilningur er á þessum hvötum og því sem ferðamaðurinn hefur áhuga á. 

Fjölskyldufólk er oftast bundið einhverjum ákveðnum tíma þar sem að börnin eru í 

skóla, því ferðast fjölskyldur mest á sumrin og í vetrarfríum. Á sama tíma er algengt að 

eldri borgarar ferðist á láganna tíma þegar það er ódýrara að ferðast. Til að hámarka 

afkomu sína þurfa áfangastaðir að hafa þekkingu á árstíðabundnu mynstri, mismunandi 

mörkuðum og að laða að samrýmanlega markaðshluta (Buhalis, 2000). Meiri líkur eru 

á því að ferðamenn sem ferðast til fjarlægari staða afli sér meiri upplýsingar um 

áfangastaðinn. Ástæða þess er líklega sú mikla fjárfesting sem fylgir löngum 

ferðalögum. Þeir sem aftur á móti eru að ferðast styttra eru líklegri til þess að dvelja í 

skemmri tíma á áfangastað og skoða eingöngu þá ferðamannastaði sem eru 

áhugaverðastir eða mest auglýstir. Þeir nota þau leiðarmerki sem á staðnum eru og láta 

það eiga sig að vera að uppgötva sjálfir áhugaverða ferðamannastaði (Richards, 2002). 

Eins og staðan er í dag eru áfangastaðir víðsvegar um heiminn að berjast um 

sömu ferðamennina og auka samkeppnisfærni sína með því að bæta vöru sína eða 
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þjónustu (Zhang og Marcussen, 2007). Nauðsynlegt er fyrir áfangastað að aðdráttarafl 

vinni hvert með öðru. Aðdráttarafl er mis sterkt og því getur samvinna þeirra sem eru 

ekki nægilega sterk við þau sem eftirsóknarverð eru verið mikilvæg við að ná til 

ferðamanna sem komnir eru á svæðið. Þegar ferðamenn heimsækja eftirsóknarvert 

aðdráttarafl verða þeir að fá upplýsingar eða tilboð frá öðru aðdráttarafli (Richards, 

2002). 

Að greina það sem einstakt við áfangastaðinn er eitt af því mikilvægasta þegar 

kemur að skipulagningu áfangastaða. Það er líka mikilvægt að bjóða ferðamönnum upp 

á öðruvísi umhverfi en þeir mega venjast, eitthvað sem auðkennir eðli og ímynd 

áfangastaðarins (Inskeep, 1991). Ekki er ávallt á hreinu hver besta ímyndin af 

áfangastaðnum er auk þess  sem fólk getur verið ósammála um hvaða ímynd skuli 

markaðsetja. Skipuleggjendur hafa oft betri skynjun fyrir markaðnum þar sem að í 

mörgum tilvikum hafa íbúar óraunsæja skynjun af svæðinu (Ritchie og Ritchie, 1998). 

Passa þarf upp á þá ímynd sem skipuleggjendur vilja að einkenni áfangastaðinn og 

gæðin á þeirri vöru eða þjónustu sem boðið er upp á og jafnvel einkenna staðinn.  Það 

hefur komið í ljós að þessir þættir hafa áhrif á ánægju gesta og áhuga þeirra á að koma 

aftur (Bigné, J. E., Sanchez, M. I. og Sanchez, J., 2001). Breyting getur orðið á 

staðbundinni menningu áfangastaðarins við uppbyggingu ferðamennsku, hún er þá látin 

falla að þeirri ímynd sem birtist ferðamanninum og til að fullnægja væntingum hans 

(Saarinen, 2004). 

 

3 Ólíkar tegundir ferðamennsku 
Við uppbyggingu ferðamannastaða víðsvegar um heiminn þarf að huga að mörgum 

þáttum hvort sem þeir eru landfræðilegir eða líffræðilegir. Þar sem að ferðamenn eru á 

öllum aldri, hafa misjafnan ferðamáta og mismunandi ferðahvata þarf að huga að því 

við uppbyggingu ferðamannastaða hvaða hóp eigi að nálgast. Hægt er að skipta 

ferðamennsku upp í ýmsa flokka en í þessum kafla verður fjallað um þrjá þeirra, 

fjölskylduferðamennsku, ævintýraferðamennsku, heilsutengda ferðamennsku og 

menningartengda ferðamennsku. 

 

3.1 Fjölskylduferðamennska 
Í nútíma samfélagi eru fleiri fjölskylduform algeng heldur en kjarnafjölskyldan 

svokallaða sem samanstendur af mömmu, pabba og börnum. Því má segja að nóg sé að 

fjölskylduformið innihaldi eitt barn og eitt foreldri eða forsjáraðila (Carr, 2011). Þegar 



 

 19 

kemur að skipulagningu ættu því ferðaþjónustuaðilar að gera ráð fyrir ýmsum 

fjölskylduformum og ekki einblína á kjarnafjölskylduna (Carr, 2011). Öll fjölskyldan 

tekur þátt þegar tekin er ákvörðun um að fara í ferðalag og allir meðlimir hennar hafa 

hlutverki að gegna í ákvörðunartökunni. Því skiptir miklu máli þegar skipulögð er 

fjölskylduferð að hafa í huga að sérhver fjölskyldumeðlimur er einstaklingur sem sækist 

eftir sömu upplifun og hinir meðlimir fjölskyldunnar (Gram, 2005). Mikilvægt er að 

skoða ábendingar sem berast frá börnum við uppbyggingu og markaðssetningu 

ferðamannastaða. Aðal ástæða þess er sú að börn eru oft miklir áhrifavaldar í 

ákvörðunartöku foreldra um hvert skal ferðast. Þau eyða sínum peningi og fá foreldra 

sína til að gera slíkt hið sama, með þessu skapast hagnaður fyrir áfangastaðinn 

(Cullingford, 1995). 

Áfangastaðurinn þarf að bjóða upp á afþreyingu og umhverfi sem börnum líkar 

við auk annarra áhugaverðra kosta sem þau hafa ekki heima  hjá sér. Með þessa þætti í 

huga við uppbyggingu ferðamannastaða er hægt að bjóða barninu upp á hinn fullkomna 

áfangastað (Cullingford, 1995). Foreldrum þykir oft gaman að skoða hluti á meðan börn 

fá hinsvegar fljótt leið á því. Börn þurfa oft meiri örvun en fullorðnir og vilja fá að vera 

þátttakendur. Hægt er að tvinna þessa tvo þætti saman og bjóða upp á afþreyingu sem 

bæði örvar hug og líkama, en börnum þykir afþreying sem býður upp á mikla virkni 

skemmtilegust (Nickerson og Jurowski, 2001). Mikilvægt er að afþreyingin sé hugsuð 

sem samvera foreldra og barna en ekki eingöngu barna. Algengt er að 

ferðaþjónustuaðilar átti sig ekki á þessu og bjóði upp á afþreyingu sem eingöngu er 

hugsuð fyrir börnin en ekki fyrir alla fjölskylduna  (Lehto, X. Y., Choi, S., Lin, Y.-C. 

og MacDermid, S. M.  2009). 
 

3.2 Ævintýraferðamennska 
Ferðir sem farnar eru með leiðsögn þar sem  aðal aðdráttaraflið eru athafnir utandyra í 

náttúrunni er það sem við gætum skilgreint sem ævintýraferðamennsku. Í þeim ferðum 

spilar náttúran stóran þátt þar sem hún er nýtt í athöfnunum. Þessar ferðir eru spennandi 

fyrir ferðamanninn og algengt er að það þurfi sérstakan útbúnað, hvort sem 

ferðamaðurinn sjálfur þarf á honum að halda eða sá sem stýrir ferðinni. Hellaskoðun, 

klifur, kajakferðir, snjó- og sjóbretti, vélsleðaferðir eru nokkur dæmi um athafnir í 

ævintýraferðamennsku (Buckley, 2007).  

Oftast þarf enga sérstaka reynslu eða þjálfun til þess að taka þátt í 

ævintýraferðum. Að kaupa ferðina og að mæta er í raun það eina sem er nauðsynlegt 
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svo hægt sé að taka þátt. Af þeim sökum hafa ferðamenn sem taka þátt í slíkum ferðum 

litla og jafnvel enga reynslu og þurfa því að geta treyst fullkomlega á leiðsögumanninn. 

Leiðsögumaðurinn  þarf því að hafa sérþekkingu og reynslu í því sem fer fram í 

ferðinni. Ferðamenn setja því oft líf sitt í hendur á fólki sem það er að hitta í fyrsta 

skipti, þekkja það því ekki neitt en þurfa að treysta (Palmer, 2002). 

