
 

 

 

Staða Dýrafjarðar sem áfangastaður 

ferðamanna; sjónarhorn ferðaþjóna 

 

Erla Sighvatsdóttir 

 

Lokaritgerð til BA gráðu í ferðamálafræði 

Háskólinn á Hólum 

2017 

 

 



 

  



 

Staða Dýrafjarðar sem áfangastaður 

ferðamanna; sjónarhorn ferðaþjóna 

 

 

 

Erla Sighvatsdóttir 

101291-3919 

 

 

 

12 ECTS Lokaritgerð sem hluti af 

Baccalaureum Artium gráðu í ferðamálafræði 

 

 

 

 

Ingibjörg Sigurðardóttir 

 

 

 

 

 

Ferðamáladeild 

Háskólinn á Hólum 

Hólar, 15. September 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Staða Dýrafjarðar sem áfangastaður ferðamanna; sjónarhorn ferðaþjóna 

Dýrafjörður’s status as a tourism destination: providers perspective 

12 ECTS lokaritgerð sem hluti af Baccalaureum Artium gráðu í ferðamálafræði 

 

Copyright © 2017 Erla Sighvatsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Ferðamáladeild 

Háskólinn á Hólum 

Hólar í Hjaltadal 

551 Sauðárkrókur 

Ísland 

Sími: 455-6300 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Nafn höfundar, 2017, Staða Dýrafjarðar sem áfangastaður ferðamanna; sjónarhorn 

ferðaþjóna BA ritgerð, Ferðamáladeild, Háskólinn á Hólum, bls. 51. 

 

 

Hólar í Hjaltadal, Ísland, 15 September 2017 

 

 



 

Abstract 

The main objective of this research is to look into Dýrafjörður’s position as a tourist 

destination from tourism provider’s perspective. To get the provider’s perspective 5 

interviews with tourism providers in Dýrafjörður were conducted. Findings were 

interwoven speculatively with the theortical chaper of the research regarding development 

and evolution of destinations, including Gunn’s supply model and attempt was made to 

situate Dýrafjörð in Richards Butler’s model of tourist area life cycle. Main findings 

indicated that Dýrafjörður’s position as a tourist destination is uncertain, the place is still 

developing and building infrastructure. Interviewees were all optimistic regarding future 

tourism possibilities in Dýrafjörður and they claimed that there are still opportunities for 

further development of Dýrafjörður as a tourism destination. Strengthening the image of 

Dýrafjörður as a tourism destination is of importance.  

  

Key words: Destination, tourist destination, Gunn’s supply model, tourist area life cycle, 

Dýrafjörður.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu Dýrafjarðar sem áfangastað ferðamanna 

út frá sjónarhorni ferðaþjónustuaðila. Til að fá sjónarhorn ferðaþjóna voru tekin 5 viðtöl 

við ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði. Niðurstöður viðtalanna voru fléttuð saman við 

fræðilegan kafla verkefnisins um uppbyggingu og þróun áfangastaða,  framboðslíkan Gunn 

og leitast var við að staðsetja Dýrafjörð í lífsferilslíkani Richards Butlers. Helstu 

niðurstöður sýndu að staða Dýrafjarðar sem áfangastaður ferðamanna er frekar óviss og er 

staðurinn enn í uppbyggingu og þróun, og að lítil sem engin sameiginleg ímynd er til staðar 

fyrir svæðið að mati ferðaþjóna. Viðmælendur höfðu allir jákvætt viðhorf varðandi 

framtíðarmöguleikum ferðaþjónustu í Dýrafirði og töldu enn vera töluvert svigrúm til þess 

að þróa áfangastaðinn og bæta ímynd staðarins. 

Lykilhugtök: Áfangastaður, áfangastaður ferðamanna, framboðslíkan Gunn, lífsferilslíkan 

áfangastaða, Dýrafjörður.  
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1 Inngangur  

Ferðaþjónusta hefur vaxið gríðalega milli ára það má meðal annars sjá á mælingum 

Hagstofu Íslands á útflutningi vöru og þjónustu á árunum 2012 - 2016. Gjaldeyristekjur af 

ferðaþjónustu jukust úr 23,7% í 39,2% á árunum 2012 – 2016 (Ferðamálastofa - a, 2017). 

Fjölgun ferðamanna hefur verið ör síðustu ár og mikil uppbygging og þróun átt sér stað 

innan ferðaþjónustunnar. Víða um land hefur borið á fólksfækkun og atvinnuleysi í minni 

bæjum á landsbyggðinni á undan förnum árum. Við sjáum að stundum er gripið til 

uppbyggingar á ferðaþjónustu á landsbyggðinni til að reyna stöðva eða að draga úr 

atvinnuleysi og fólksfækkun, en ferðaþjónusta er engin draumalausn. Það er ekki nóg að 

byggja gistiheimili, heldur þarf að vinna að því að þróa þjónustuna áfram og markaðssetja 

svo að eitthvað verði úr og að öll vinnan á bakvið ferðaþjónustuna skili sér til 

samfélagsins.  

Tæplega 2% landsmanna búa á Vestfjörðum og þar með eru Vestfirðir strjábýlasta svæði á 

Íslandi (Fjórðungsamband Vestfirðinga, 2017). Einnig eru Vestfirðir ekki hluti af hinum 

eiginlega hringvegi sem að margir ferðamenn fara um á leið sinni í kringum landið. 

Vestfirðir hafa til að bera fallega náttúru, ósnortið landslag og kyrrð sem að telja má til 

helstu styrkleika svæðisins (Bjarki Jóhannesson, 2001).  

Höfundur valdi viðfangsefni verkefnisins út frá þeim forsendum að hún ólst upp í Dýrafirði 

og búa foreldrar hennar á sveitabæ í Dýrafirði og eru að vinna að því að koma upp 

ferðaþjónustu í formi gistingar. Höfundur hefur fylgst með og séð ferðaþjónustu á svæðinu 

aukast og þróast og hefur velt því fyrir sér hver staða Dýrafjarðar er sem áfangastaðar og á 

hvaða stigi áfangastaðurinn Dýrafjörður er í lífsferli sínu samkvæmt kenningum Richards 

Butlers um lífsferil áfangastaða. Markmið þessarar rannsóknar er að átta sig á stöðu 

Dýrafjarðar sem áfangastaðar ásamt því að staðsetja áfangastaðinn Dýrafjörð í 

lífsferilskúrfu Richards Butlers. Fjallað verður um áfangastaði, ásamt því að skoða 

framboðslíkan Gunn til að gera grein fyrir stöðu áfangastaðarinns. Leitast verður eftir því 

að svara eftrfarandi rannsóknarspurningu; „Hver er staða Dýrafjarðar sem áfangastaðar 

ferðamanna“ og „hver er staða Dýrafjarðar í lífsferils líkani Butlers?“. 
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Skoðað verður í samræmi við svör viðmælanda hvar ferðaþjónusta er staðsett í svokölluðu 

lífsferli áfangastaða. Ákvörðun höfundar var að skoða stöðuna út frá sjónarhorni 

ferðaþjónustuaðila sem eru framboðshlið svæðisins. 

Til að geta byggt upp ferðaþjónustu í Dýrafirði þarf að vera greinileg stefna og vilji. Finna 

þarf aðdráttarafl og stykleika svæðisins til að vinna með svo að hægt sé að gera þau arðbær 

og hugsanlega hægt að auka atvinnu á svæðinu.  
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2 Áfangastaðir 

Ísland er dæmi um áfangastað, flestir ferðamenn sem koma til Íslands koma í gegnum 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar í Keflavík. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu þá er talið að um 

97% erlendra ferðamanna fari í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar (Ferðamálastofa - b, án 

árs). Frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar geta ferðamenn valið að ferðast til mismunandi 

áfangastaða innan landsins. Ferðaþjónusta á Íslandi hefur aukist gríðalega mikið á milli 

ára. Við sjáum það meðal annars á tölum Hagstofu Íslands um heildarfjölda gistinátta á 

Íslandi árið 2015. Heildarfjöldi gistinátta var 6,5 milljónir þar af 5,6 milljónir erlendir 

ferðamenn (Ferðamálastofa - c, 2016). Breytilegur hópur ferðamanna sækir í að ferðast 

hingað til lands og ferðaþjónustuaðilar keppast um að veita sem fjölbreyttasta og 

eftirsóttasta þjónustu.  

Ferðamenn heimsækja áfangastaði á ferðum sínum umhverfis heiminn hvort sem er innan 

eigin heimalands eða fara út fyrir landsteinana. Hvers vegna ferðumst við er spurning sem 

ferðaþjónustuaðilar hafa ofarlega í huga þegar þeir huga að afþreyingu og þjónustu (Lam 

& Hsu, 2006). Hægt er að rekja ferðamennsku langt aftur til forn Grikkja. Einstaklingar 

ferðast til mismunandi áfangastaða til að heimsækja eftirsótta og áhugaverða staði, til að 

læra, búa til minningar og upplifanir og til þess að taka þátt í afþreyingu af einhverju tagi 

(Horner & Swarbrooke, 2016). Með því að ferðast sækjumst við eftir því að komast út fyrir 

þæginda rammann og brjóta aðeins upp daglega rútinu þar sem að heimilislífið og vinna 

fellur oft í fastar skorður og á það til að verða mjög svipað frá degi til dags (Lam & Hsu, 

2006).  

Áfangastaður er staður sem laðar að sér ferðamenn fyrir tilstilli einhvers togkrafts (Edward 

H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Hugtakið áfangastaður samkvæmt Edward 

H. Huijbens og Gunnari Þór hefur margar skilgreiningar því áfangastaður getur verið 

mismunandi eftir sjónarhorni fólks. Tilfinningar og áhugi ásamt því hvernig áfangastaður 

er markaðssettur hefur áhrif á upplifun einstaklinga og þá hvernig þeir skilgreina stað sem 

áfangastað (2013). 
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Eftirspurn  
Áfangastaðir eru ekki bara til, heldur eru 

þeir búnir til og þarf mikla vinnu og 

undirbúning einstaklinga, samfélagsins 

og annarra samtaka til að búa til 

samrýnda mynd af stað eða svæði sem 

hægt er að kalla áfangastað. Þrír 

grunnþættir áfangastaða eru aðdráttarafl, 

aðstaða og aðgengi (Edward H. Huijbens 

og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013).  

Áfangastaður vísar í mismunandi stig 

framsetninga í ferðamennsku, hann er 

ekki einungis landfræðilegur eða eitt 

ákveðið viðfangsefni, ekki föst breyta né 

stærð, heldur einungis viðfangsefni sem 

þarf að gera grein fyrir (Edward H. 

Huijbens, 2012). Clare A. Gunn setti 

fram líkan um framboð (e. supply) og eftirspurn (e.demand) þar sem að hann fjallar um 5 

megin þætti framboðs sem skipta hvað mestu máli þegar kemur að uppbygginu 

áfangastaðar (2002).  

Sjá má á mynd 1. hverjir þessir 5 þættir framboðs áfangastaða eru; samgöngur, 

aðdráttarafl, þjónusta, upplýsingar og markaðssetning. Samkvæmt Gunn þá gengur allt vel 

fyrir sig þegar allir þættir vinna saman. Gunn telur að þetta séu helstu þættir sem þurfa að 

vinna saman til að áfangastaður gegni sínu hlutverki (Gunn, 2002).  

 

Rýnum aðeins í hvern þátt fyrir sig: 

1. Aðdráttarafl (e. Attraction) er segullinn eða togkrafturinn sem dregur að ferðamenn, 

án þess er erfitt að að búa til eitthvað sem vekur áhuga ferðamannsins. Hafa þarf í 

huga að aðdráttarafl getur verið mjög breytilegt (Gunn, 2002). 

