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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður leitast við að búa til markaðsáætlun fyrir Þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul. Ferðaþjónusta er ein stærsta auðlind Íslands og talið er að um 10% hlutfall 

af vergri landsframleiðslu komi frá ferðaþjónustu sem eykst frá ári til árs. Í kjölfar mikillar 

aukningar ferðamanna til landsins er eitt stærsta verkefni íslenska ríkisins og fyrirtækja í 

landinu að reyna að dreifa umferð erlendra ferðamanna til allra staða á landinu svo auka 

megi atvinnu og tekjur. Á Snæfellsnesi hefur orðið gífurleg aukning á fjölda ferðamanna 

sem heimsækja svæðið og þá sérstaklega innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls.  

Þjóðgarðar eru ekki hugsaðir til þess að skapa tekjur heldur til að friða og vernda 

svæðið sem innan þeirra er. Þeir eru til af ástæðu en innan þeirra eru falleg og sérstök 

svæði sem þarf að vernda frá ágangi mannfólks. Vegna sérstöðu sinnar markaðssetja 

þjóðgarðar sig að miklu leyti sjálfir og draga til sín gesti og þess vegna skila þjóðgarðar á 

Íslandi miklum tekjum til þjóðfélagsins. Í kjölfar ferðamannaaukningar og aukinnar 

ásóknar í það að skoða Þjóðgarðinn Snæfellsjökul geta þó myndast aðstæður þar sem 

erfitt getur reynst að passa meginmarkmið slíkra þjóðgarða; að vernda náttúruna. Í 

þessari ritgerð verður sett fram markaðsáætlun sem hefur það að markmiði að finna til 

að ná framförum innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls með tilliti til aukinnar fjölgunar 

ferðamanna og gæða þjónustunnar á sama tíma og haldið er í gildi hans varðandi friðun 

og menningu.  

Stuðst var við gögn frá Þjóðgarðinum sjálfum varðandi fjölda gesta og upplýsingar um 

svæði innan hans en einnig voru tekin eigindleg viðtöl við fyrirtæki, þjóðgarðsvörð og 

Markaðsstofu Vesturlands. Þetta var gert til þess að finna út hvernig hægt væri að taka 

tillit til sjónarmiða allra aðila við gerð markaðsáætlunarinnar þar sem styrkleikar, 

veikleikar og markmið fyrir komandi framtíð voru höfð að leiðarljósi. Niðurstöður leiddu 

í ljós að til þess að ná framförum innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls þyrfti að auka 

fjármagn til hans og bæta aðstöðu innan Þjóðgarðsins. 
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Formáli 

 

Fyrst af öllum vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Þórði Sverrissyni, fyrir hjálpina og góðar 

athugasemdir. Honum og öðrum kennurum Viðskiptafræðideildar vil ég þakka fyrir 

lærdómsrík ár í BS námi mínu. Ég vil einnig þakka kærustunni minni, Dagbjörtu, fyrir 

yfirlestur og góða hjálp við gerð þessarar ritgerðar. Magnús Már fær einnig bestu þakkir 

fyrir hans aðstoð og gagnlegar athugasemdir. Þá vil ég þakka öllum viðmælendum mínum 

í þessari ritgerð kærlega fyrir veitta aðstoð. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum, Ólafi 

Sigmarssyni og Maríu Leifsdóttur, og systur minni, Karítas Ólafsdóttur. 
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1 Inngangur   

Ferðaþjónusta er ein stærsta auðlind Íslands en talið er að 10% hlutfall af vergri 

landsframleiðslu komi frá ferðaþjónustu sem eykst frá ári til árs. Eitt helsta verkefni 

íslenska ríkisins og fyrirtækja í landinu er að reyna að dreifa umferð erlendra ferðamanna 

til allra staða á landinu til þess að auka atvinnu og tekjur um allt land. Mikil aukning á 

ferðaþjónustu hefur til að mynda orðið á Snæfellsnesi og þá sérstaklega innan þjóðgarðs 