 

3.3 Heilsutengd ferðamennska 
Ferðalög sem hafa þann tilgang að fá fólk til þess að sjá nýja hluti, slaka vel á, 

endurnærast og njóta lífsins. Það vill komast frá sínu daglega amstri, í burtu frá vinnu 

og heimili. Eins og staðan er í dag í þeim hraðvirka heimi sem við lifum í vinnur fólk 

mikið og nýtur oft ekki mikinn tíma fyrir sig og sína nánustu (Graburn, 1978). Því 

einkennast þessi ferðalög af ánægju og forvitni um að upplifa eitthvað sem þekkist ekki 

í umhverfi þeirra (Williams, 2004).  

Hægt er að skipta heilsutengdri ferðamennsku í tvennt, það er að segja í 

lækninga ferðamennsku (e. medical tourism) og vellíðunarferðamennsku (e.Wellness 

tourism). Að efla heilsuna, koma jafnvægi á hana eða endurbyggja hana eru helstu 

þættir heilsutengdrar ferðamennsku. Á það við um félagslegan, andlegan eða 

líkamlegan þátt einstaklingsins (Mueller og Kaufmann, 2001). 

 

 

3.4 Menningartengd ferðamennska 

Ferðaþjónusta tengist menningarstarfsemi með ýmsum hætti. Oft hvetur flókið samspil 

ólíkra þátta fólk til þess að ferðast. Allt frá sandi og sól til minja, matreiðslulistar og 

sögulegra bygginga. Það má segja að menning sé í sinni víðustu merkingu einskonar 

samnefnari fyrir yfirbragð og athafnir þjóða í tíma og rúmi. Hugtakið 

menningarferðaþjónusta hefur þróast en með menningarferðaþjónustu er átt við 

ákveðna tegund ferðaþjónustu sem gerir menningu að vörumerki sínu með margskonar 

hætti. Hún leggur áherslu á menningu þjóða eða tiltekinna svæða sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. Þessi tegund ferðaþjónustunnar hefur lengi verið til en með vaxandi 

menntunarstigi og meiri áhuga almennings á menningu hefur hún hlotið aukið vægi 

(Samgönguráðuneytið, 2001).   
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4  Reykjanes 
Merkilegasti hluti Reykjanesskagans jarðfræðilega og landslagslega séð er 

Reykjanesfjallgarðurinn. Hann hvílir á virku gosbelti sem er í raun framhald 

Atlantshafshryggjarins mikla sem liggur þvert um Ísland. Elsti hluti þessa svæðis er 

700 þúsund ára gamall og er í Ölfusfjöllum. Hryggurinn yngist þó eftir því sem hann 

færist vestar og fjöllin verða lægri. Framhaldið sem er Reykjaneshryggurinn er 

neðansjávar fyrir utan Eldey. Mikil eldgos hafa verið á þessu svæði sem bera það með 

sér að uppbygging hryggsins sé ör jarðfræðilega séð. Á þessu svæði eru allar helstu 

gerðir íslenskra eldstöðva, hraunskildir (dyngjur), gígaraðir, gígahópar (svæðisgos, 

strompar og fleira) og sprengigígir (Arnþór Garðarsson, Gísli Brynjólfsson, Hörður 

Kristinsson og Jón Jónsson, 1984). 

Reykjanesfjallgarðurinn er slitróttur hryggur og hæstu hlutar hans byggðir upp 

úr þeim sundurleitu bergmyndunum sem ganga almennt undir nafninu 

móbergsmyndun. Miklar sprungureinar liggja eftir Reykjanesskaga endilöngum og taka 

á sig margvísleg form. Jarðhitasvæði með gufuaugu, leirhverir, brennisteinshverir og 

goshverir sem sumir gjósa söltu vatni. Lítið er af stöðuvötnum og lækjum á svæðinu. 

Rigningarvatn hverfur niður í hraun og rennur neðanjarðar eftir miklum sprungum þar 

sem það safnast fyrir. Úr grunnvatnsstraumnum vinna svo þéttbýlissvæðin neysluvatn 

sitt. Gróðurlendi er að mestum hluta frekar fátæklegt á Reykjanesskaga. Hraunin eru 

klædd mosafeldi (Racomitrium) en á sumum stöðum má finna gróðurvinjar milli hrauns 

og hlíða (Arnþór Garðarsson o.fl., 1984).  

Vitað er um að minnsta kosti tíu eldgos sem hafa orðið í hafinu fyrir utan 

Reykjanesið á sögulegum tíma og búist er við þrem til viðbótar. Það má því segja að 

þar séu enn að verki þau öfl sem hafa byggt upp Reykjanesskaga á liðnum öldum og 

eru þau hvergi nærri hætt. Talið er að ekki sé ólíklegt að eftir nokkur þúsund ár muni 

Reykjanesskagi ná að eða jafnvel út fyrir þann stað sem Eldey rís nú (Arnþór 

Garðarsson o.fl., 1984). 

 Landsvæði Reykjaness einkennist af miklu háhitasvæði með gufustróka og 

frussandi hveri víðsvegar á svæðinu, auk þess sem þar eru hraunbreiður og heimsþekkt 

fuglabjörg. Hægt er að finna hundrað mismunandi gíga, kletta, hella og svartar strendur. 

Reykjanes er suðvestasta táin á Reykjanesskaga. Fjöllin eru lág, mikill jarðhiti er á 

svæðinu og nesið eldbrunnið með hnúkum úr móbergi (Arnþór Garðarsson o.fl., 1984). 

Fimm sveitarfélög eru á Reykjanesi en það eru Vogar, Grindavík, Garður, 

Sandgerði og Reykjanesbær. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni bjuggu 24.050 íbúar á 
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svæðinu árið 2016. Í Reykjanesbæ bjuggu 16.400 íbúar, í Grindavík bjuggu 3.220 íbúar, 

í Sandgerði bjuggu 1.720 íbúar, í Garði bjuggu 1.510 íbúar og í Vogum bjuggu 1.200 

íbúar (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 Í næstu undirköflum verður farið yfir sögu, einkenni og aðdráttaröfl þeirra 

bæjarfélaga sem standa á Reykjanesinu. 

4.1 Garður 

Frá Rafnkelsstaðabergi að innanverðu og úti á Skagatá þar sem að gamli vitinn stendur 

er landsvæði Garðs. Honum er skipt í Inn- og Út- Garð í daglegu tali og þar á milli er 

Gerðahverfi. Hér áður fyrr tilheyrði Garður Rosmhvalaneshreppi sem náði yfir allan 

ytri hluta Reykjanesskaga. Það var svo árið 1908 sem Gerðahreppur var stofnaður og 

fögnuðu Garðbúar því 100 ára afmæli byggðarlagsins árið 2008. Árið 2016 voru íbúar 

þess 1510 en þeim fjölgaði um 50 það árið (Sveitarfélagið Garður, e.d.).  

Í Landnámu má finna elstu heimildir um Garðinn þar sem fjallað er um að 

Ingólfur Arnarson hafi viljað gefa Steinunni frænku sinni Rosmhvalanes fyrir utan 

Hvassahraun. Steinunn gat hinsvegar ekki þegið þá gjöf frá frænda sínum og bauð 

honum í skiptum fyrir landið kápu eða hempu flekkótta í skiptum fyrir landið. Einnig 

er fjallað um að Steinunn hafi lofað Gufa Ketilssyni að ávallt skyldi vera vermannstöð 

frá Hólmi. Þessi frásögn er elsta heimild um útræði frá Reykjanesi og var það frá Hólmi 

í Leiru, landi Garðs (Sveitarfélagið Garður, e.d.).  

Garður hefur upp á mikið að bjóða fyrir gesti bæjarins. Fyrsta flokks sundlaug 

með góðri rennibraut er að finna í bæjarfélaginu. Tvö gistihús eru staðsett við sjóinn á 

gömlum útvegsbændajörðum. Fuglalífið er afar fjölbreytt allt árið um kring á 

Garðskaga og má segja að hljóðheimur fuglanna, sjávarins og vindanna geri 

fjöruferðina eftirminnilega.  Allt árið um kring er opið áhugavert byggðasafn með 

kaffihúsi og þar á efri hæð er veitingahúsið Tveir Vitar. Einnig býður bærinn upp á 

gallerí, ýmsar fallegar gönguleiðir, tjaldsvæði, söfn og setur (Sveitarfélagið Garður, 

e.d.).  