2. Markaðssetning (e.promotion) er þegar eitthvað er sett framm á þann hátt að 

upplýsingar varðandi þjónustu eða áfangastað séu áberandi. Mest af 

Framboð 

Aðdráttarafl 

Markaðssetning 

Upplýsingar Þjónusta 

Samgöngur 

Mynd 1. Framboðslíkan Gunn, (Gunn, 2002, bls. 34) 
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markaðssetningu fer fram á veraldarvefnum í dag og mikið er stuðst við 

auglýsingar hvort sem er á veraldarvefnum, sjónvarpi, útvarpi eða á auglýsinga 

skjáum og skiltum víðsvegar (Gunn, 2002).  

3. Upplýsingar (e. Information) er efni sem ferðamenn geta stuðst við til leiðsagnar. 

Upplýsingagjöf til ferðamanna fer oftast nær framm í gegnum útgáfu bæklinga, 

korta, leiðsöguhandbóka og á veraldarvefnum (Gunn, 2002). 

4. Þjónusta (e. Service) er sá þáttur sem ferðaþjónustuaðilar ásamt fleirum bjóða 

ferðamönnum. Þjónusta er sá þáttur sem þetta snýst allt saman um. Í þjónustu felst 

afþreying, gisting, matur og svo framvegis. Þjónustan skapar störf sem skila síðan 

af sér hagnaði bæði til fyrirtækja og ríkisins (Gunn, 2002). 

5. Samgöngur (e. Transportation) eru annars vegar til og frá svæðinu og hins vegar 

innan þess. Án samgangna getur ferðamaður ekki komist frá punkti A til B. Ísland 

er háð bæði flugsamgöngum og siglingum svo ferðamaðurinn komist til og frá 

Íslandi, án samgangna væri ómögulegt fyrir ferðamenn að koma til Íslands og hvað 

þá að ferðast innan Íslands (Gunn, 2002).  

Gunn (2002) segir helstu drifkrafta ferðaþjónustu vera eftirspurn og framboð. Til að ná 

árangri með þessa tvo þætti eftirspurn og framboð þurfa skipuleggjendur að nýta sér hina 

aðliggjandi þætti sem koma að t.d. framboðshliðinni. Til að ná hámarks árangri og 

fullnægja kröfum markaðarinns þarf framboðshliðin að koma til móts við eftirspurnina.  

Gunn fjallar einnig um að ferðaþjónusta byggist ekki einungis upp af hótelum og 

ferðaþjónum heldur byggist hún einna helst á kerfisbundnum þáttum sem að vinna saman 

og mynda náin og víxlháð tengsli (Gunn, 2002).   

Bæði einkaaðilar og opinberir aðilar ásamt samfélaginu koma að því að búa til og móta 

áfangastaði. Til þess að skapa markaðsgrundvöll fyrir áfangastað þarf að útbúa vöru sem 

tengist ferðaþjónustu áfangastaðarinns. Vöruna þarf síðan að selja með því að setja á 

markað og markaðssetja, þannig að varan vekji athygli og þá einkum þess markhóps sem 

áætlað er að varan nái til (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Nota má 

mismunandi markaðssetningu þar sem ýti- og tog hvatar vinna saman (Horner & 

Swarbrooke, 2016) til að vekja athygli á vörunni, sem í þessu tilfelli er áfangastaður. Tog- 

hvati (e. pull factor) er sá þáttur sem sagður er útskýra afhverju við veljum að ferðast til 

ákveðins áfangastaðar og þá hvað það er sem gerir áfangastaðinn aðlaðandi (Lam & Hsu, 

2006). Markaðssettning er stór þáttur í því að draga fram tog-hvata áfangastaðarinns 
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þannig að ferðamaðurinn sýni áhuga og laðist að áfangastaðnum (Edward H. Huijbens og 

Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Með ýtihvötum (e. push factor) er áhugi fólks vakin á því 

að ferðast frá heimili sínu og heimsækja nýja staði, ýti-hvatar eru sagðir útskýra ástæðu 

þess að við veljum að ferðast (Lam & Hsu, 2006). Áfangastað er reynt að móta á þann hátt 

að fólk hafi áhuga á og sækjist eftir því að heimsækja staðinn. Upphaflega þarf ávallt að 

skoða hvað er til staðar, hvernig og hvað má virkja betur t.d. mannauð á svæðinu til að 

byggja upp áfangastað. Markmiðið er ávallt að bjóða uppá eitthvað sem fólk sækist í sem 

ekki er til á öðrum stöðum (Horner & Swarbrooke, 2016).  

Oft er ferðamaðurinn búin að ákveða áfangastað áður en  hann fer af stað í ferðalagið. Það 

sem hefur áhrif á ákvarðanatöku ferðamannsins eru tog-hvatar sem höfða til áhuga 

einstaklings sem áhugaverðir áfangastaðir eða sérstakt svæði og hafa þannig áhrif á 

ákvarðanatöku um hvaða áfangastað ferðamaðurinn heimsækir (Lam & Hsu, 2006; Horner 

& Swarbrooke, 2016). Það er ávallt einhver hvati (e. Motivation factors) sem  dregur fólk 

að áfangastöðum hvort sem að það er menning og saga, náttúran eða mannlíf, til dæmis í 

formi hátíða eða samkomna (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). 

Togkraftur eða hvati sem ræður val á áfangastað getur verið mjög mismunandi, það getur 

verið kostnaður við ferð, vegalengd, tími ferðalagsins, ímynd staðarinns eða t.d. 

ferðamátinn sem að ákvarðar hvernig einstaklingar haga vali sínu um áfangastað (Horner 

& Swarbrooke, 2016). Áfangastaður þarf ekki endilega að vera staður þar sem aðgengi er 

auðvelt og mikið af fólki, áfangastaður getur verið miðja Amazon frumskógarinns eða 

Disneyland. Þó miklar öfgar séu á milli þessarra tveggja staða þá eru báðir staðirnir 

skilgreindir sem áfangastaðir.  

 Þróun áfangastaða og kerfi ferðamennsku 2.1

Þegar allt kemur til alls þá er áfangastaður háður fólkinu og samfélaginu á staðnum. 

Áfangastaður skapast af ákvörðunum og athöfnum samfélagsins og er því sífellt að breytast 

og mótast á nýjan hátt. Mikilvægt atriði þegar kemur að skipulagi áfangastaðar er að hafa 

hagsmuni samfélagsins í fyrirrúmi (Gunn, 2002). Leiper (1990) bætir við að þegar kemur 

að skipulagi á áfangastað þá þarf einnig að hafa eftirspurn viðskiptavinarins í fyrirrúmi. 

Við sjáum í samfélaginu og heiminum hvernig tískustraumar koma og fara. Staðir geta 

fylgt straumum og stefnum tískunnar og því er mikilvægt fyrir samfélag á hverjum stað 
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fyrir sig að reyna eftir bestu getu að fylgja svokölluðum „trendum“ sem eiga sér stað í 

samfélaginu til þess að draga úr sveiflum. 

  

Til að ferðamenn komist á áfangastað eru samgöngur mikilvægur liður í ferðalaginu 

(Gunn, 2002). Þegar kemur að skilgreiningum á þeim grunnþáttum sem eru áhrifavaldar á 

upphaf og endi ferða þá verður kynnt líkan eftir Neil Leiper (1979) um kerfi 

ferðamennsku. Hugtakið er byggt upp á þann hátt að það gerir ráð fyrir að náttúra og 

samfélög séu samtvinnuð (Leiper, 1979; Edward H. Huijbens, 2012). Leiper (1979) 

skilgreinir hugtak sitt um kerfi ferðamennsku þannig að ætlunin sé að varpa ljósi á 

samtvinnaðan þátt upprunastaðar ferðafólks og svo áfangastaðarins sjálfs, í gegnum 

ferðalög og leiðir (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Leiper setti fram 

með myndrænum hætti líkan af kerfi ferðamennsku þar sem sjá má nálgun hans á 

ferðaþjónustu út frá athöfnum ferðamannsins, staðsetningu og landfræðilegum þáttum 

(mynd 2). Líkanið sýnir upphafsstað og áfangastað, það svæði sem þar er á milli eru þeir 

þættir sem að koma að ferðalagi ferðamannsins frá einum stað til annars.  

 

Samkvæmt Leiper þá er áfangastaður einungis ein eining af mörgum sem er hluti af 

gangverki og því einungis hægt að skoða á þann hátt (Leiper, 1990). Áfangastaður er því 

breyta sem er aldrei eins og ekki er hægt að skilgreina hann sem eina staðlaða stærð eða 

gerð (Edward H. Huijbens, 2012). Með því móti getum við gert ráð fyrir út frá þeim 

forsendum að áfangastaður sé ávallt í þróun og mótun. Eins og Leiper (1979) setur fram 

sína hugsun um áfangastað þá miðar hann við að áfangastaðurinn sé í kyrrstöðu og 

skoðaður sem eining og sem tæknilegt viðfangsefni. Aftur á móti eins og fleiri fræðimenn 

Mynd 2. Kerfi ferðamennsku, Leiper‘s model (Leiper, 1979, bls. 397) 
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hafa nefnt er áfangastaður sífellt að breytast og mótast og er því breytileg breyta. En þegar 

horft er á áfangastað sem fastan fasa þá er ekki svigrúm fyrir aðrar breytur að komast að og 

móta hann (Edward H. Huijbens, 2012).  

 Lífsferill áfangastaða  2.2

Allt er breytingum háð og á það einnig við um áfangastaði. Áfangastaðir þróast í sífellu. 

Þeir verða fyrir utanaðkomandi áhrifum líkt og ákvörðunartöku neytenda, efnahag 

samfélagsins og samgöngum (Gunn, 2002 ; Edward H. Huijbens og Gunnar 

Þ.Jóhannesson, 2013). Samkvæmt Richard Butler fer áfangastaður í gegnum fimm stig 

þróunar og myndar þannig lífsferil. Iðulega þegar skoðað er og talað um lífsferil 

áfangastaða (e. Tourist area life cycle) er notast við módel eftir Butler (1980). Hugtakið 

um lífsferil áfangastaða lýsir því ferli sem áfangastaður fer í gegnum á lífstíma sínum, allt 

hefur upphaf og enda. Hugtakið var upphaflega myndað út frá öðru hugtaki, lífsferli vöru 

(Butler, 2009) en það lýsir þróun vöru á meðan hún fer í gegnum mismunandi stig lífsferils 

síns, innleiðing, vöxtur, þroski og hnignun (Butler, 1980; 2009). Við getum horft á 

áfangastað ferðamanna sem vöru. Lífsferill vöru einblínir þó mikið á álit og tísku sem við 

getum ekki notað einungis fyrir áfangastaði (Edward H. Huijbens og Gunnar 

Þ.Jóhannesson, 2013).  

Mynd 3. sýnir þau fimm stig lífsferilsins sem Richard Butler setti fram að áfangastaður fari 

í gegnum á sinni lífsleið. Uppgötvun er fyrsta stig ferlisins þá finna og uppgötva fáeinir 

ferðamenn staðinn sem er enn framandi. Á öðru stigi átta heimamenn sig á því að 

möguleiki er að þróa atvinnu og tækifæri út frá því að þjónusta þá gesti sem að sækja 

staðinn. 
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Mynd 3. Lífsferill áfangastaða (e. Tourist Area life cycle (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 

2013, bls. 87)  

Á þriðja stiginu verður ör vöxtur og þróun í ferðaþjónustu, á þessu stigi skapast nokkurs 

konar jafnvægi sem ræðst af þeim sem stjórna markaðinum á svæðinu og eru ráðandi 

hagsmunaaðilum. Stöðnun er fjórða stig lífsferils áfangastaða. Þá getur áfangastaður 

staðnað, það er að segja að það hægir á aðsókn og takmarkaður fjöldi ferðamanna sækir 

staðinn. Þegar komið er inná fjórða þrepið er áfangastaðurinn einnig komin á það stig að 

huga þarf að þolmörkum og burðarþoli svæðisins. Út frá fjórða stiginu getur áfangastaður 

annað hvort í kjölfarið hnignað eða endurnýjast sem hluti af fimmta stigi lífsferlsins. Sá 

hluti fer mikið eftir þróun og markaðssetningu svæðisins (Edward H. Huijbens og Gunnar 

Þ.Jóhannesson, 2013).  