 

4.2 Sandgerði 

Sveitarfélagið Sandgerðisbær sem áður var Miðneshreppur er á utanverðum 

Reykjanesskaga og nær yfir vesturströnd Miðness út að Garðskaga. Miðneshreppur var 

stofnaður árið 1886 þegar Rosmhvalaneshreppi var skipt í tvennt. Árið 1990 fékk svo 

Miðneshreppur kaupstaðarréttindi og hefur frá því verið nefndur Sandgerðisbær. Vísar 
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bæjarmerki hans til hins forna heitis Rosmhvalaneshrepps og því má sjá rostung í 

bæjarmerkinu (Sandgerðisbær, e.d.).  

Íbúar bæjarins eru liðlega 1.700 manns og hefur verið nokkur fjölgun síðustu 

áratugi.  Þeim fjölgaði um 120 manns árið 2016. Helstu atvinnugreinar bæjarins eru 

sjávarútvegur og fiskvinnsla en einnig er boðið upp á þjónustu og verslun. Jarðvegur á 

svæðinu er mjög sendinn og ekki vel fallinn til ræktunar. Góð höfn er í bænum og hafa 

viðamiklar framkvæmdir átt sér stað á henni á seinni hluta 20. aldar(Sandgerðisbær, 

e.d.).  

Í Sandgerði má finna Listatorg þar sem starfandi félag listafólks í bænum hefur 

aðstöðu. Þessir aðilar halda þar sameiginlega sýningar og deila söluaðstöðu. Ýmsir 

listaviðburðir fara þar fram eins og til dæmis myndlistarsýningar og tónlistarviðburðir. 

Í bænum er að finna fyrsta flokks sundlaug með góðri rennibraut. Tvo veitingastaði er 

að finna í Sandgerði þá Mamma Mía og Vitann. Mamma Mía býður aðallega upp á 

pítsur og skyndibita á meðan Vitinn sem er gamall veitingastaður ef ekki sá elsti á 

Reykjanesi og býður upp á mikið úrval af gæðamat. Fyrirtækin Sandgerði Cottages, 

Þóroddstaðir og iStay Cottages bjóða gestum upp á sumarbústaðagistingu. Náttúrustofa 

Suðvesturlands og Rannsóknarsetur Háskóla Íslands eru staðsett í bænum. Bærinn 

hefur svo upp á að bjóða fallegar gönguleiðir og tjaldsvæði (Sandgerðisbær, e.d.). 

 
4.3 Reykjanesbær 

Þegar sveitarfélögin Njarðvík, Keflavík og Hafnir sameinuðust árið 1994 varð til 

sveitarfélagið Reykjanesbær. Það er staðsett á utanverðum Reykjanesskaga og nær frá 

norðurmörkum Keflavíkur út á Reykjanestá og er fimmta stærsta sveitarfélag Íslands. 

Íbúar eru orðnir rúmlega 16.000 talsins og fer þeim ört fjölgandi og það langt yfir 

landsmeðaltali. Bara á árinu 2016 fjölgaði þeim um 920 manns. Reykjanesbær er í dag 

fyrst og fremst þjónustu- og menntabær ásamt því að iðnaður og frumkvöðlasetur þrífst 

þar vel. Frumkvöðlasetrið er staðsett á Ásbrú í nálægð við Keili sem er miðstöð vísinda, 

fræða og atvinnulífs. Á árum áður voru sveitarfélögin Keflavík og Njarðvík aðallega 

útgerða- og fiskvinnslustaðir og má því segja að mikil breyting hafi orðið á svæðinu í 

gegnum árin (Reykjanesbær, e.d.)  

Herstöðin var tiltölulega stór hluti af samfélaginu suður með sjó eða í um 60 ár 

þar sem margt manna hafði lifibrauð sitt. Þegar bandaríski herinn yfirgaf svæðið haustið 

2006 auk minnkandi fiskikvóta má segja að upplausn og mikið atvinnuleysi hafi haldið 

innreið sína.  Í mörg ár var ástandið alls ekki gott á svæðinu og atvinnuleysi með því 

mesta á landinu. Aðstæður tóku síðan að lagast fyrir þrem til fjórum árum í kjölfar 
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uppgangs í ferðaþjónustunni. Með þeim mikla uppgangi hefur stærsti vinnustaðurinn á 

svæðinu Flugstöð Leifs Eiríkssonar stækkað gífurlega og störf henni tengd aukist til 

muna (munnleg heimild, Ketill G. Jósefsson).  

Bærinn hefur upp á margt að bjóða fyrir gesti hans. Fyrsta flokks sundlaug sem 

staðsett er í Keflavík,  hún er bæði inni-og útisundlaug. Vatnaveröld er staðsett 

innandyra en hún er ætluð yngri kynslóðinni með nokkrum litlum vatnsrennibrautum 

og ýmsu sem gleður börnin og aðra fjölskyldumeðlimi. Einnig geta gestir farið í 

Sundlaug Njarðvíkur sem er lítil innisundlaug. Skessan í hellinum vekur líka mikla 

lukku hjá yngri kynslóðinni en hún er staðsett í helli við smábátahöfnina í Keflavík. 

Mikið er af söfnum og sýningum í bænum og má segja að mikið sé lagt upp úr því að 

varðveita menningu bæjarins. Reykjanesbær starfrækir Bókasafn Reykjanesbæjar, 

Byggðasafn Reykjanesbæjar, Listasafn Reykjanesbæjar og Rokksafn Íslands. Duus 

Safnahús er menningar og listamiðstöð bæjarins og eru sýningarsalir listasafnsins og 

byggðarsafnsins staðsettir þar, auk Gestastofu Reykjaness jarðvangs og 

upplýsingamiðstöðvar ferðamála. Á þessum stöðum er hægt að kaupa sérstakt 

menningarkort sem veitir aðgang að öllum söfnunum (Reykjanesbær, e.d.).  

  Gestir bæjarins geta líka skoðað Slökkviliðsminjasafn Íslands, Víkingaheima 

og Leikfangasafn Helgu Ingólfsdóttur svo eitthvað sé nefnt.  Innileikjagarður fyrir 

börnin og landnámsdýragarður er opin yfir sumartímann á svæði Víkingaheima. 

Fallegar gönguleiðir eru á svæðinu auk áhugaverðra staða eins og fjörunnar við 

Reykjanesvita, Stóra Sandvík, Hafnaberg og brúna á milli tveggja heimsálfa svo 

eitthvað sé nefnt. Ferðamenn geta valið sér gistingu hvort sem hún er á 5 stjörnu hóteli, 

gistiheimili eða í tjaldi á tjaldsvæði bæjarins (Reykjanesbær, e.d.).  

 

4.4 Vogar 

Samhliða breytingum á stjórnarskipan árið 2006 var nafni Vatnsleysustrandarhrepps 

breytt í Sveitarfélagið Voga. Má því segja að sveitarfélagið Vogar sé nýtt að þessu leyti 

en byggir á gömlum og traustum grunni. Landsvæði þess er gífurlega mikið og er það 

næst stærst á Reykjanesi. Það nær yfir alla Vatnsleysuströndina og bæjarfélagið Voga. 

Íbúar voru 1.200 manns árið 2016 en þeim hefur farið fjölgandi síðustu ár. Árið 2016 

fjölgaði þeim um 30 manns. Það má segja að staðsetning bæjarins sé með góðu móti 

þar sem að það er rétt fyrir utan höfuðborgarsvæðið og með þægilega fjarlægð við 

Grindavík og Reykjanesbæ. Það er því í nálægð við vinnumarkað og þjónustu 
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höfuðborgarsvæðisins en býður upp á rólegt og vinalegt umhverfi í nálægð við 

náttúruna (Sveitarfélagið Vogar, e.d).  

Bærinn hefur upp á mikið að bjóða fyrir gesti en í bænum er lítil og notaleg 

sundlaug, golfvöllur, veitingastaður og gisting. Mikið er af áhugaverðum stöðum innan 

bæjarins auk þess sem skemmtilegar gönguleiðir eru um svæðið. Í nágrenni bæjarins 

eru ýmsir skemmtilegir ferðamannastaðir eins og Bláa Lónið, Saltfisksetrið í 

Grindavík, fjallið Keilir og stutt er í útivistarsvæði við Höskuldarvelli. Við 

Höskuldarvelli er líka að finna margar skemmtilegar stuttar gönguleiðir og má þar helst 

nefna Keilisgönguleiðina, leiðina að Trölladyngju og svo gönguleið að Grænudyngju 

(Sveitarfélagið Vogar, e.d.).  

 

4.5 Grindavík 

Grindavík er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins þó svo að margir af þeim 

ferðamönnum fari ekki langt inn í sjálfan bæjarkjarnann. Ástæðan fyrir þessu er sú að  

vinsælasti ferðamannastaður landsins, Bláa Lónið  er í landi Grindavíkur en þó töluvert 

utan bæjarkjarnans. Árið 2016 voru íbúar Grindavíkur 3.220 manns og hafði þeim 

fjölgað um 70 manns það árið. Bærinn hefur vaxið hratt í seinni tíð og hann þykir 

fjölskylduvænn. Mikil og sterk útgerð hefur einkennt Grindavík síðustu áratugi og er 

hann  með vel reknum útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækjum sem gera hann að einum af 

öflugustu útgerðarbæjum hér á landi. Grindvíkingar eru nýlega búnir að taka í notkun 

nýtt tjaldsvæði og má segja að það sé allt hið glæsilegasta. Með auknum 

ferðamannastraumi til landsins hefur ferðamönnum í bænum fjölgað jafnt og þétt 

undanfarin ár (Grindavíkurbær, e.d.).  

Grindavík býr yfir miklu landsvæði sem geymir margar af helstu náttúruperlum 

Reykjaness. Má þar helst nefna staði eins og  Eldvörp, Selatanga, Gunnuhver og 

Brimketil. Margar fallegar gönguleiðir eru á svæðinu og er fuglalífið mikið og 

skemmtilegt og þá sérstaklega í klettunum meðfram ströndinni við Reykjanestá. Mikil 

afþreying er í boði fyrir gesti bæjarins en í Grindavík er fyrsta flokks sundlaug, mörg 

veitingahús, fjórhjólaleiga, eldfjallaferðir, hestaleiga, hellaferðir, silungsveiði og ýmsar 

skoðunarferðir. Nokkur gistiheimili og hótel eru í bænum auk þess sem 18 holu 

gólfvöllur er í skemmtilegu umhverfi við sjóinn. Vinsælast er þó hjá ferðamönnum að 

fylgjast með kraftmiklu atvinnulífinu niður á bryggju bæjarins (Grindavíkurbær, e.d.). 

 



 

 26 

4.6 Ferðamannastaðir á Reykjanesi 
Hún er stórbrotin náttúran á Reykjanesskaganum og er um margt að velja. Mikið er af 

fallegum og áhugaverðum svæðum sem gestir geta skoðað á leið sinni um svæðið. 

Hvort sem þeir dvelja til lengri eða skemmri tíma á svæðinu og gefa sér góðan tíma á 

hverjum stað fyrir sig eða fara í dagsferð til þess að skoða Reykjanesið. Í þessum kafla 

verður fjallað um þá staði sem helst verða fyrir valinu hjá ferðamönnum á leið sinni um 

svæðið.   

  
Bláa lónið 

Þegar horft er á ferðaþjónustuna á Reykjanesi er eiginlega ómögulegt að hugsa ekki til 

mesta aðdráttarafls landsvæðisins Bláa Lónsins. Það er aðsóknarmesti 

ferðamannastaður á Íslandi og hefur aðsókn þess aukist mikið ár frá ári. Aðsóknin í dag 

er svo mikil að það þarf að panta fyrirfram til þess að fá aðgang ofan í sjálft lónið.  Árið 

2015 hagnaðist fyrirtækið um 2,3 milljarða króna og 919 þúsund manns heimsóttu 

laugasvæðið (Blue Lagoon, e.d.).  

Hægt er að rekja sögu Bláa Lónsins til ársins 1976. Þá myndaðist lón í 

Svartsengi út frá frá starfsemi Hitaveitu Suðurnesja. Mikið af fólki fór þá að prófa að 

baða sig upp úr lóninu og kom þá í ljós að jarðsjórinn hefur góð áhrif á húðina og þá 

aðallega hjá fólki sem er með psoriasis húðsjúkdóm. Bláa Lónið hf. var svo stofnað árið 

1992 en frá þeim tíma hefur markvisst verið unnið að því að skapa verðmæti úr þeirri 

náttúrulegu auðlind sem jarðsjórinn er. Með árunum hefur svo fyrirtækið byggt upp 

heilsu- og lækningalind, opnað hótel og þróað húðvörur (Blue Lagoon, e.d.).  

 

Brimketill 

Brimketill er einn af vinsælustu náttúruperlum á svæðinu. Hann er staðsettur 10 

kílómetra vestur af Grindavík við Staðarberg. Þar er Oddnýjarlaug og vinsælt er að fara 

ofan í hana. Sagan segir að tröllkonan Oddný hafi baðað sig í henni og fær laugin því 

nafnið frá henni. Í stöðugum öldugangi hefur ketillinn myndast þar sem að brimið lemur 

bergið og þannig fylla öldurnar ketilinn (Grindavík, e.d.).  

 

Brú milli heimsálfa 

Á Reykjanesi má finna brú sem nær á milli plötuskila tveggja heimsálfa Evrópu og 

Ameríku. Reykjaneshryggurinn gengur á land á Reykjanesi en þannig skiljast að 

Evrópuflekinn og Ameríkuflekinn. Vesturhluti landsins tilheyrir því Norður-
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Ameríkuflekanum og Austurhluti landsins tilheyrir Evrópuflekanum. Brúin er staðsett 

um 7 kílómetra suður frá Höfnum um veg 425 (Nordic advanture travel, e.d.). 

 

Gunnuhver 

Eitt af mörgum jarðhitasvæðum á Reykjanesi er staðsett austan við Reykjanesvita. Þar 

eru nokkrir hverir en þekktastur af þeim er Gunnuhver. Gunnuhver dregur nafn sitt af 

Guðrúnu einni sem olli umtali á svæðinu þegar hún var talin hafa gengið aftur. Prestur 

nokkur í Vogsósum, Eiríkur Magnússon, átti þá að hafa tekist að koma draugnum fyrir 

í hvernum (Markaðsstofa Reykjanes, e.d.).  

 

4.7 Fjárfestingar 

Mikið er um fjárfestingar á svæðinu til dæmis eru í byggingu nýtt lúxus hótel við Bláa 

Lónið, þjónustumiðstöð við Keflavíkurflugvöll og þjónustumiðstöð við Reykjanesvita. 

Þessar fjárfestingar munu líta dagsins ljós á næstu misserum. Í þessum kafla verður 

farið lauslega yfir nokkrar af þessum fjárfestingum. 

 

Moss hotel  

Bláa Lónið mun opna lúxus hótel haustið 2017, nýtt upplifunarsvæði og hágæða 

veitingastað sem verður á hótelinu. Hótelið mun heita Moss Hotel, veitingarstaðurinn 

Moss Restaurant og upplifunarsvæðið Lava Cove. Um 165 manns munu starfa við 

hótelið. 62 herbergi verða á hótelinu sem verða í hærri gæðaflokki en þekkst hefur áður 

á Íslandi. Þegar farið er í Lava Cove munu gestir fara undir yfirborð jarðar þar sem þeir 

munu njóta spa meðferðar og upplifunar sem byggja á virkum efnum Bláa Lónsins 

(Viðskiptablaðið, 2017).  

 
Rósaselstorg 

Stór verslunar- og þjónustukjarni mun rísa skammt frá Keflavíkurflugvelli árið 2017 og 

hefur honum verið gefið nafnið Rósaselstorg. Í kjarnanum munu hátt í 200 manns starfa 

við fjölbreytt þjónustustörf. Í skipulagi er gert ráð fyrir að þar verði matvöruverslun, 

veitingahús, kaffihús, ferðatengd þjónusta og önnur þjónustustarfsemi. Í fyrsta áfanga 

er gert ráð fyrir 2000 fermetra byggingu en lóðin er 20.000 fermetrar. Spáð hefur verið 

að framundan sé mikil uppbygging meðfram Reykjanesbraut vegna fjölgunar 

ferðamanna og þá sérstaklega í nágrenni við flugvöllinn. Mætti því segja að með 

byggingu Rósaselstorgsins sé sú uppbygging hafin (Víkurfréttir, 2016).  
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Hótel Berg 

Verið er að byggja 38 herbergja hótel sem mun rýsa á besta stað í Reykjanesbæ, eða 

við smábátahöfnina og í mikilli nálægð við elsta hluta bæjarins (Atli Már Gylfason, 

2016). Það er fyrirtækið Gistiver sem er á bakvið þessa fjárfestingu. Gistiver 

fjölskyldufyrirtæki sem stofnað er í Stykkishólmi og rekur hótel og gistiheimili 

víðsvegar á sunnan- og vestanverðu landinu (Gistiver, e.d.).  