Til að reyna að staðsetja hvar áfangastaður er hugsanlega staddur í lífsferlinu leggur Butler  

áherslu á að gera sér grein fyrir þeim áhrifaþáttum sem að skilyrða þróunina. Það er að 

segja eðli eftirspurnar, hverskonar ferðamenn laðast að áfangastaðnum á mismunandi 

tímabilum lífsferilsins, einnig framboð og eðli ferðaþjónustunnar sjálfrar, hvernig henni er 

komið á framfæri og hvort um sé að ræða einhverja samkeppni og hver hún er (Edward H. 

Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Upprunalega líkanið um lífsferil áfangastaða 

gerði einungis ráð fyrir fjölda ferðamanna til að staðsetja áfangastað (Butler, 2009) en sú 

nálgun er ekki nægilega nákvæm.  
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3 Dýrafjörður 

Dýrafjörður er fjörður staðsettur miðsvegar á vestan verðum Vestfjörðum. Við Dýrafjörð 

stendur sjávarþorpið Þingeyri sunnan megin í firðinum nokkurn veginn fyrir miðju 

fjarðarins. Í firðinum hefur verið fólksfækkun og ýmiss vandamál komið upp sem að 

samfélagið glímir við. Hér í þessum kafla verður fjallað um Dýrafjörð. Staðsetningu, 

atvinnulíf, náttúru, sögu og samgöngum verða gerð skil. Einnig verður farið yfir stöðu 

ferðaþjónustunnar í firðinum eins og hún er í dag og hvað hún hefur uppá að bjóða.  

 Fjörðurinn, stærð og lega 3.1

Dýrafjörður er staðsettur á Vestfjörðum, á milli Önundarfjarðar og Arnarfjarðar sem snúa 

opnir út til vesturs út á kalt Grænlandssundið. Fjörðurinn er um 7 km breiður fyrir miðju en 

um 37 km langur. Hæsta fjall Vestfjarða, Kaldbakur (998m yfir sjávarmáli) stendur á milli 

Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og er vinsælt að ganga þar upp síðla sumars þegar snjóa leysir 

(Ari T. Guðmundsson & Pétur Þorleifsson, 2005). Inn og uppaf botni Dýrafjarðar rís 

Gláma í 950 m hæð (Dýrafjörður, 2016) en þar má hugsanlega enn finna leifar 

ísaldarjökuls (munnleg heimild, Sighvatur Jón Þórarinnsson, 6. júní.2017). Dýrafjörður er 

talinn draga nafn sitt upphaflega af því að þegar siglt er inn fjörðinn eru tvö fell Sandafell 

og Mýrafell sem virðast opnast eins og dyr þegar komið er inn fjörðin sjóleiðis, grunur 

leikur á að upphaflega hafi fjörðurinn því kallast Dyrafjörður. Einnig er talað um að 

fjörðurinn dragi nafn sitt af landnámsmanninum Dýra sem að settist hér að og byggði sér 

bæ á landnámsöld (Dýrafjörður, 2016). Dýrafjörður er í dag hluti af Ísafjarðarbæ. 

 Jarðfræði, plöntu- og dýralíf 3.2

Stutt er milli fjalls og fjöru í Dýrafirðinum. Innst og upp af Dýrafirðinum eins og kom fram 

að ofan er Gláma þar sem mikill jökull lá yfir á ísöld. Innst í Dýrafirði er að finna lágvaxin 

birkiskóg og í norðurhlíð fjarðarins út að brúnni sem þverar fjörðinn (Dýrafjarðarbrú) er að 

finna lágvaxið birkikjarr (Land og Saga - a, án árs). Sunnan megin fjarðarinns einkennis 

landslagið af mó- og graslendi eins og sjá má á kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands (án 

árs). Kræklingaleiru er að finna í Dýrafirði,  en einungis 1% af fjörum Íslands er þekkt sem 

kræklingaleirur, verndar gildi þeirra er mjög hátt (Náttúrufræðistofnun Íslands, án.árs). 

Alaskalúpínan er áberandi á blómsturstíma yfir sumarið, hún hefur verið notuð í 
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uppgræðslu á melum. Nokkuð er um að bændur hafi hafið skógrækt í Dýrafirði og þar má 

því finna friðuð svæði sem hafa verið skipulögð til skógræktar, um er að ræða skógrækt til 

nytja, gróðuruppbyggingar og sem beitiskóg. Skrúður er skrúðgarður í Dýrafirði rétt innan 

við Núp, garðurinn var stofnaður 7. Ágúst 1909, en uppbygging hófst 1905 af Sigtryggi 

Guðlaugssyni. Garðurinn var upphaflega notaður til kennslu fyrir nemendur í 

Alþýðuskólanum að Núpi (Firðir og Fólk, 1999). Árið 2013 hlaut Skrúður hin virtu Ítölsku 

verðlaun Carlo Scarpa, verðlaunin eru veitt á sviði menningarlandslags, garðlistar og 

landslagsarkitektúrs (Félag Íslenskra Landslagsarkitekta, 2013). Skráðar náttúruminjar í 

Dýrafirði samkvæmt Umhverfisstofnunar er Lambadalsfjall og tertíerjarðlög með 

plöntusteingervingum í norðurhlíð fjallsins Töflu fyrir ofan bæinn Ketilseyri 

(Umhverfisstofnun, án árs). Höfundur veit um fjögur friðlýst æðarvörp í Dýrafirði þar sem 

æðardúnn er nýttur sem auðlind af hálfu jarðareiganda.  

 Samgöngur til og frá Dýrafirði 3.3

Samgönguleiðir til Dýrafjarðar liggja annars vegar yfir Gemlufallsheiði 232m hæð yfir 

sjávarmáli þegar komið er að norðan úr Önundarfirði, en um Hrafnseyrarheiði 552m hæð 

yfir sjávarmáli að sunnanverðu úr Arnarfirði. Byrjað var við gerð vegar yfir 

Hrafnseyrarheiði sumarið 1946 (Jónína Jónsdóttir, 2002). Leiðin yfir Hrafnseyrarheiði 

lokast ósjaldan vegna snjóa og er þá lokuð í um 120 daga á ári (Rúnar Jón Hermansson, 

2014). Vegagerðin hefur sett svokallaða G-reglu á Hrafnseyrarheiði, í henni felst að 

einungis sé mokstur 2 sinnum í viku á vortímabili sem byrjar 20. mars og einnig á 

hausttímabilinu til 1. Nóvember þegar er snjólétt. Tímabilinu nóvember – mars er yfirleitt 

lokað nema snjólétt sé (Vegagerðin - a, 2014).   

Í sumar 2017 hófust undirbúnings framkvæmdir við gerð Dýrafjarðargangna til að koma á 

heilsárs vegasambandi á milli sunnan-og norðanverðra Vestfjarða. Áætlað er að leggja 8,1 

km af nýjum vegi og áætlað er að göngin verði um 5,6 km að lengd  (Vegagerðin - b, 

2016). Svokallaður Svalvogavegur (Kjaransbraut) liggur úr Dýrafirði og fyrir nes yfir í 

Arnarfjörð. Vinsældir þessa vegar aukast með hverju árinu. Ferðaþjónstuaðilar utan 

Dýrafjarðar bjóða uppá ferðir frá Ísafirði á stórum breyttum bílum fyrir nes, eins og 

höfundur þekkir til kallast það, þegar keyrt er Svalvogarveginn og til baka yfir 

Hrafnseyrarheiði en einungis að sumri til. Áður en vegur kom fyrir botn Dýrafjarðar sem 

seinna var þveraður frá Lambadalsodda norðanverðum og yfir fjörðinn, var ferja notuð til 
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að ferja bæði bíla, hesta og menn á milli og þótti mikil samgöngubót (Jónína Jónsdóttir, 

2002).  

 Fornsögur og fornleifar í Dýrafirði  3.4

Talið er að fjörðurinn hafi verið numin af 4 landnámsmönnum en þeir voru Vésteinn 

Vésteinsson í Haukadal, Eiríkur í Keldudal, Dýri á Hálsum og Þórður Víkingsson í Alviðru 

(Dýrafjörður, 2016). Dýrafjörður á sess í Íslendingasögum, talið er að þingblót hafi verið 

haldin á Þingeyri í Dýrafirði og þingstaður verið þar á víkingatímanum. Einnig eru tilgátur 

þess, að staður sá er nefndur er Hvolseyrarþing í Gísla Sögu Súrssonar sé á Valseyri í 

Dýrafirði, en þar er að finna um 18 fornlegar tóftir. Fornminjar þær er finnast á Valseyri 

hafa orðið illa úti af völdum náttúrunnar (Adolf Friðiksson, 2002). Í árbók 

fornleifafélagsins (1892) kemur fram að Sigurður Vigfússon, formaður fornleifafélagsins 

fór árið 1888 til Dýrfjarðar til að gera endurskoðun á rannsókn á fornleifum sem 

rannsakaðar höfðu verið 1882. Sigurður taldi að einnig væri gamall þingstaður á Valseyri 

innarlega í Dýrafirði og taldi hann þessar tóftir vera meðal elstu tófta sem hann hafði séð  

(Sigurður Vigfússon, 1892). Fleiri merkilegar tóftir er að finna í Dýrafirði meðal annars 

svo kölluð Blóttóft á Höfða og er hún talin vera leifar af hofi (Land og Saga – c, án.árs). 

Dýrafjörður er hluti af sögusviði Gísla sögu Súrssonar, en atburðir í fyrrihluta sögunnar 

áður en Gísli lagðist í útlegð gerðust í Haukadal í Dýrafirði (Hjálmar R. Bárðarson, 2009). 

Til eru heimildir um búsetu á Þingeyri á 10.öld (Ísafjarðarbær, 2009).  

 Íbúar, atvinnulíf og saga 3.5

2,03% landsmanna eða um 6.870 manns voru skráðir búsettir á Vestfjörðum 1 janúar 2017 

og eru því Vestfirðir hvað strábýlasta byggða svæði á Íslandi (Fjórðungsamband 

Vestfirðinga, 2017). Dýrafjörður heyrir undir Ísafjarðarbæ og var íbúafjöldi í Ísafjarðarbæ 

1 janúar 2017, 3630 manns (Hagstofa Íslands - a, 2017). Á Þingeyri í Dýrafirði eru skráðir 

253 íbúar undir póstnúmerinu 470 og í sveitinni undir 471 eru skráðir íbúar 50 talsins 

(Hagstofa Íslands - b, 2017). Á tímabilinu 1998- 2017 fækkaði íbúum á Þingeyri um 115 

eða 32%. Fækkunin hefur helst verið á fólki undir 60 ára frá árinu 2011 (Sigurður Árnason, 

2017). Atvinnuhættir á svæðinu hafa fyrst og fremst tengst sjávarútvegi, þó hefur trillum 

og öðrum bátum sem gera út frá Þingeyri fækkað mikið síðustu ár. Árið 2012 hófst fiskeldi 

á vegum Artic fish með eldi á regnbogasilungi og 2016 hófu þeir einnig laxeldi í kvíum í 
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Dýrafirði (Landssamband Fiskeldisstöðva, 2016). Með þessu hafa nokkur störf myndast en 

þar sem að fiskurinn er allur unninn á Flateyri verða því  störf sem fylgja þessum iðnaði 

takmörkuð fyrir íbúa Dýrafjarðar.  