Þjónustumiðstöð við Reykjanesvita 

Fólk innan ferðaþjónustunnar á Reykjanesi álíta að um byltingu sé að ræða þegar talið 

berst að þjónustumiðstöð sem verið er að byggja. Verður hún staðsett við Reykjanesvita 

sem um 200.000 ferðamenn munu heimsækja ár hvert og áætlað er að verði tilbúin í 

byrjun sumars 2017. Félagið Reykjanes Aurora ehf. stendur að þessum framkvæmdum 

sem í upphafi hafði hugsað sér að fjárfesta í smáhýsum úr gleri í nágrenni 

Reykjanesvita. Smáhýsin eru enn á teikniborðinu og eru vonir bundnar við að byggja 

þau eftir að þjónustumiðstöðin rís. Þjónustumiðstöðin verður 300 fermetrar og þar 

verður meðal annars veitingasala og snyrting (Hildur Björk Pálsdóttir,  2016).  

 
Seltjörn 

Fyrirtækið Gamli Nói ehf. hefur lagt inn ósk um afnotarétt af Seltjörn sem  staðsett er í 

nálægð við Bláa Lónið. Um er að ræða afnot á vatninu sjálfu og umhverfi þess, þar á 

meðal tjaldsvæði við skóglendi og leiksvæði. Fyrst um sinn er hugmyndin sú að vera 

með veitingasölu á svæðinu en háleit markmið eru um framhaldið. Hugmyndir um 

tjaldsvæði og jafnvel að glæða sjálfa Seltjörn lífi (Víkurfréttir, 2017).  

5 Niðurstöður 
Greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar í þessum kafla. Framsetning á 

niðurstöðum viðtalanna er þannig að hver kóði fær ítarlega umfjöllun og notaðar eru 

bæði óbeinar og beinar tilvitnanir í þá viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Er 

það gert til að rökstyðja túlkun rannsakanda á gögnum sem aflað var og unnið með við 

gerð rannsóknarinnar.  

 

5.1 Tækifæri 

Í þessari rannsókn var unnið með þemað Tækifæri og undir það þema falla fjórir kóðar. 

Kóðarnir eru landsvæði, ferðamaðurinn, afþreying og þjónusta, menning og fjárfesting. 

Í undirköflum hér á eftir verður farið yfir það helsta sem þótti standa upp úr viðtölunum 

í hverjum kóða fyrir sig.  
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5.2 Landsvæðið 

Eitt af því sem dregur flesta ferðamenn til landsins er náttúran og allt sem hún hefur 

upp á að bjóða. Því kemur það kannski ekki á óvart að landsvæðið væri fyrsti kóðinn 

og fellur hann undir þemað Tækifæri. Voru viðmælendur sammála um að Reykjanes 

væri áhugavert landsvæði og væri ákjósanlegur áfangastaður fyrir ferðamenn til þess 

að dvelja á í lengri tíma. Að þjónustustigið væri hátt á svæðinu og passa þyrfti að það 

myndi haldast þannig. Öll voru þau sammála um að Reykjanesið væri í stakk búið til 

þess að taka við fleiri ferðamönnum og taldi Gunnar að hægt væri að byggja upp flotta 

menningu á Reykjanesi.  Það væri eins og það hefði ekki ennþá gerst en væri að fara að 

gerast. Hann sagði: 

 
„Ef við horfum bara á það sem við höfum, Bláa Lónið hérna, flotta hraun, 
flugvöllinn og hérna getum við byggt upp flotta menningu. Það hefur ekki 
ennþá gerst og það er eins og það þurfi að hnoða þennan bolta örlítið betur til 
þess. Svolítið bara fókusað á herinn og þann tíma en ekki horft á 
ferðaþjónustuna sem raunhæfan möguleika. Það sem núna er að gerast að það 
er farið að skoða þann möguleika mun betur undanfarin ár. Við erum með 
Gunnuhverinn, Reykjanesvitann þar sem verið er að byggja þjónustuhús og við 
erum með Sandgerði og Garðinn sem eru flottir staðir.” 

 

Einnig fannst Gunnari Gunnuhverssvæðið vera stórt tækifæri útaf fyrir sig og þá 

aðallega vegna líkinda þess og Geysissvæðisins á Suðurlandi. Taldi hann að hægt væri 

að markaðsetja það mun betur fyrir ferðamenn. Ekki mætti gleyma svæðum eins og Brú 

milli heimsálfa, Orkuverið Jörð sem er glæsileg sýning á Reykjanesinu og kvikunni. 

Það þyrfti bara að fjárfesta í þessu. Einnig fagnaði hann ávallt þeirri umræðu þegar talað 

væri um að byggja hótel á Reykjanesi því það væri mikil vöntun á gistingu. Taldi hann 

mikinn möguleika fyrir gistingu víðsvegar um landsvæðið. Árið 2016 var 72,7 % nýting 

á hótelherbergjum á Reykjanesi og 64,1 % nýting á hótel rúmum (Hagstofa Íslands, 

e.d.).  

 Viðmælendur voru allir sammála um að gera ætti landsvæðið út á þá náttúru og 

alla þá fallegu ferðamannastaði sem Reykjanesið býr yfir. Lovísa taldi  að staðsetningin 

væri ótrúlega góð sem og þau tengsl sem eru milli atvinnugreina á svæðinu, sjálfbærni 

og staðsetningar. Hún sagði:  

 
„Tækifærin eru alveg óendanleg. Með því að horfa á þá styrkleika sem við 
höfum, flugvöllinn, Bláa Lónið sem fær til sín milljón gesti á ári og hér er 
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einstök náttúra. Á Reykjanesi erum við að sjá frábæra hluti eins og t.d. á 
Garðaskaga. Mjög spennandi hlutir að gerast í Sandgerði í sambandi við 
vitann. Síðan höfum við sjávarútveginn og bara t.d. hjá Bláa lóninu er ferskur 
fiskur á hverjum degi. Viðskiptavinir þeirra finnst það frábært að boðið sé upp 
á ferskan fisk sem kemur úr Grindavík og er veiddur á línubát deginum áður. 
Gerist ekki betra. Þannig að það er þessi tenging á milli atvinnugreinanna, 
sjálfbærnin og staðsetningin.” 

 
5.3 Ferðamaðurinn 

Þegar talið barst að veikleikum ferðaþjónustunnar á Reykjanesi voru Gunnar og Lovísa 

sammála um að ekki væri verið að einblína nógu mikið á ferðamanninn. Að kynna 

þyrfti svæðið betur fyrir ferðamönnum og að fólkið á svæðinu þyrfti að sameinast með 

það. Þannig þyrfti að ná að draga ferðamenn á Reykjanesið. Út frá eigin hvötum 

ferðamannsins er honum ýtt í átt að aðdráttarafli áfangastaðar og gefur það 

fræðimönnum vísbendingu um að sterkt samband sé milli hvata, aðdráttarafls 

áfangastaða og notkunar leiðarmerkja. Því er nauðsynlegt fyrir áfangastaði að vita 

áhuga ferðamanna svo þeir geti nýtt sér þetta kerfi (Yoon og Uysal, 2005).  

Gunnar áleit að hluti af veikleikanum væru íbúarnir sjálfir sem byggju á 

svæðinu. Þeir væru gjarnir á að tala svæðið niður og oft á tíðum vantaði bara stoltið í 

íbúana. Gunnar taldi einnig að stýra þyrfti ferðamönnum mun betur um svæðið með 

einhverjum leiðum. Lovísa taldi að það væri að vissu leyti veikleiki að vera svona 

nálægt flugvellinum og að það væri ein aðal ástæðan fyrir því hversu stutta stund 

ferðamenn væru á svæðinu. Hún taldi þó að hægt væri að snúa þessum veikleika upp í 

tækifæri þar sem að margir væru ekki að nýta sér þá möguleika sem eru í boði á 

Reykjanesi.  

Sigrún taldi þó mikilvægt að þó svo að ferðaþjónustan á Reykjanesi vildi fleiri 

ferðamenn og landsvæðið gæti tekið við fleiri að þá þyrfti að fara varlega. Huga mætti 

að mörgum þáttum því tengdu eins og að ganga ekki á náttúruna og fá rétta ferðamenn 

á svæðið. Fá ferðamenn sem bera virðingu fyrir svæðinu, en hún sagði:  

  

„Það vantar ekki að tækifærin eru hérna, spurningin er aftur á móti sú hversu 
marga ferðamenn viljum við fá hingað? Auðvitað er hagur fyrirtækjanna að 
lifa einfaldlega af, að fá inn peninga, greiða sína reikninga og vonandi græða 
eitthvað líka. En hagur okkar er að geta búið til áhugaverðan stað sem er 
sjálfbær. Að við séum ekki að ganga á náttúruna, sem er eitt af því sem við 
reynum að gera. Koma réttu skilaboðunum til skila og annað slíkt, þannig að 
þetta verður allt saman að haldast í hendur. Hverja viljum við fá og annað slíkt. 
Náttúran getur tekið á móti X mörgum, við vitum ekki hversu mörgum þó svo 
við gefum okkur það í hugarlund. Við getum boðið upp á mismunandi staði 
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fyrir mismunandi fólk. Svo er það þjónustan innan bæjanna. Það gerir það að 
verkum að við getum tekið á móti ráðstefnum sem kalla ekki endilega á að við 
þurfum að ganga á náttúruna þó svo að við þurfum að ganga á innviði 
bæjarins.” 

 
 
Það hefur komið í ljós að þættir hafa áhrif á ánægju gesta og áhuga þeirra á að koma 

aftur. Það þarf því að passa upp á þá ímynd sem skipuleggjendur vilja að einkenni 

áfangastaðinn og gæðin á þeirri vöru eða þjónustu sem boðið er upp á og jafnvel 

einkenna staðinn (Bigné o.fl., 2001). Sigrún áleit að Reykjanesið væri heitt núna og 

hægt væri að nýta sér það. Tækla þyrfti þetta með krafti en á sama tíma með alúð og 

ábyrgð. Því mikilvægt væri að hafa stjórn og getað haldið utan um þetta. 

Sú mikla aukning sem hefur orðið á ferðamönnum til landsins hefur ekki farið 

framhjá ferðaþjónustuaðilum á Reykjanesi. Nýting á gistirýmum í nóvember árið 2016 

fór fram úr björtustu vonum og að sama skapi hafa dagsferðir um Reykjanesið aukist 

til muna (Víkurfréttir, janúar. 2017.). Ekki má heldur gleyma því að ferðamaðurinn vill 

oft fá að upplifa heimamenn sjálfa, borða þar sem að þeir borða og svo framvegis. Því 

taldi Sigrún mikilvægt að byggja upp ferðamannastaðina út frá forsendum heimamanna 

með það að leiðarljósi að leyfa ferðamanninum að njóta með þeim.  

 

5.4 Afþreying og þjónusta 

Viðmælendur töldu allir að möguleikar væru fyrir hendi að koma með nýja og 

fjölbreytta afþreyingu á svæðið sem gæti laðað að ferðamenn. Þeir sáu þó kannski ekki 

alveg fyrir sér hvernig afþreyingu. Lovísa taldi mikilvægt að við myndum nýta það sem 

náttúran hefði upp á að bjóða þegar hugað væri að afþreyingu á svæðinu. Að við 

myndum byggja upp afþreyingu með það fyrir augum að seglarnir á svæðinu myndu ná 

að vinna saman. Nauðsynlegt er fyrir áfangastað að aðdráttarafl vinni saman með 

öðrum þáttum. Aðdráttarafl er mis sterkt og því getur samvinna þess  við aðra þætti sem 

eru eftirsóknarverðir verið mikilvæg við að ná til ferðamanna sem koma á svæðið. 

Þegar ferðamenn heimsækja eftirsóknarvert aðdráttarafl verða þeir að fá upplýsingar 

eða tilboð frá öðrum þáttum sem lúta að aðdráttarafli áfangastaðar (Richards, 2002). 

Eftir að hafa rætt við alla viðmælendur kom það í ljós að það væru fimm tegundir 

aðdráttarafls sem einkenndu landsvæðið en þau eru: Náttúran og jarðsagan, menning 

og saga svæðisins, nálægðin við Reykjavík og flugvöllinn, sjórinn og að lokum heilsa 

og vellíðan.  
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 Lovísa benti á að hennar reynsla væri sú  að fólk vildi frekar fá að upplifa hluti. 

Nefndi hún dæmi eins og fjórhjólaferðir, brimbretti og Bláa Lónið. Að lokum taldi hún 

mikla möguleika í menningartengdri ferðaþjónustu þar sem að sagan væri 

áhugavekjandi 

 

af svæðinu.  Gunnar nefndi að með tilkomu nýja hótelsins sem mun rísa við 

Bláa Lónið muni þurfa að auka þjónustu og afþreyingu á nærsvæði Bláa lónsins. Gestir 

hótelsins munu gera kröfur á að geta gert eitthvað annað og meira heldur en að vera 

eingöngu í Bláa Lóninu. Þeir munu vilja komast í einhverjar ferðir svo dæmi séu tekin 

þar sem boðið er upp á fjölbreytta upplifun í einni ferð. Þar er tækifæri til þess að bjóða 

upp á pakkaferðir. Pakkaferð gæti til dæmis verið ferð um Reykjanesið á nokkra helstu 

ferðamannastaðina ásamt fjórhjólaferð, hádegismat í einhverju bæjarfélaginu og í lok 

dags endað í Bláa Lóninu.  

Þegar leið á viðtalið vorum við komin að spurningunni sem höfundur og 

viðmælendur höfðu spurt sig að áður.  Með hvaða leiðum hægt væri að fá ferðamenn 

til þess að dvelja lengur á svæðinu og í meira mæli. Lovísa og Gunnar töldu þar skipta 

miklu máli að á svæðinu væri eitthvað áhugavert sem fengi ferðamanninn til þess að 

dvelja á svæðinu, þjónusta og aðstaða væri fyrsta flokks og gott úrval af afþreyingu. 

Þau voru einnig sammála um að markaðssetja þyrfti svæðið fyrir ferðamenn sem stað 

til þess að dvelja á. Lovísa taldi það líka vera mikilvægt að staðsetja svæðið fyrir 

ferðamanninn sem stað þar sem hann gæti dvalið á en sótt þjónustu og afþreyingu í 

nálægum svæðum. Hún sagði:  

 

„svo er það einhverskonar afþreying sem fólk vill geta nýtt sér á 
svæðinu. Samt þarf þó fólk kannski ekkert að vilja sækja afþreyingu 
endilega hér á svæðinu, fólk gæti staðsett sig hér. Verið með ákveðið 
base hérna á Reykjanesinu. Gist til dæmis í Grindavík eða í 
Reykjanesbæ. Að fólk geri sér grein fyrir að það sé stutt til allra átta og 
á aðra staði.”  

 

Sigrún taldi mikilvægt að sama hvort það væri afþreying eða einhvers konar þjónusta 

sem verið væri að byggja upp á svæðinu þyrfti að setja það upp þannig að verið væri 

að gera það fyrir heimamanninn. Ferðamaðurinn fengi svo að deila því með 

heimamanninum en ekki öfugt. Hún taldi það líka mikið tækifæri fyrir okkur að vera í 

nálægð við flugvöllinn þar sem fólk er að koma til landsins og fara frá því allan 

sólarhringinn. Með því gæti ferðaþjónustan á Reykjanesi boðið upp á afþreyingu allan 
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sólarhringinn. Hún taldi einnig hafið vera þátt sem hægt væri að gera miklu meira út á 

á landsvæðinu. Hún sagði:  

 

„Það er hægt að gera meira út á sjóinn og ég held að það sé pláss fyrir 
fleiri hvalaskoðunarfyrirtæki hérna á svæðinu. Það eru stundum 
hvalaskoðunarfyrirtæki úr Reykjavík að keyra hingað suður, bæði út í 
Garð og Sandgerði með gesti og sigla þaðan út.” 

 

5.5 Menning 

Hugtakið menningar ferðaþjónusta hefur þróast og er átt við ákveðna tegund 

ferðaþjónustu sem gerir menningu að vörumerki sínu með margs konar hætti. Hún 

leggur áherslu á menningu þjóða eða tiltekinna svæða sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn 

(ferðamálastofa, e.d.). Gunnar minntist á að við ættum að líta til þeirra svæða þar sem 

vel hefði gengið að byggja upp ferðaþjónustu og sá fyrir sér að rækta menningu 

bæjarfélaganna á svæðinu. Nefndi hann gamla bæjarreitin í Keflavík og þá miklu 

tónlistarsögu sem bærinn hefur upp á að bjóða en hann sagði: 

 
„Rækta menningu smábæjanna eins og t.d. gamla bæinn í Keflavík. Horfa til 
þess sem gert hefur verið annarsstaðar eins og t.d. með gamla bæinn  í 
Stykkishólmi, sjáum hvernig þeir hafa gert þetta á Siglufirði. Við höfum alla 
þessa tónlist og flotta tónlistarfólk sem viðheldur sig enn þann dag í dag. Þú 
sérð t.d. á Hofsósi þessi stóru fallegu hús sem eru nýlega byggð en byggð á 
gamlan máta  og því heldur fólk að þetta séu gömul hús. Þetta er hægt að gera 
við gamla bæinn t.d. í Keflavík. Bæta við fleiri fallegum húsum í gamla stílnum 
sem hægt er að hafa sem söfn eða einhverskonar afþreyingu sem ferðamenn 
myndu sækjast í.”  