Á Þingeyri er Grunnskóli og leikskólinn Laufás, þar má einnig finna vel útbúna 

íþróttamiðstöð sem tekin var í notkun 1997 (Ísafjarðarbær, 2009). Að Núpi var starfræktur 

Alþýðuskóli og heimavist um tíma, síðar héraðsskóli. Í dag er húsnæðið notað fyrir 

ferðaþjónustu (Land og saga – c, án. árs). Ferðaþjónusta er að ryðja sér til rúms á svæðinu 

en atvinnan er enn mjög árstíðarbundin og er þá helst yfir sumartíman, margir 

ferðaþjónustuaðilar loka yfir vetrartíman.  

Í Haukadal í Dýrafirði sem er utar í firðinum heldur en Þingeyri, staðurinn var löggiltur 

verslunarstaður 1892, þar reis frystihús snemma á 20.öld. Árið 1883 var fyrsti 

heimavistarskólinn á Vestfjörðum byggður í Haukadal (Land og Saga - b, án.árs). Um 

miðja 19.öld byrjaði að myndast kauptún á Þingeyri. Árið 1866 stofnaði N.Chr.Gram svo 

kallaða Þingeyrarverslun, síðar stóð hann fyrir byggingu á myndarlegu verslunarhúsnæði 

árið 1872, sem síðar hýsti Kaupfélag Dýrfirðinga (Hjálmar R. Bárðarson, 2009). Þingeyri 

var verslunarstaður og seint á 19. öld var þar bækistöð bandarískra lúðuveiðimanna, einnig 

sóttu þangað franskir fiskimenn (Þingeyrarvefurinn, án árs.). Árið 1957 mátti sjá breska 

togara liggja við festar við bryggjuna á Þingeyri (Hlynur Þ. Magnússon, 2006). Í Dýrafirði 

má enn sjá ummerki um norska hvalveiðistöð. Hvalveiðisstöðin var sú þriðja sem reis hér á 

landi. Þann 30. september 1889 var gengið var frá samningum um afnot af hluta af landi 

Höfða undir stöðina (Smári Geirsson, 2015) það var svo 3. maí 1890 sem kapteinn 

Laurentiz Jacob Berg veiðistjóri kemur til Dýrafjarðar og þann 4. maí sama ár sigla í fyrsta 

sinn hvalveiðibátar inn fjörðinn og hófust framkvæmdir strax við byggingu stöðvarinnar. 

Fyrsti hvalurinn var dregin að landi 21. maí og bræddur 14. júní í stöðinni (Sighvatur 

Grímsson Borgfirðingur, 1890). Lok hvalveiða í Dýrafirði var 1903. Þá taldist það of langt 

og ekki svara kostnaði að veiða hval hér á slóðum. Í kjölfarið var starfsemin flutt til 

Mjóafjarðar. Flestar byggingar stóðu að mestu óhreyfðar til 1911. Þann 8. maí 1911, 

afsalaði Sighvatur Grímsson sér kauprétti af þeim hundruðum í Höfða sem tilheyrðu 

hvalveiðistöðinni og Milljónafélagið kaupir. Þann 15. júní var síðan byrjað að rífa 

hvalstöðina (Sighvatur Grímsson Borgfirðingur, Dagbók 1911). Sjávarútvegurinn hefur 

lengi verið aðalatvinnugrein Þingeyringa, sjósókn er enn stunduð þó í takmörkuðum mæli 
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sé og einhverjir stunda enn harðfiskverkun. En breyting í atvinnu hefur mikið þróast í yfir í 

þjónustu og þá hvort sem er þjónustu við heimamenn eða ferðamenn.  

 Ferðaþjónustan á svæðinu 3.6

Ferðaþjónustuaðilar í Dýrafirði eru nokkrir og nú á þessu ári 2017 hefur þeim fjölgað um 

að minnsta kosti tvo svo höfundur viti af. Ýmsa afþreyingu má finna í Dýrafirði og margt 

skemmtilegt er hægt að hafa fyrir stafni. Þar má meðal annars nefna mismunandi 

gönguleiðir, sem eru þó misvel merktar en finna má á göngukortum sem gefin eru út af 

Ferðamálasamtökum Vestfjarða og fást á upplýsingamiðstöðvum og öðrum 

ferðamannastöðum. Einnig er að finna hjólaleigu, hestaferðir, upplifun á Gísla sögu 

Súrssonar í Haukadal hvort sem er í formi einleiks eða gönguferð með leiðsögn um 

söguslóðirnar. Einnig er hægt að skyggnast inní fortíðina og er komið við í Skálannum inn 

á Þingeyri þar sem gestum og gangandi er boðið að bregða á leik og fræðast um lífið á 

landnámsöld með því að klæðast víkingafötum og fleira. Nokkrir staðir bjóða uppá 

þjónustu í formi gistingar. Það vakti athygli og áhuga höfundar að ekki eru allir þeir sem 

auglýsa þá þjónustu skráðir sem ferðaþjónustuaðilar, en ekki verður rýnt frekar í það að 

þessu sinni. Yfirbragð ferðaþjónustunnar í Dýrafirði er mannlífið, náttúran og saga 

svæðisins og þá er helst að heimamenn sækja í tengingu við fornsögurnar, víkingatímann 

og þá einkum Gísla Sögu Súrssonar. Gamla Smiðjan eða Vélsmiðjan var stofnuð árið 1913 

er nú safn og einn þeirra áhugaverðu staða sem ferðamenn leggja leið sína í að skoða, 

eitthvað er um skipulagðar ferðir fyrir skemmtiferðaskipafarþega frá Ísafirði með rútu yfir 

á Þingeyri til að skoða gömlu smiðjuna. Í Meðaldal í Dýrafirði fyrir utan Þingeyri er 

fallegur 9 holu golfvöllur. Völlurinn hefur ratað í golfbækur og tímarit víða fyrir braut 

númer 7 sem þykir ein sú fallegasta á landinu (Visit Westfjords, 2017). Á Þingeyri er 

staðsett upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn sem rekin er af Ísafjarðarbæ. 

Upplýsingamiðstöðin á Þingeyri hefur verið í sama húsnæði og handverkssalan Koltra 

undan farin ár. Gott tjaldsvæði og íþróttamiðstöð má finna á Þingeyri sem að þjónar bæði 

heimamönnum og þeim ferðamönnum sem eiga leið um, þar við hliðina er að finna 

íþróttavöll, með aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir, boltaíþróttir og strandblaksvöll sem settur 

var upp af íþróttafélaginu Höfrungi á Þingeyri. Fyrir neðan og utan tjaldsvæðið er 

víkingasvæði sem félagið Víkingar á Vestfjörðum stóð fyrir uppbyggingu á á sínum tíma. 

Simbahöllinn er orðin þekktur staður á Þingeyri þar er kaffihús, hestaleiga og hjólaleiga. 
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Þjónusta sem má finna í Dýrafirði á tímabilinu maí til september er í formi gistingar, 

veitinga og afþreyingar, en margir ferðaþjónar loka yfir vetartímann vegna lítillar eða 

engrar eftirspurnar. Upplýsingar um ferðaþjónustuaðila á Þingeyri og í Dýrafirði má að 

mestu nálgast á netinu á heimasíðu Visit Westfjords.  

 Staða stefnumótunar í ferðamálum 3.7

Stefnumótun í ferðaþjónustu á Vestfjörðum hefur verið unninn af Ferðamálasamtökum 

Vestfjarða í samstarfi við atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Markaðstofu Vestfjarða. 

Miðað við niðurstöður og samantekt frá ofangreindum samtökum þá er ferðaþjónusta á 

Vestfjörðum í heild sinni í vexti. Bæði hefur orðið aukning á framboði gistirýmis og 

fjölgun ferðamanna á Vestfjörðum, en fjölgun ferðamanna er þó ekki í takt við þá fjölgun 

sem við sjáum í heild á Íslandi (Ferðamálasamtök Vestfjarða, 2015). Samkvæmt 

markhópagreiningu sem gerð var þá eru Vestfirðir í heild áfangastaður sem að hentar 

hinum upplýsta ferðamanni. Hinn upplýsti ferðamaður sem átt er við er vel launaður, á 

aldrinum 25-65 ára úr þéttbýli, notar samfélagsmiðla, snjalltæki, veraldarvefinn og aðra 

prentmiðla aðeins yfir meðallagi. Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að það eru helst 

ensku- og þýskumælandi ferðamenn sem að sækja Vestfirði heim. Hinn upplýsti 

ferðamaður sem kemur á Vestfirði hefur áhuga á menningu og íbúunum á svæðinu, þessir 

einstaklingar sækjast eftir framandi stöðum sem þeim finnast spennandi og bjóða uppá 

ósnorta náttúru og öðruvísi upplifun (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016). Á 

svæðisfundum sem haldnir voru á 3 stöðum 2016, Ísafirði, Patreksfirði og Hólmavík var 

sameiginleg niðurstaða að náttúran og nálægðin við náttúruna væri lykilatriði fyrir 

áfangastaðinn Vestfirði (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016).  

Árið 2016 fengu Vestfirðir silfur vottun áströlsku umhverfissamtakana EarthCheck.  Earth 

Check er rekið af EC3 Global sem samanstendur af fyrirtækjum í eigu ástralska 

ferðamannaiðnaðarins, háskóla og ríkis. Samtökin voru stofnuð árið 1987 og eru ein 

stærsta rannsóknarmiðstöð ferðamála í heiminum (Global Susteinable Tourism Council, 

án. árs). Vottunarkerfi Earth Check er umhverfisvottunarkerfi og einu alþjóðlegu samtökin 

í heiminum sem að votta heilu samfélögin, samtökin gengu fyrst undir nafninu Green 

Globe (EarthCheck, 2016). Vottunin fékkst fyrir Vestfirði starfsárið 2015, 

undirbúningsvinna til að sækja um vottunina hófst árið 2010. Í þrjú ár þar á undan höfðu 

Vestfirðir fengið brons benchmarking viðurkenningu (Fjórðungssamband Vestfirðinga, án 
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árs.). Til að öðlast vottun sem þessa er farið yfir helstu atriði í samfélaginu eins og innkaup 

sveitafélagsins, sorpförgun og endurvinnslu, hvernig orkunotkun og nýtingu er háttað 

ásamt ýmsu öðru (Fjórðungssamband Vestfirðinga, án árs.; EarthCheck, 2016; Global 

Susteinable Tourism Council, án. árs). Í stefnumótunaráætlun fyrir Vestfirði er gert ráð 

fyrir aukinni sjálfbærni og sjálfbærri þróun. Umhverfisvottanir líkt og frá EarthCheck eru 

því mikilvægar og efla samfélagið til að leggja sitt af mörkum. Í stefnumótun vestfirskrar 

ferðaþjónustu 2016 – 2020 segir að sjálfbærni sé lykilhugtak þegar kemur að 

framtíðaruppbyggingu fyrir svæði í ferðaþjónustu. Með sjálfbærni innan ferðaþjónustu er 

átt við jafnvægi í umhverfislegum-, efnahagslegum- og samfélagslegum þáttum, á þann 

hátt að allar þessar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar hafi jafnt vægi (Vakinn, án árs.). 

Mikilvægt er að taka einnig mið af þörfum íbúanna ekki einungis ferðamannana, 

ferðaþjóna og umhverfisins (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016). Hugtakið sjálfbær 

ferðaþjónusta er dregið af hugtakinu sjálfbær þróun og varð til þegar ferðaþjónustuaðilar 

hófu að nota það í tengslum við Brundtland skýrsluna (Vakinn, án árs.). Vitundavakning á 

sjálfbærni meðal ferðaþjóna á svæðinu þarf að vera í takt við áætlanir stefnumótunar og 

framsetning á upplýsingum til ferðaþjóna á svæðinu varðandi stefnumótunaráætlun 

svæðisins þarf að vera skýr. 

Annar mikilvægur þáttur í stefnumótuninni eru gæðamál, þar sem áhersla er lögð á að 

ferðaþjónar og aðrir í samfélaginu leggji sig fram við að bæta sig ávallt eins og möguleiki 

er á (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016). Aðrir þættir sem lögð er áhersla á í 

stefnumótunaráætluninni 2016 – 2020 er samvinna milli hagsmunaaðila, rannsóknir, þróun 

og nýsköpun, til að átta sig á framboði og þjónustustigi sem getur leitt til aukinnar 

verðmætasköpunar. Markaðsstofa Vestfjarða sér um markaðsstarf og markaðssetningu 

bæði innanlands og erlendis fyrir Vestfirði í heild. Árstíðarsveiflur eru áberandi á svæðum 

eins og Vestfjörðum, heilsársþjónusta er hluti stefnumótuninnar þar sem vinna á í því að 

fjölga viðburðum utan háannatíma ásamt annarri vöruþróun, þar kemur einnig 

markaðssetning sterkt inn. Ferðamálasamtök Vestfjarða ætla að beita sér helst fyrir aukinni 

áherslu á vetrarferðaþjónustu, það er að segja skipulagðri afþreyingu t.d. sem skipuleggja 

mætti í samræmi við viðburði sem nú þegar eru til staðar yfir vetrartíman. Varðandi 

grunngerð svæðisins er mest horft til samgöngumála, þar sem vegir og aðgengi að 

Vestfjörðum er ekki talið það besta sem hægt er að bjóða uppá. Þá er einnig markmið að 

efla merkingar og uppsetningu upplýsingaskilta, ásamt áherslu á því að þjónusta vegi að 
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vetrarlagi (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016). Líklega verða framfarir í samgöngum 

með tilkomu Dýrafjarðargangna þar sem leiðin um Hrafnseyrarheiði verður lítið notuð og 

stefnt er að því að Dýrafjarðargöng auðveldi og greiði aðgengi og samgöngur á milli 

norður og suður hluta Vestfjarða ásamt því að mynda heilsárs hringveg um Vestfirði 

(Vegagerðin - b, 2016).  

Snemma árs 2017 skrifuðu markaðsstofur landshlutana undir samninga varðandi 

stefnumarkandi stjórnaráætlun (e. Destination Management Plan) DMP sem á að fara af 

stað í öllum landshlutum. Kynningafundir voru haldnir haustið 2016 víðsvegar um landið 

þar sem verkefnið var kynnt fyrir ferðaþjónum og öðrum hagsmunaaðilum (Ferðamálastofa 

- d, án árs.). Verkefnið sem nær yfir allt land fellst í því að samhæfa þróun og stýringu á 

þáttum sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna t.d. upplifun ferðafólks (Ferðamálastofa - f, 2017). 

Með DMP er áætlað að vera með sameiginlega stefnuyfirlýsingu yfir svæði í tiltekin tíma. 

Með þess konar áætlunum er farið í þróun, markaðssetningu og skipulag á því svæði sem 

áætlað er að stýra. Stýringin felst í því að stýra ýmsum atriðum sem koma að þróun á 

uppbyggingu, efnahag og þjónustuþáttum svo eitthvað sé nefnt (Ferðamálastofa - e, 2016). 

Á Vestfjörðum verður unnið að 3 aðgerðaráætlunum sem verða svæðisbundnar og svo 

einni áfangastaðaáætlun, verkefnastjórar fyrir Vestfirði eru Magnea Garðarsdóttir 

verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og Díana Jóhannsdóttir forstöðumaður 

Markaðsstofu Vestfjarða (Vestfirðir, án árs). 28. ágúst 2017 samkvæmt frétt á Rúv fékk 

Þingeyri inngöngu í verkefni á vegum Byggðarstofnunar sem kallast Brothættar byggðir, 

verkefnið fellst í því að leita lausnar á fólksfækkun og atvinnuleysi í smáum og fámennum 

byggðum víða á landsbyggðinni (RÚV, 2017). 
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4 Rannsóknaraðferð  

 Aðferðafræði 4.1

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við rannsókn á efninu 

áfangastaðurinn Dýrafjörður og stig lífsferils. Sagt verður frá hvaða rannsóknaraðferðir 

þóttu henta rannsókn á þessu viðfangsefni, hvernig þær voru nýttar og afhverju þær voru 

valdar. Valið er rökstutt og val á þáttakendum er útskýrt.  

 Eigindlegar rannsóknir, kostir og gallar 4.2

Eigindlegar rannsóknir setja fólk og aðstæður í heildrænt samhengi og beinast einna helst 

að, sjónarhorni, upplifun, skilningi og athöfnum fólks í daglegu lífi (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Þannig eru eigindlegar rannsóknaraðferðir hentugar til þess að reyna 

skilja hvaða merkingu fólk setur í hlutina með viðtölum og með því að fylgjast með og 

rannsaka (Berg & Lune, 2014). Réttmæti og áreiðanleiki eigindlegra rannsókna getur verið 

erfiðara og flóknara að greina heldur en í megindlegum rannsóknum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Rannsakandi þarf að hafa opin hug og gæta hlutleysis en það getur 

verið erfitt (Berg & Lune, 2014). Annar galli við eigindlegar rannsóknir eru að þær eru 

mjög tímafrekar og geta oft verið dýrar í framkvæmd (Hennink , Hutter, & Bailey, 2015).   

 Rannsóknaraðferð 4.3

Við gagnaöflun má nýta sér margvíslegar rannsóknaraðferðir. Sú aðferðafræði sem valin 

var við vinnslu á rannsókninni er eigindleg rannsóknaraðferð. Rannsakendur sem nýta sér 

eigindlegar rannsóknir vilja öðlast betri og dýpri skilning á því hvernig fólk sér líf sitt og 

aðstæður, t.d. eru eigindlegar rannsóknaraðferðir nýttar mikið til rannsókna innan 

samfélagshópa og annarra rannsókna sem snýr að upplifun og skilning fólks (Berg & Lune, 

2014). Eftir að rannsóknarefni var ákveðið voru settar fram rannsóknarspurningar tengdar 

efninu til að afmarka rannsóknina enn frekar „Hver er staða Dýrafjarðar sem áfangastaður 

ferðamanna“ og „hver er staða Dýrafjarðar í lífsferils líkani Butlers?“. Við leit að svörum 

við þessum spurningum var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir því leitast var eftir 

því að öðlast dýpri skilning á áfangastaðnum Dýrafirði, þeirri ferðaþjónustu sem þar er í 
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boði og mikilvægi ferðaþjónustu fyrir Dýrafjörð (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Birtist 

þessi hluti fyrst og fremst í fræðilegum hluta verkefnisins sem og í umræðum. 

Tvær gagnaöflunarleiðir voru nýttar við rannsóknina. Í fyrsta lagi var notuð gagnaöflun 

eða afleidd gögn (e. Secondary data). Það er þekking sem hefur nú þegar verið aflað og 

nýtt til þess að komast hjá því að endurtaka rannsókn sem nú þegar gæti hafa verið gerð 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Með því að afla og greina gögn mátti safna saman 

núverandi þekkingu og geta þannig skilið betur eigin rannsókn og rannsóknarefni ásamt 

því að fá dýpri skilning og innsýn í það efni sem verið var að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Upplýsingaöflunin getur gefið nýtt sjónarhorn á það hvernig 

fyrirbærið áfangastaður ferðamanna er og getur jafnvel gefið betri skilning á 

rannsóknarefninu sem annars hefði ekki komið fram í eigin rannsókn. Mest megnis var 

notast við heimildir úr sögubókum, fræðiritum, kennslubókum, skýrslum og af netinu.  

 

Í öðru lagi voru tekin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. Semistructured interview). 

Hálfstaðlað einstaklingsviðtal hentaði vel því rannsóknarefnið bauð uppá möguleikan á 

opnum spurningum, umfjöllunarefnið er víðtækt og enginn svör eru rétt né röng heldur eru 

svörin við spurningunum sjónarhorn og upplifun viðmælandans. Einnig er möguleiki með 

hálfstöðluðum viðtölum að afla gagna um hvernig fólk túlkar umhverfi og aðstæður í 

kringum sig. Þátttakandinn hefur þannig tækifæri á því að lýsa sjálfur sínum skilningi, 

upplifun og sjónarhorni af þeim spurningum sem lagðar voru framm (Berg & Lune, 2014;  

Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

Fimm viðtöl voru tekin og fóru öll fram í tölvupósti þar sem spurningarnar voru sendar í 

formlegu skjali til viðmælenda. Þetta var gert vegna þess að erfitt þótti að finna tíma yfir 

háanna tíma sumarsins til að hittast og setjast niður fyrir viðtölin. Einnig þótti þetta henta 

til að þátttakandi hefði möguleika til þess að tjá sig frjálslega um málefnið og ekki bundinn 

því að svara stöðluðum spurningum jafnóðum og þær voru lagðar framm. Einnig hafði 

viðmælandi tækifæri til þess að taka góðan tíma til að svara hverri spurningu fyrir sig. Með 

þessu var vonast eftir ýtarlegri og nákvæmari svörum við spurningunum sem lagðar voru 

fyrir. Með viðtölunum var reynt að skilja hugrænan- og skynjaðan veruleika og hugrænan 

vettvang þátttakenda (Berg & Lune, 2014). En þannig gat rannsakandi áttað sig betur á því 

hvernig þátttakendur viðtalanna sjá og meta umhverfið og aðra þætti ferðaþjónustunnar í 

kringum sig og hvaða álit þeir hafa á því.  
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Þáttakendur voru valdir með hliðsjón af búsetu og sameiginlegum atvinnuháttum. Leitast 

var eftir viðhorfi viðmælanda á Dýrafirði sem áfangastað ferðamanna. Allir þáttakendur 

eru búsettir í eða nálægt Dýrafirði og eiga það sameiginlegt að þau koma öll að 

ferðaþjónustu á einn eða annan hátt, annað hvort eigendur eða rekstraraðilar ferðaþjónustu 

eða sem aðrir starfsmenn. Vegna atvinnuhátta þeirra henntaði vel að fá þessa aðila til að 

svara viðtölum fyrir rannsóknina til að höfundur gæti áttað sig á sjónarhorni 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Með því að fá upplýsingar útfrá sjónarhorni þessarra 

ferðaþjónustuaðila var leitast eftir að fá mismunandi upplýsingar um upplifun og skilning 

ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Þátttakendur mynduðu 

svokallað tilgangsúrtak, af aðilum í ferðaþjónustu í Dýrafirði, úrtakið afmarkaðist síðan af 

búsetu, atvinnu og aldri. Aldur þáttakenda spannaði frá 34 ára til 64 ára, þannig fengust 

mismunandi skoðanir vegna aldursmun þáttakenda. Tilgangsúrtak, kallast það þegar aðilar 

eru valdir til hliðsjónar af þekkingu þeirra á efni rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). 

 Þáttakendur í rannsókn  4.4

Neðantaldir aðilar samþykktu viðtal en í tveimur viðtölum verður haldið nafnleynd 

samkvæmt ósk viðmælanda. 

- Viðmælandi 1 – Eigandi og rekstraraðili ferðaþjónustu í Dýrafirði 

- Viðmælandi 2 – Eigandi og rekstraraðili afþreyingar ferðaþjónustu í 

Dýrafirði  

- Kristín Álfheiður Arnórsdóttir, 57 ára – Bóndi – umsjónarmaður í Skrúð 

- Sighvatur Jón Þórarinnsson, 55 ára – BS í Skógfræði - bóndi – 

umsjónarmaður  í Skrúð 

> Kristín og Sighvatur svöruðu spurningunum saman  

- Þórir Örn Guðmundsson, 64 ára – Meistarapróf í Auðlindastjórnun - BA  í 

Ferðamálafræði – svæðis-og gönguleiðsögumaður - Safnvörður Gömlu 

Smiðjunnar hjá Ísafjarðarbæ 
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- Wouter Van Hoeymissen, 38 ára, frumkvöðull – eigandi og rekstraraðili 

Simbahallarinnar.  