 
Einnig taldi hann að hægt væri að hlúa betur að hinum bæjarfélögunum á landssvæðinu 

og gera út á eiginleika þeirra. Hann tók fram að Grindavík og Sandgerði væru sígildir 

sjávarbæir og að það mætti gera meira úr sjávarmenningu þeirra. Sigurður útskýrir fyrir 

okkur þann þátt Reykjanes Geopark að varðveita þá menningu landsvæðisins sem 

jarðfræðisaga þess er. Hann sagði:  

 

„Geopark er skilgreint svæði sem hefur eitthvað einstakt, eitthvað 
náttúrufyrirbæri, jarðfyrirbæri. Eitthvað sem þú sérð hvergi annarstaðar. Það 
er ekki eingöngu nóg að þetta þyki merkilegt út frá náttúru eða jarðfræðum 
heldur þarf að vera þarna mannlíf eða öllu heldur íbúar. Þau geta þá sagt 
hvernig þau hafa lifað á þessum svæðum. Flestir Geoparkarnir eru í Evrópu og 
Asíu. Þetta eru áhugaverð svæði jarðfræðilega, einstök á heimsvísu og við 
erum að segja og sýna frá því hvers vegna við erum hérna. Ef það væri ekki 
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fyrir Atlandshafshrygginn og flekaskilin að þá væri Reykjanesið ekki til og við 
ekki hér. Þá væri engin jarðhiti og svo framvegis. Það er svona okkar saga sem 
við erum að segja.” 

 

5.6 Fjárfesting  

Viðmælendur veltu fyrir sér hvort önnur ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu gætu dregið 

einhvern lærdóm af velgengni og uppvexti Bláa Lónsins og voru Lovísa og Gunnar 

sammála um að svo væri. Þau telja bæði að einn lærdómurinn sé að gera hlutina ávallt 

sem allra besta, gefa aldrei eftir í gæðum og að leggja mikið upp úr að upplifun gesta 

verði sem best á kosið. Að vera þolinmóð telja þau vera virkilega mikilvægt. Gera 

hlutina hægt en vel, missa ekki tökin á uppbyggingunni. Einnig telur Lovísa að 

mikilvægt sé að vera með gott starfsfólk og það er eitt að því sem Bláa Lónið hefur 

notið góðs af. Gunnar telur að einn mesti lærdómurinn sé þó sá að fjárfesta.  

 
„Fjárfesta. Þú sérð það að hér í Bláa Lóninu varð engin vöxtur fyrr en það var 
fjárfest. Gamla lónið gekk alveg upp, en ekki nærri því eins og það er í dag. Þú 
getur bara séð hvernig það var gert hérna í skömmtum , alltaf bætt smá við 
hvort sem það var veitingastaður, verslun eða hvað og alltaf jókst aðsóknin. Ef 
það er einhver rauð lína í gegnum allt sem við höfum gert hérna að þá er það 
fjárfestingar, Alltaf. Þetta er það sem ég hef talað um með Reykjanesið. Það 
þarf að fjárfesta og þá gerist eitthvað! Það þarf aðila sem þora að fjárfesta og 
bara ætla sér eitthvað, fólk eins og Grím Sæmundsson.“ 

 

Sigrún telur mikilvægt að vera þolinmóður þegar fjárfest er í ferðaþjónustu og það þurfi að 

hugsa það sem langhlaup en ekki spretthlaup. Algengt væri að ferðaskrifstofur stunduðu ekki 

viðskipti við fyrirtæki í ferðaþjónustu sem höfðu verið starfrækt í skemur en tvö ár. Hún sagði:  

 
„Ef þú hefur ekki nægilega þolinmótt fjármagn eða ert ekki tilbúin til þess að 
selja þig alveg í þetta að þá gengur þetta ekki upp. Þú getur alveg byrjað hægt 
og rólega. Þú þarft þá kannski ekki að henda frá þér hinni vinnunni þinni strax. 
Þú getur byrjað á að ná upp orðspori og hellt þér svo út í þetta. Þetta tekur þrjú 
til fimm ár en ekki eitt sumar og það eru margir sem flaska á því. Það eru dæmi 
um ferðaskrifstofur sem versla ekki við hótel/gistiheimili og 
afþreyingarfyrirtæki sem ekki hafa verið starfrækt í að minnsta kosti tvö ár. 
Það er bara í reglum hjá þeim. Þetta þýðir samt ekki að ferðaþjónustuaðilar 
geta gengið ótrúlega vel strax frá byrjun og eru jafnvel að fylla bara upp í 
tómarúm sem hefur myndast um eftirspurn, en er alls ekki gefið.” 

 
Einnig bendir hún á mikilvægi þess að ferðaskrifstofur víðsvegar um heiminn sjái það að 

landsvæðið sé álitlegur kostur og að fyrirtæki og íbúar á svæðinu sjá það líka. Eitt af því sem 

Markaðsstofa Reykjaness gerir er að byggja svo brú milli ferðaskrifstofa til 

ferðaþjónustufyrirtækja sem þurfi svo sjálf að klára söluna. Hægt er að tala rosalega vel um 
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fyrirtækin og starfsemi þeirra en það eru þau sjálf sem þurfa að selja sig. Markaðsstofur eru  

í hverjum landshluta fyrir sig og hafa þær verið flestar studdar eða stofnaðar af 

ferðamálasamtökum og vaxtarsamningum (Edward Huijbens og Gunnar Þ. 

Jóhannesson, 2013). Sjaldan er það þó hlutverk að markaðsetja sína eigin vöru heldur 

aðeins að styðja við ferðaþjónustuaðila á svæði sínu við að markaðsetja svæðið (Pike, 

2004). 

 Sigurður talar um þróunarverkefni Reykjanes Geopark sem gengur út á 

uppbyggingu baðaðstæðna og göngustíga svo dæmi séu tekin, með það fyrir augum að 

aðrir aðilar sjái svo tækifæri í svæðunum og fjárfesti. Ákveðin svæði á Reykjanesinu 

hafi verið tekin fyrir og unnið að uppbyggingu áningarstaða en Eggert sagði:  

 
„Eins og við erum að hugsa þetta núna og höfum verið að vinna að í 
nokkur ár er að byggja upp nokkra áningarstaði á leið sem liggur um 
Reykjanesið. Það er að segja Brimketill, Gunnuhver, Reykjanesviti og 
nágrenni. Þar er t.d. að rísa þjónustumiðstöð og mögulega gisting. Brúin 
milli heimsálfa, Hafnaberg og auðvitað í Höfnunum, sem mér finnst 
vera góður staður fyrir gott kaffihús. Ósabotnar. Í Höfnunum ætti að 
vera möguleiki fyrir uppbyggingu í ferðaþjónustu og bara við erum að 
byggja upp leiðina sem er eitt af þróunarverkum Geoparksins.” 

 
Það má því segja að Reykjanes Geopark sjái um að byggja upp svæði fyrir fjárfesta sem 

svo búi til verðmætasköpun úr svæðunum. Eins og Sigurður segir að þá er hægt að líta 

á það sem hálfgert byggðaþróunartæki. Það er ekki markmið þeirra að selja eitt né neitt 

og græða á einhverju heldur að leggja veg fyrir áhugasama sem geta nýtt sér það sem 

þau eru búin að setja upp.  

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 36 

6  Umræður og ályktanir 
Þegar höfundur rýnir í heildarútkomu rannsóknarinnar telur hann möguleika vera fyrir 

hendi í að auka ferðaþjónustu á Reykjanesi. Eftir mikla undirbúningsvinnu innviða á 

Reykjanesi síðustu ára er hægt að segja að svæðið sé í stakk búið til að taka næsta skref. 