 Staða rannsakanda 4.5

Ómeðvitað er hugsanlegt að einhverra áhrifa gæti af hálfu höfundar um Dýrafjörð. Þar sem 

rannsakandi hefur búið hluta úr ævi sinni í Dýrafirði. Eftir minni bestu getu og vitund mun 

ég gæta hlutleysis og gæta þess að áhrifa gæti ekki í niðurstöðum og framsettningu á 

verkefninu. Höfundur þekkir til allra viðmælenda en þó mis mikið og telur höfundur að 

viðmælendur þekki hann einnig. Hugsanlegt er að tengsl á milli höfundar og viðmælenda 

geti haft áhrif á svör þeirra við spurningum viðtalsins (Hennink , Hutter, & Bailey, 2015). 

Áhrifa getur gætt í svörum þeirra viðmælenda sem þekkja höfund vel, áhrifa gæti orðið 

vart á þann hátt að viðmælendur eru öruggir og svara á persónulegri hátt heldur en ef um 

utanaðkomandi aðila væri að ræða. Þá væri hugsanlegt að svörin væru frekar lokaðri. En 

einnig getur áhrifa í svörum gætt á þann hátt að viðmælendur haldi aftur af svörum og láti 

ekki í ljós allar sínar skoðanir vegna tengsla við höfund (Sigríður Halldórsdóttir, 2016; 

Hennink , Hutter, & Bailey, 2015).  

 Lokaorð rannsóknaraðferðarkafla 4.6

Aðferðir sem ákveðið var að nota innan eigindlegra rannsóknaaðferða við vinnslu 

rannsóknarinnar hentuðu vel til að auka og dýpka skilning á upplifun og stöðu þáttakenda 

til afstöðu rannsóknarefnisins áfangastaður ferðamanna, og þá helst hver er þeirra upplifun 

og sjónarhorn til þess að Dýrafjörður sé, eða verði og gæti verið þróaður sem áfangastaður 

ferðamanna. 
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5 Niðurstöður 

Í niðurstöðum er unnið úr viðtölum við viðmælendur til að átta sig á stöðu Dýrafjarðar sem 

áfangastaðar og á hvaða stigi lífsferilsins staðurinn er.  

 Viðhorf og álit ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði.  5.1

Viðmælendur höfðu öll mismunandi bakgrunn í menntun og reynslu og því var sjónarhorn 

viðmælenda mjög mismunandi og vítt. Tveir viðmælenda minna bjóða uppá gistingu 

og/eða gistingu og mat, tveir viðmælendurnir bjóða uppá afþreyingu og einn býður uppá 

mat og afþreyingu.  

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir hvort að þeir yrðu varir við breytingu á komum 

ferðamanna til Dýrafjarðar. Viðmælandi 2 taldi sig ekki geta sagt til um hvort að fækkun 

eða fjölgun hefði orðið. Tveir aðilar voru sammála um að fækkun hefði orðið á síðasta ári. 

Þórir Örn Guðmundsson segir svo um fjölda ferðamanna á svæðinu Íslendingum fækkar 

lítillega og erlendum gestum fækkar umtalsvert. Nokkur aukning er frá fyrra ári í gestum 

sem koma frá skemmtiferðaskipum. Persónulega án neinna mælinga finnst mér meiri fjöldi 

bílaleigubíla koma inní plássið og stoppa mjög stutt. Sýnist flestir komi við í 

upplýsingamiðstöðinni og margir stoppa við kaffihúsið. Kristín og Sighvatur töldu um 

aukna fjölgun ferðamanna væri að ræða fram til ársins 2016 en fannst aðsókn hægjast núna 

í ár 2017 og þá sérstaklega þegar litið er til hins almenna ferðamanns, farþegum af 

skemmtiferðaskipum hefur fjölgað töluvert. Wouter sagði að þau hefðu tekið eftir fækkun 

gesta hjá sér en að það væri hugsanlega afleiðing þess að gengi krónunnar væri ekki 

hagstætt og sú neikvæða umfjöllum og ímynd sem hefur verið að myndast vegna þess hve 

margt er orðið dýrt fyrir ferðamanninn þegar hann ferðast um Ísland. En einnig nefndi 

hann að veðrið í júlí t.d. hefði ekki verið spennandi og það getur haft mikil áhrif á t.d. 

ferðahegðun Íslendinga.  

Varðandi stöðu staðarins og framtíðarmöguleika þá voru 4 viðmælenda sammála um að 

enn væri tækifæri til að þróa og fara í frekari uppbyggingu á svæðinu í formi afþreyingar 

og upplifunarferðaþjónustu. Wouter talaði um að mikilvægt væri að fá faglært fólk sem 

hefði skilning á því hvernig best væri að snúa sér að uppbyggingu á svæðinu. Þórir nefndi 

meðal annars að staðan væri þó frekar viðkvæm vegna árstíðasveiflna. Kristín og Sighvatur 
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svöruðu saman og sögðu að þeim fyndist að nýta þyrfti betur náttúruna og sögu á svæðinu 

til þess að búa til frekari upplifun sem í kjölfarið gæti fengið ferðafólk til að staldra aðeins 

lengur við á svæðinu. Viðmælandi 2 lagði áherslu á að samstarf á milli ferðaþjónustuaðila 

á svæðinu væri mikilvækt atriði til að við gætum séð ferðaþjónustuna dafna og að 

ferðaþjónustuaðilar aðstoði hvorn annan með því að benda á og beina ferðamönnum á 

þjónustu hjá hvor öðrum. Viðmælandi 1, taldi að það væri búið að reyna margt til þess að 

efla ferðaþjónustu í Dýrafirði en margt hafi líka gengið illa, staða svæðisins hafi skánað til 

muna í hruninu en telur að staðan sé aftur að versna.  

 

Hvernig telur þú að auka megi aðsókn ferðamanna til Dýrafjarðar? Svör við þessari 

spurningu voru flest á svipaða leið hjá viðmælendum að vel mætti bæta alla þá 

markaðssetningu sem gerð væri fyrir svæðið hvort sem það væri í máli eða myndum, og að 

sú markaðssetning væri kynnt fyrir allt svæðið sem einn spennandi áfangastað. Kynna með 

markaðssetningu áningastaði innan svæðisins og hvað sé í boði í Dýrafirði. Þórir Örn 

Guðmundsson nefnir að ef náttúran er farin að selja sig sjálf mætti vekja meira athygli á 

öðru sem landið hefur upp á að bjóða. Wouter sagði að það þyrfti ekki endilega að laða að 

fleiri ferðamenn til Dýrafjarðar, heldur ættu ferðaþjónar að leggja meiri áherslu á það að 

laða að réttu ferðamennina. Wouter nefndi að það kæmi nóg af fólki af 

skemmtiferðaskipunum með rútum á svæðið en það skildi lítið sem ekkert eftir sig.  

Þegar kom að spurningu sem snéri meira að ferðaþjónunum sjálfum, þar sem þeir voru 

spurðir hvað það væri helst sem ferðaþjónustuaðilar þyrftu að leggja mesta áherslu á hérna 

á svæðinu, þá voru svörin öll mjög mismunandi, Viðmælandi 1 sagði að leggja mætti meiri 

áherslu á gæði og kurteisi af hálfu ferðaþjóna. Kristín og Sighvatur sögðu að 

ferðaþjónustuaðilar ættu að leggja meiri áherslu á umhverfi og náttúru. Viðmælandi 2 

sagði að áherslan ætti að vera á að lengja starfstíman t.d. að selja meira haustið og veturinn 

og að auka tækifærin í matarþjónustu. Þórir Örn talaði hins vegar um samvinnu og Wouter 

nefndi að leggja mætti meiri áherslu á að laða að ferðamenn sem dvelja lengur, veita 

ferðamönnum einstaka og hágæða upplifun sem yrði til þess að auka vinsældir 

áfangastaðarinns. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvað það væri helst sem þeir teldu draga ferðamenn til 

Dýrafjarðar, einnig voru þau spurð hvort þeim fyndist eitthvað vanta og hvernig þeim 



24 

 

fyndist ímynd svæðisins vera af hálfu sveitafélagsins og hvort þeim þætti að vel sé unnið 

að því að móta og skapa ímynd svæðisins. Svar viðmælanda 1 var á þá leið að það væri 

fegurð náttúrunnar sem drægi ferðamenn helst að svæðinu og það sem vantaði helst uppá 

væri afþreying. En ímynd svæðisins af hálfu sveitafélagsins taldi hann litla sem enga og að 

ekki væri nógu vel unnið að því að móta hana. Kristín og Sighvatur sögðu að það sem 

drægi ferðamenn helst að væri að Dýrafjörður er hluti af t.d. Vestfjarðarhring, og sú 

umhverð á eftir að aukast með tilkomu jarðganga... Skrúður hefur sterkt aðdráttarafl 

sérstaklega eftir Carlo Scarpa verðlaunin, einnig er Simbahöllin orðin fræg og ekki má 

gleyma Kjaransbrautinni veginum fyrir nes. Þórir talaði einnig um náttúruna sem 

aðdráttarafl staðarinns. Wouter taldi að  Vestfirðir í heildina löðuðu að sér ferðamenn sem 

vildu einstaka og ekta (e. authentic) upplifun á umhverfi sem ekki væri of auglýsingavætt.  

Þegar viðmælendur svöruðu hvað vantaði og um ímynd svæðisins þá nefndi viðmælandi 2 

að helst skorti veitingaþjónustu að vetri til og nefndi að ekki væri áberandi hvort 

sveitafélagið væri að vinna eitthvað að ímynd svæðisins frekar heldur en á öðrum 

sjávarbæjum í grennd. Þórir Örn var þó ekki alveg sammála hann sagði jú að það sem 

virtist vanta í Dýrafirði væri afþreying, viðburðir, söfn og fleira sem að fengi ferðamenn til 

að staldra við. Wouter taldi að það sem vantaði fyrir áfangastaðinn Dýrafjörð væru betri 

vetrar samgöngur og grunnstoðir fyrir útivistar afþreyingu, eins og t.d. gönguferðir – 

gönguleiðir eru ekki merktar, eða vetrar afþreying eins og gönguskíði, gætu verið sniðug 

tækifæri. Þórir sagði einnig að hann taldi það væri ekki til nein ein sameiginleg ímynd fyrir 

svæðið. Hugsanlega væri sniðugt að samfélagið sameinaðist um ímynd fyrir svæðið, en 

það gæti einnig verið ókostur ef einhver vildi hefja einhvers konar þjónustu sem ekki 

passaði inní þá ímynd. Wouter taldi einnig að yfirvöld og markaðsstofan ynnu ekki 

nægilega vel með ferðaþjónustuaðilum á staðnum. Kristín og Sighvatur töldu að það sem 

vantaði væri helst kynning á firðinum og sögðu að ekkert væri unnið að ímynd svæðisins 

af hálfu sveitafélagsins svo að þau vissu. Þórir Örn var eini viðmælandi sem að taldi að 

sveitafélagið ynni vel að ímynd svæðisins og taldi upp þær vottanir sem að Vestfirðir hafa 

fengið í heild sinni en þar má nefna umhverfisvottunin Earth Check. Einnig nefndi hann 

umhverfismál og stefnu Vestfjarða um að vera plastpokalausir, margir leikskólar og 

grunnskólar stefna á grænfánann og hafnir Ísafjarðarbæjar bláfánann. Hann taldi að íbúar 

svæðisins mættu fá betri upplýsingar af hálfu hverfisráða innan sveitafélagsins, því að 

samvinna á milli íbúa og sveitafélags þarf að vera til svo að allt gangi vel fyrir sig. 
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Viðmælandi 2, Kristín, Sighvatur, Wouter og Þórir voru með svipuð svör þegar þau voru 

spurð um hvað hafi tekist vel, nefndu þau öll Simbahöllina þar sem boðið væri uppá mat 

og drykk, einnig voru nefnd Gamla Smiðjan eftir að hún var opnuð sem safn og Skrúður. 

Rekstur upplýsingamiðstöðvarinnar á Þingeyri er talinn hafi gengið vel. Einnig nefndi 

Þórir Örn Gísla sögu Súrssonar, Kjaransveg og tjaldsvæðið við hlið íþróttamannvirkisins 

meðal annars.  

Áhrif ferðaþjónustu og hamlanir geta verið ýmisskonar. Allir viðmælenda minna voru 

sammála um að ferðaþjónusta í Dýrafirði væri til góðs. Viðmælandi 2 sagði Við teljum 

hana hafa góð áhrif á samfélagið m.a. bara að sjá allt þetta fólk á götum þorpsins og 

bifreiðar af öllum stærðum og gerðum um allan fjörð. Flestir voru sammála um að 

ferðaþjónustuaðilar heftu hvorki né hömluðu þróun á svæðinu. Góður punktur kom frá Þóri 

Erni þar sem hann nefndi að ferðaþjónustuaðilar gerðu það ekki viljandi en á svona litlum 

stöðum hætti þeim oft að falla í faglega einangrun. Þetta á við þegar ferðaþjónustuaðilar 

halda sig mikið útaf fyrir sig og lítil sem enginn samvinna á sér stað. Wouter nefndi að 

árstíðarbundin eftirspurn væri hamlandi fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu því það yrðu ekki 

nægilega mörg störf út frá ferðaþjónustunni nema bara fyrir heimafólk. Hann taldi einnig 

að uppbygging víkingasvæðisins sem hefur stoppað og lítið sem ekkert haldið við hafi 

áhrif á vilja sveitafélagsins og erfiðara að telja þeim trú um að fjárfesta í tækifærum í 

Dýrafirði.  

Varðandi samgöngur þá voru viðmælendur spurðir hvaða áhrif tilkoma Dýrafjaðargangna 

hefði á svæðið? Svör allra viðmælenda voru jákvæð í garð Dýrafjarðargangna og töldu allir 

að þetta myndi hafa jákvæð og góð áhrif í för með sér. Betri samgöngumöguleikar og 

hugsanlegt að sumartímabilið myndi lengjast og dreifast betur yfir vor og haust. En einnig 

komu upp vangaveltur um að hugsanlega myndi fólk ekki stoppa eins mikið á Þingeyri eða 

gera sér ferð til Þingeyrar.  

Að síðustu voru viðmælendur spurðir hvort að það væri eitthvað sem þeir myndu vilja 

breyta á svæðinu eða í ímynd svæðisins? Tveir viðmælenda nefndu víkingasvæðið að það 

mætti nýta betur. Þórir Örn sagði að hann væri til í að sjá meiri samvinnu á milli 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu og að ferðaþjónustuaðilar í Dýrafirði þyrftu að móta sína 

eigin framtíðarsýn í takt við þá stefnumótun sem hefur verið gerð fyrir Vestfirði af hálfu 

Ferðamálasamtaka Vestfjarða t.d. og að svæðið ætti að gera meira af því að huga að þeim 
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vottunum og umhverfisatriðum sem Vestfirðir hafa nú þegar t.d. Earth Check vottunin. 

Kristín og Sighvatur sögðu að þau myndu vilja breyta árstíðarsveiflunum, reyna að fá 

ferðamenn allt árið um kring til að heimsækja Dýrafjörð og að minnka fjöldaferðir 

skemmtiferðaskipafólks sem skilur ekkert eftir sig nema sviðna jörð með þessu áttu þau 

við að með ofálagi eyðileggjast náttúruperlur svæðisins þar sem þær eru ekki uppbyggðar 

fyrir fjöldaferðamennsku. Wouter sagðist vilja sjá meira af samvinnu þar sem unnið yrði að 

framtíðarsýn bæjarbúa og reynt að eyða neikvæðu umtali af hálfu bæjarbúa varðandi 

ferðaþjónustu. Einnig lagði hann aftur áherslu á að það þyrfti rétta fólkið til þess að hífa 

samfélagið upp og beina því á rétta braut, samfélagið væri samsett af eldra fólki og yngra 

fólk vantaði sem fylgdi öllum þeim hröðu breytingum sem eiga sér stað í heiminum.  

Svör viðmælenda voru misjöfn á köflum og augljóst að ekki hafa allir sömu skoðanir eða 

álit á stöðu mála, en í heildina litið þá var ekki annað að sjá en viðmælendur væru 

bjartsýnir á framtíð ferðamála í Dýrafirði og sammála um að efla þyrfti áherslur og nýta 

fleiri tækifæri til þróunar á svæðinu og nýta fyrir það sem búið er að byggja upp. 

 Lífsferill áfangstaðarins Dýrfjarðar  5.2

Rannsóknarspurning verkefnisins gengur út á það að átta sig meðal annars á stöðu lífsferils 

Dýrafjarðar. Til að átta sig á hvar Dýrafjörður er staðsettur í lífsferli áfangastaða voru 

viðmælendur spurðir nokkra spurninga sem sneru að áhrifum ferðaþjónustu, komum 

ferðamanna og umhverfinu. Þrátt fyrir misjöfn svör viðmælenda varðandi komur 

ferðamanna á svæðið þá voru þau sammála um að enn væri fjölgun á ferðamönnum og að 

með betri upplýsingagjöf, sameiginlegri stefnu og ímynd og mun betri markaðsstarfsemi þá 

mætti auka og efla aðsókn ferðamanna til muna. Samkvæmt niðurstöðum úr viðtölunum 

má gera ráð fyrir því að Dýrafjörður sé í öðru stigi lífsferilsins. Stefnumótun og ímynd 

staðarins sjálfs er nokkuð óljós og ferðaþjónustan er enn að þróast, en áherslur og hvaða 

toghvatar áfangastaðarinns hafa áhrif sem aðdráttarafl fyrir staðinn eru mismunandi af 

hálfu þjónustuaðila. Betur verður fjallað um á hvaða stigi lífsferils Dýrafjörður er á, í 

umræðukaflanum hér á eftir og hvers vegna höfundur telur að  Dýrafjörður sé staðsettur á 

öðru stigi lífsferilsins.  
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6 Umræður 

Í þessum kafla eru niðurstöður bornar saman við stöðu þekkingar, þær túlkaðar, tillögur 

gerðar og lagt mat á mikilvægi þeirra. Takmarkanir verkefnisins og tillögur um frekari 

rannsóknir og/eða verkefni, sem verkefnið bendir til að væru raunhæfar og/eða 

áhugaverðar eru einnig ræddar. 

Markmiðið með þessu verkefni var að skoða stöðu Dýrafjarðar sem áfangastaðar og svara 

rannsóknarspurningunum „hver er staða Dýrafjarðar sem áfangastaður?“ og „Á hvaða stigi 

er Dýrafjörður í lífsferli áfangastaða?“ Staðan var skoðuð út frá sjónarhorni framboðsaðila 

og viðtöl tekin við ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði. Hugtakið áfangastaður var skoðað ásamt 

líkani Richards Butler um lífsferil áfangastaða, framboðslíkan Gunn og líkan Leipers um 

kerfi ferðamennsku.  

Fræðimenn eru sammála um að áfangastaður er ekki eitthvað eitt fyrirfram ákveðið 

fyrirbæri, heldur breyta sem er síbreytleg og getur verið mismunandi að stærð og lögun 

(Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). Til að ákvarða stöðu 

áfangastaðarins Dýrafjarðar verður notast við framboðslíkan Gunn (2002) um samspil 

framboðs og eftirspurn. Þessir þættir hafa einnig mikið að segja um hvar áfangastaður er 

staðsettur í lífsferli sínu, því horfa þarf til bæði framboðs og eftirspurnar til að geta staðsett 

áfangstað í lífsferli.   

Aðdráttarafl er mikilvægt atriði fyrir áfangastaði það er tog-hvati sem dregur ferðamanninn 

að (Lam & Hsu, 2006). Líkt og kemur fram í framboðslíkani Gunn (2002) er aðdráttarafl 

einungis 1 þáttur af 5 sem þurfa að spila saman fyrir framboð áfangastaða. Samkvæmt 

niðurstöðum viðtala telja ferðaþjónustuaðilar í Dýrafirði að aðdráttarafl Dýrafjarðar sé 

fyrst og fremst náttúran, sagan og mannlífið. Einnig kom það fram í 

Ferðaþjónustugreiningu (2015) frá Ferðamálasamtökum Vestfjarða að þeir ferðamenn sem 

koma til Vestfjarða hafa mestan áhuga á útivist og umhverfisvernd. Náttúran á 

Vestfjörðum var áhrifavaldur á ákvarðanatöku ferðamannana um áfangastað.  

Mikið virðist vanta uppá kraft í samhæfingu á stefnumótun og ímynd svæðisins og þar af 

leiðandi markaðssetningu fyrir Dýrafjörð í heild sinni. Ekki er nóg að hver og einn 

ferðaþjónustuaðili auglýsi sig sjálfan, heldur vantar samsteyptari mynd fyrir Dýrafjörð. 

Einnig virðist að koma þyrfti á sameiginlegri stefnu hjá ferðaþjónustuaðilum, sem hægt 
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væri að þróa í gegnum betra samstarf bæði á milli ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði og einnig 

við samtök eins og Ferðamálasamtök Vestfjarða, Markaðsstofu Vestfjarða og 

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða. Svo virðist sem að öll sú vinna og úrvinnsla gagna sem 

Ferðamálasamtök Vestfjarða, Markaðsstofa Vestfjarða og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 

hafa unnið að, skili sér ekki nægilega vel út til einstaklinga sem eru með ferðaþjónustu, 

höfundur telur svo vera því einungis einn viðmælandi af 5 taldi ímynd svæðisins skýra af 

hálfu sveitafélagsins og vel unnið að stefnumótun fyrir svæðið aðrir töldu að hún væri lítil 

sem engin og alls ekki skýrt að unnið sé að henni á markvissan hátt. 

  

Ef við skoðum samgönguþátt framboðslíkans Gunn (2002) þá virðast samgöngur til 

áfangastaðarinns Dýrafjarðar vera ásættanlegar en þó ekki eins góðar og kostur er á. 

Samgönguleiðin sem liggur frá suður fjörðum Vestfjarða lokast stóran hluta úr ári vegna 

snjóa, en leiðin er venjulega lokuð frá nóvermber fram í mars nema snjólétt sé (Vegagerðin 

– a, 2014). Jákvæðni í garð Dýrafjarðargangna kom fram í viðtölunum, viðmælendur töldu 

að samgöngur batni til muna og eigi eftir að minnka árstíðarbundnar samgöngusveiflur á 

svæðinu (Vegagerðin - b, 2016).  

Sú þjónusta sem í boði er á svæðinu telur höfundur út frá úrvinnslu viðtala sé góð. 

Þjónustan á svæðinu er þó mest í formi gistingar. Þjónusta er 1 af 5 þáttum framboðslíkans 

Gunn (2002). Lítil sem enginn eftirspurn er eftir þjónustu á veturnar, en líkt og kom fram í 

viðtölum þá einkennist þjónustan  á svæðinu af miklum árstíðarsveiflum sem koma niður á 

framboði áfangastaðarinns. Af áliti ferðaþjónustuaðila á svæðinu vantar töluvert uppá 

afþreyingarþjónustu og upplifunarþjónustu á svæðinu sem eru hluti af tog-hvötum 

áfangastaða (Lam & Hsu, 2006).  

Upplýsingaþáttur svæðisins telur höfundur að sé nokkuð góður. Við vinnslu verkefnisins 

var mikið stuðst við leit á veraldarvefnum varðandi núverandi þjónustu, afþreyingu og 

upplýsingar um svæðið Dýrafjörð. Þó nokkuð er að finna af upplýsingum um Dýrafjörð 

hvort sem er almennt efni eða varðandi þjónustu og afþreyingu. Upplýsingarnar dreifðust 

hins vegar mikið um veraldarvefinn, og mest megnis var á íslensku, sem  hinn erlendi 

ferðamaður getur ekki nýtt sér. Heimasíðan Visit Westfjords hafði mikið samansafn af 

upplýsingum, en þar var þó ekki að finna upplýsingar um allt sem er í boði í Dýrafirði. 