Þessi undirbúningsvinna hefur verið unnin af sveitarfélögum svæðisins, Markaðsstofu 

Reykjaness og Reykjanes Geopark. Að fá aukna fjárfestingu í ferðaþjónustu á svæðinu 

gæti verið það skref sem ýmsir aðilar eru nú þegar byrjaðir að gera. Svæðið hefur í 

mörg ár einkennst af því að ferðamenn sem koma til landsins hafa í miklu magni ferðast 

eingöngu í gegnum Reykjanesið án þess þó að staldra lengi við. Atvinna bæjarbúa á 

svæðinu hefur ekki verið mikil í ferðaþjónustu nema þá kannski við flugvöllinn. Mikið 

atvinnuleysi var á svæðinu og þá sérstaklega í Reykjanesbæ í kjölfar brotthvarfs 

bandaríska hersins árið 2006. Svo eftir fjármálakreppuna árið 2008 batnaði ástandið 

ekki.  

Fólki fannst kannski það ekki vera álitlegur kostur í stöðunni að vinna í 

ferðaþjónustu á þessum tíma en tímarnir hafa heldur betur breyst. Með auknum 

ferðamannastraumi til landsins hefur starfsgrein ferðaþjónustunnar orðið 

eftirsóknarverð og vaxið mikið. Staðan á Reykjanesi er ekkert öðruvísi hvað það varðar 

og jafnvel er aukningin heldur meiri þar en í öðrum landshlutum. Má það rekja að miklu 

leyti til stækkunar flugstöðvarinnar. Með stækkun hennar eykst ekki bara bein atvinna 

við vinnustaðinn heldur einnig mikið af störfum sem verða til á nærsvæði hennar. Því 

hefur orðið mikil fjölgun á landssvæðinu og sem dæmi fjölgaði íbúum í Reykjanesbæ 

árið 2016 um 920 manns sem er langt yfir landsmeðaltali.  

Í þessu hagfellda efnahagsumhverfi sem virðist vera að leggja af stað yfir 

landsvæðið getur það gefið fjárfestum aukinn kraft og þor að fjárfesta á svæðinu. 

Ferðaþjónustan virðist vera að stimpla sig inn hægt og rólega og fólk er farið að sjá 

hana sem ákjósanlega atvinnugrein. Sífellt fleiri ferðamenn heimsækja landsvæðið og 

helstu ferðamannastaði þess. Þó svo að Bláa Lónið sé orðið fyrirbæri út af fyrir sig og 

lang stærsta aðdráttarafl svæðisins, þá draga aðrir áhugaverðir staðir á svæðinu sífellt 

að sér fleiri ferðamenn. Fjárfestingar á borð við nýja hótelið Moss Hotel og 

upplifunarsvæðið sem Bláa Lónið mun opna haustið 2017,  hótel sem fyrirtækið 

Gistiver er að reisa í Reykjanesbæ, nýja verslunarmiðstöðin sem rísa á við 

Keflavíkurflugvöll og að lokum þjónustumiðstöðin sem rísa á við Reykjanesvita í 

sumarbyrjun 2017 gefa til kynna að mikill uppgangur er í ferðaþjónustu á Reykjanesi.  
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 Viðmælendur mínir voru allir sammála um að núna væri mikill uppgangur að 

hefjast í ferðaþjónustu á svæðinu, auknar fjárfestingar og að fólk á svæðinu væri yfir 

höfuð almennt jákvæðara. Öll voru þau sammála um að landssvæðið væri áhugavert og 

að Reykjanesið væri vel í stakk búið til þess að taka við auknum straumi ferðamanna 

en gæta þyrfti þó vel að stýringu á ferðamönnum svo að ekki væri gengið á náttúruna. 

Töldu þau að þjónustustigið væri hátt á svæðinu og mikilvægt að það myndi haldast 

þannig áfram. Þau voru líka sammála um að ferðaþjónustan ætti að leggja meira upp úr 

gæðum í stað þess að keppast við magn ferðamanna og landssvæðið gæti gefið sig út á 

það. Ekki gátu þau séð fyrir sér hvers konar ný afþreying væri ákjósanleg á svæðinu, 

en töldu mikilvægt að nýjar afþreyingar myndu líta dagsins ljós á svæðinu.  

Einn viðmælandinn taldi mikla möguleika vera fyrir afþreyingu í Höfnum þar 

sem að þjónustumiðstöð er að rísa þar skammt frá og taldi hann sem dæmi kaffihús þar 

geta verið ákjósanlega þjónustu. Annar viðmælandi sá mikla möguleika í bæjarfélögum 

á svæðinu og taldi þar væri hægt að byggja upp miðbæjarkjarna sem byggðu á 

menningu og sögu þeirra. Nefndi hann í því samhengi að hægt væri að byggja upp 

gamla bæjarhluta Keflavíkavíkur í svipuðum dúr eins og gert hefur verið í Stykkishólmi  

og Hofsósi. Það sama sá hann fyrir sér að hægt væri að gera með sjávarbæina á svæðinu, 

Grindavík og Sandgerði og þá með uppbygginguna á Siglufirði til hliðsjónar. Öll voru 

þau sammála um að töluvert meira fé mætti fara í markaðsetningu fyrir svæðið. Þar 

væri hægt að gera mun betur með auknu fjármagni.  

 Í gegnum þessa rannsókn hafa margir möguleikar verið nefndir í að auka 

ferðaþjónustu á svæðinu. Sumar þeirra eru kostnaðarsamar en aðrar ekki. Má þar helst 

nefna að fjárfesta í gistingu, afþreyingu og þjónustu víðsvegar um svæðið. Svæðið í 

nálægð við Reykjanesvita þar sem verið er að reisa þjónustumiðstöð er vænlegt svæði 

fyrir frekari uppbyggingu. Byggja upp bæjarfélögin á svæðinu með það fyrir augum að 

þau séu ákjósanlegur staður fyrir ferðamenn að heimsækja og dvelja í. Horfa til þeirra 

bæjarfélaga sem uppbygging hefur gengið vel eins og Siglufjörð, Stykkishólm, Hofsós 

og Akureyri svo einhverjir bæir séu nefndir. Hvert bæjarfélag hefur sína sögu og 

menningu og því væri hægt að nýta það við uppbyggingu bæjanna. Sem dæmi væri 

hægt að sjá uppbyggingu í Grindavík og Sandgerði  í anda Siglufjarðar í Fjallabyggð. 

Reykjanesbær hefur upp á að bjóða gamlan bæjarreit sem hægt væri að byggja upp líkt 

og Stykkishólmur og Hofsós hafa gert í uppbyggingu á sínum gömlu bæjarreitum. 

Afþreyingar eins og sjósund, hvalaskoðun, brimbretti, fjórhjóla- og hestaferðir mætti 

gera meira út á.   
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7 Lokaorð 
Reykjanesið hefur upp á að bjóða fallegt landslag sem í senn er ólíkt landslagi í öðrum 

landshlutum. Mikið er af fallegum stöðum á svæðinu sem geta með einhverskonar 

uppbyggingu orðið ákjósanlegir staðir fyrir ferðamenn að skoða. Bæjarfélögin á 

svæðinu eru ekki vinsæl á meðal ferðamanna og telur höfundur að þar liggi mögulega 

ónýtt tækifæri. Ef hvert bæjarfélag yrði byggt upp með það fyrir augum að fanga athygli 

ferðamanna á einhvern hátt þá gæti það reynst svæðinu mjög vel. Ferðaþjónustan á 

svæðinu getur nýtt sér aðal segulinn á svæðinu sem er Bláa Lónið. Hvort sem það er að 

læra af þeirri miklu velgengni sem hefur verið í rekstri þess fyrirtækis eða að nýta sér 

nálægðina við staðsetningu þess í markaðssetningu sinni. Mikilvægt er að þegar unnið 

er að uppbyggingu á svæðinu að litið sé til hins íslenska ferðamanns, þarfa hans og 

áhuga. Um leið og Íslendingar vilja ferðast um svæðið fylgja erlendir ferðamenn í 

kjölfarið. Svæðið getur boðið upp á margskonar ferðamennsku hvort sem það er 

menningartengd ferðamennska, ævintýraferðamennska eða fjölskylduferðamennska. 

Með því að blanda einhverjum af þeim saman er hægt að ná til fleiri og stærri hópa 

ferðamanna. Greinilegt er að svæðið hefur upp á marga möguleika að bjóða í 

ferðamennsku. Núna er það í höndum ferðaþjónustuaðila, fjárfesta, sveitarfélaga á 

svæðinu og annarra fagaðila að halda rétt á spilunum og nýta sér þau tækifæri sem fyrir 

hendi eru.  	
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