Tækifæri væri fyrir ferðaþjónustusamfélagið í Dýrafirði að sameinast og virkja rafræna 

upplýsingaveitu, því hinn upplýsti ferðamaður leitar mest á veraldarvefnum, þar sem 
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ferðamenn geta hæglega nálgast efni varðandi þjónustu, upplýsingar um svæðið, sögu og 

fleira á einum stað. En samkvæmt markhópagreiningu sem gerð var, var  það hinn upplýsti 

ferðamaður sem Vestfirðir vekja helst áhuga hjá (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2016).  

Bæklingar og annað sem er aðgengilegt ferðamönnum t.d. í upplýsingamiðstöðvum af 

hálfu ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði er mjög takmarkað. Líkt og kom fram í úrvinnslu 

viðtalana væri gott fyrir svæðið ef hægt væri að finna heildarmynd og almennar 

upplýsingar fyrir allt svæðið á einum stað á veraldarvefnum. 

Samspil markaðssetningar, upplýsinga, aðdráttarafls, þjónustu og samgangna eru þeir 5 

þættir sem Gunn (2002) telur vera grunnþætti áfangastaða, hann segir þessir 5 þætti þurfa 

að spila saman, þeir hafa einnig áhrif á hvorn annan og hafa áhrif á framboð 

áfangastaðarinns (Edward H. Huijbens, 2012). Í líkani Leipers (1979)  líkt og hjá Gunn 

(2002) þá er áfangastaður einungis einn þáttur eða breyta af gangkerfi sem ferðaþjónustan 

þarf að standa saman af til þess að allt gangi vel fyrir sig. Þættir í ferðaþjónustu í Dýrafirði 

eru mjög misjafnir og staða þeirra misgóð. Staða Dýrafjarðar einkennist þá af ákveðinni 

óvissu, möguleikarnir og tækifærin eru til staðar en ýmsar áherslur vantar til þess að 

fullnýta þau tækifæri sem eru til staðar.  

Líkan Leipers sýnir upphafsstað og áfangastað, svæðið sem er þar á milli eru ýmsir 

ferðaþjónustuþættir sem  koma að ferðalagi ferðamannsins frá stað A til B (Leiper, 1979). 

Kerfi ferðamennsku má því nýta til að átta sig á samspili þeirra þátta sem  ferðamaðurinn 

stjórnast af á leið sinni frá upphafsstað til áfangastaðar. Þetta getur verið ýmis þjónusta, til 

dæmis samgöngur, upplýsingar og almenn samskipti. Dýrafjörður er áfangastaðurinn í 

kerfi Leipers, þættir eins og samgöngur eru mikilvægur þáttur í ferðalaginu (Gunn 2002). 

Samgönguþáttinn má setja inn í líkan Leipers til að átta sig á því hvaða áhrifa gætir á 

upprunastað og áfangastað út frá þeim.  

Til að við getum áttað okkur á hver staða Dýrafjarðar er í lífsferilskúrfu Butlers þarf að 

skoða alla þætti sem hafa áhrif á þróun áfangastaðarins. Hér að ofan hefur verið skoðað 

framboð áfangastaðarins. Eftirspurn og eðli eftirspurnar er ekki síður mikilvægur þáttur 

þegar kemur að því að staðsetja áfangastað í lífsferilskúrfu Butlers. Hverskonar ferðamenn 

laðast að áfangastaðnum, hvaða ferðaþjónusta er í boði, hvernig er henni komið á framfæri 

og hvort um samkeppni sé að ræða (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). 
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Einnig verðum við að taka til greina að hugsanlegt er að ekki séu allir þættir á sama stigi 

þróunarinnar (Butler, 2009).  

Viðmælendur voru allir sammála um að mikið væri af tækifærum og mikið svigrúm til 

þróunar í ferðaþjónustu á svæðinu. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu (c, 2016) er aukning 

á fjölda ferðamanna sem koma til Vestfjarða og aukningin hefur verið stöðug síðustu ár. 

Samkvæmt viðtölunum urðu ferðaþjónustuaðilar þó varir við fækkun ferðamanna sem 

sóttu áfangastaðinn Dýrafjörð í ár, miðað við árið á undan. Margt getur spilað inní fækkun 

á ferðamönnum á einu ári þar má nefna veðráttuna yfir sumarmánuðina, gengi krónunar, 

náttúruhamfarir og einnig mismunandi ferðamenn svo eitthvað sé nefnt (Lam & Hsu, 

2006). Viðtölin sýndu að massatúrismi hefur aukist gríðalega á síðustu árum til Dýrafjarðar 

og í því formi að skemmtiferðaskipafarþegar koma með rútum frá Ísafirði í skipulögðum 

ferðum og skilja lítið sem ekkert eftir sig á svæðinu.  

Eðli eftirspurnar á svæðinu sýnir að tækifæri eru í þróun á afþreyingu. Áhugi ferðamanna 

sem ferðast til Vestfjarða einkennist einna helst af útivist og umhverfisvernd samkvæmt 

athugunum og það sem hafði mest áhrif á ákvarðanatöku ferðamanna á því að ferðast til 

Vestfjarða var náttúran (Ferðamálasamtök Vestfjarða, 2015).  

Samkeppni virðist vera þó nokkur ef horft er út fyrir Dýrafjörðin og einnig á milli 

ferðaþjónustuaðila innan Dýrafjarðar. Viðmælendur viðtalanna nefndu nokkrir að 

ábatavant væri á samvinnu og eitthvað sé um að ferðaþjónar haldi sig útaf fyrir sig, vegna 

hættu á því að annar ferðaþjónn „steli“ þeirra hugmyndum og gestum. Að minnsta kosti 

fékk höfundur þá tilfinningu út frá niðurstöðum viðtalanna og tveir viðmælanda höfðu orð 

á þessu atriði. 

Út frá niðurstöðum viðtala og þeim forsendum sem gefnar eru hér í umræðum að ofan 

dregur höfundur þá ályktun að ferðaþjónusta, þróun og uppbygging á áfangastaðnum 

Dýrafirði sé enn í þróun. Þar af leiðandi dregur höfundur þá ályktun að Dýrafjörður sé 

staðsettur á öðru stigi lífsferils samkvæmt kenningum Butlers (Butler 1980; 2009). Annað 

stig lífsferils áfangastaðar gefur til kynna að staður er enn í þróun og uppbyggingu og enn í 

mótun (Edward H. Huijbens og Gunnar Þ.Jóhannesson, 2013). 

Það þykja góðar fréttir að Þingeyri hafi fengið inngöngu í verkefnið Brotthættar byggðir 

sem er stjórnað og sett af stað af hálfu Byggðarstofnunar til að vinna að þeim vanda sem 
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lítil þorp eins og Þingeyri eru að lenda í sem er fólksfækkun og meðalaldur íbúa hækkar 

hratt ásamt því að lítið er um atvinnu fyrir þá sem hafa áhuga á að búa á staðnum og 

hindrar þannig möguleika nýrra íbúa að setjast þar að. Með inngöngu í verkefnið 

Brothættar byggðir er hugsanlegt að ímynd og staða Þingeyrar eigi eftir að eflast með 

nýjum hugmyndum og þróun í atvinnuháttum ef vel tekst til. Vonandi á verkefnið eftir að 

styrkja stöðu Þingeyrar til muna og draga að yngra fólk sem tilbúið er að setjast að á 

staðnum til frambúðar.   

Rannsókn verkefnisins er takmörkuð að því leiti að einungis eru niðurstöður miðaðar út frá 

sjónarhorni ferðaþjónustuaðila sem eru framboðshlið ferðaþjónustunnar. Möguleikar á 

frekari og ýtarlegri rannsóknum á Dýrafirði sem áfangastað ferðamanna mætti útfæra frá 

sjónarhorni samfélagsins í heild og einnig frá sjónarhorni ferðamannsins. Einnig eru 

möguleikar á fleiri rannsóknar þáttum varðandi sjálfbæra þróun og stefnumótun 

áfangastaða á svæðinu. 
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7 Lokaorð  

Ferðaþjónusta í Dýrafirði er augljóslega í uppbyggingu og á eftir að þróast mikið. Mikið 

verk er fyrir höndum og eitt mikilvægasta atriði fyrir svæðið er að efla ímynd og setja 

saman sameiginlega stefnumótun fyrir svæðið með tilliti til eða útfrá stefnumótunaráætlun 

sem nú þegar hefur verið gerð. Meira samstarf hvort sem er milli ferðaþjónustuaðila í 

Dýrafirði og íbúa og svo einkum á milli ferðaþjónustuaðila í Dýrafirði og 

Ferðamálasamtök Vestfjarða og Markaðsstofu Vestfjarða mætti bæta til muna svo að 

upplýsingaflæði sem hjálpað getur við uppbyggingu og þróun verkefna og hugmynda hjá 

ferðaþjónustuaðilum. Uppbygging er kostnaðarsöm og hingað til hefur uppbygging í 

Dýrafirði að mestu átt sér stað af hálfu einkaaðila í formi einkarekinnar ferðaþjónustu.  En 

höfundur vill geta þess að núna nýlega þann 28 ágúst 2017 fékk Þingeyri inngöngu í 

verkefni Byggðarstofnunar Brothættar byggðir. Hugsanlegt er að það eigi eftir að efla og 

styrkja ímynd og samfélagið á Þingeyri ef vel tekst til og styrkja atvinnuhætti ásamt því að 

draga að yngra fólk sem yrði tilbúið til að setjast að á staðnum.  
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Viðaukar  

Viðauki 1 

1. Segðu frá sjálfum þér. Fullt nafn, aldur, búseta, menntun og atvinna. Og hvers vegna þú 

ákvaðst að búa á svæðinu.   

2. Hverskonar þjónustu bíður þú/þið uppá fyrir ferðamenn?  

3.Verður þú/þið var við fjölgun/fækkun/stöðnun í aðstókn ferðamanna?  

4. Hver telur þú að staða ferðaþjónustunnar sé í Dýrafirði? Telurðu að enn sé svigrúm fyrir 

tækifæri, þróun og uppbyggingu í ferðaþjónustu í Dýrafirði? Hvernig þá?  

5. Telur þú að efla þurfti ferðaþjónustu í Dýrafirði? Á hvaða hátt?  

6. Hvernig telur þú að auka megi aðsókn ferðamanna til Dýrafjarðar?  

7. Hvað telur þú að ferðaþjónustuaðilar þurfi að leggja mesta áherslu á hérna á svæðinu?  

8. Hvað myndir þú segja að dragi ferðamenn helst til Dýrafjarðar? Hvers vegna?  

9. Telur þú að eitthvað vanti uppá fyrir áfangastaðinn Dýrafjörð? Hvað væri það þá helst? 

10. Finnst þér ímynd svæðisins vera skýr af hálfu sveitafélagsins? Telur þú að vel sé unnið 

að því að móta og skapa ímynd fyrir svæðið? Hvernig þá?  

11. Telur þú að eitthvað ákveðið hafi tekist sérstaklega vel í uppbyggingu á svæðinu í 

ferðaþjónustu? Hvað er það helst? 

12. Hverskonar áhrif telur þú að ferðaþjónustan hafi á samfélagið í Dýrafirði? Hvernig þá?   

13. Telur þú að ferðaþjónustuaðilar á svæðinu hefti eða hamli þróun og uppbyggingu á 

svæðinu á eitthvern hátt? Hvernig þá?  

14. Nú er eru hafnar framkvæmdir við jarðgöng á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Hvaða 

áhrif telur þú að þetta muni hafa á svæðið?  
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15. Er það eitthvað sem þú myndir vilja breyta á svæðinu eða í ímynd svæðisins? Hvað er 

það þá helst?  