Snæfellsjökuls. Þjóðgarðurinn sjálfur er þó ekki hugsaður til þess að skapa tekjur heldur 

til að friða og vernda svæðið sem innan hans er. Þjóðgarðar eru til af ástæðu, þ.e. þetta 

eru falleg og sérstök svæði og þar af leiðandi markaðsetur hann sig að miklu leyti sjálfur 

og dregur til sín gesti vegna sérstöðu sinnar sem þjóðgarður og skilar þannig miklum 

tekjum til þjóðfélagsins í gegnum fyrirtæki sem þar starfa.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að byggja upp markaðsáætlun fyrir Þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul. Í áætluninni er einblínt á að finna leiðir til að ná framförum innan 

Þjóðgarðsins, með tilliti til fjölgunar ferðamanna og gæða þjónustunnar á sama tíma og 

haldið er í gildi hans varðandi friðun og menningu. Stuðst verður við gögn frá 

þjóðgarðinum til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, þ.e. tölur um heimsóknir 

einstaklinga og upplýsingar um hvaða svæði eru eftirsóknarverð innan hans. Þá var rætt 

við fyrirtæki sem starfa innan þjóðgarðsins ásamt því sem rætt var við þjóðgarðsvörð en 

þessir einstaklingar voru spurðir hvað þeir teldu vera helstu styrkleika og veikleika 

þjóðgarðsins og hver markmið þeirra fyrir komandi framtíð væru innan hans. Þetta var 

gert til þess að reyna að finna jafnvægi milli sjónarmiða mismunandi hagsmunaaðila, 

annars vegar fyrirtækjanna og hins vegar þá einstaklinga sem eru í forsvari fyrir 

þjóðgarðinn sjálfan, þ.e. þjóðgarðsvarðanna.  

Ritgerðin er byggð upp á þann veg að fyrst verður viðeigandi fræðum lýst svo hægt 

sé að staðsetja eftirfarandi umræðu og markaðsáætlanagerð innan þeirra. Þá verður 

markaðsplanið sett upp en því verður skipt í tvennt. Annars vegar er innri greining þess 

og hins vegar er ytri greining. Í innri greiningunni verður þjóðgarðinum og náttúruperlum 

innan hans sem hægt er að nýta í ferðaþjónustu lýst stuttlega. Næst verður fyrirtækjunum 

innan þjóðgarðsins lýst en þar verður einungis fjallað um fyrirtæki sem eru alfarið staðsett 

innan þjóðgarðsins og starfa innan hans. Af því leiðir að ekki verður fjallað um fyrirtæki 

sem hafa takmarkaða starfsemi innan þjóðgarðsins eins og á við um rútufyrirtæki eða 
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önnur samskonar fyrirtæki sem koma við í þjóðgarðinum. Þá verður markmiðum og 

stefnum fyrirtækjanna sem skoðuð lýst og þau borin saman við markmið og stefnu 

þjóðgarðsins. SVÓT er hugtak sem er skilgreint sem innri greining en henni er skipt í fjögur 

þrep: styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri. 

Í ytri greiningunni verður farið yfir ýmsar tölur sem lýsa meðal annars fjölgun 

ferðamanna í þjóðgarðinum sjálfum í gegnum árin og einnig á öllu Íslandi. Þá verður farið 

yfir spátölur um fjölgun ferðamanna fyrir komandi. Síðan verður gerð PESTEL greining 

sem felst í að lýsa ýmsum mismunandi ytri aðstæðum sem hafa áhrif á það sem 

markaðsplanið skoðar. Síðan verður farið stuttlega yfir þau svæði sem eru helst talin vera 

í samkeppni við þjóðgarðinn og skoðað hvernig fyrirtæki innan þeirra svæða starfa. Þá 

verður farið fyrir markaðssetningu þjóðgarðsins þar sem verður skoðað hvaða 

einstaklingar eru helst líklegir til að heimsækja hann og hvar þjóðgarðurinn staðsetur sig 

á móti samkeppnisaðilum. Síðan verður farið yfir útfærslu og stjórn þar sem skoðað 

verður hvenær verði hægt að fara í þær framkvæmdir sem er hægt að bæta í þjóðgarðinn. 

Að lokum verða niðurstöður dregnar saman.  

Við gerð ritgerðarinnar voru spurningalistar sendir út til fyrirtækjaeigenda og annarra 

sem starfa innan þjóðgarðsins. Spurningarnar sem vörðu fyrirtækjaeigendur voru sendar 

til Ægis Þórs Þórssonar, eiganda Summit Adventure Guides, og Jóns Jóels Einarssonar, 

eiganda Go West. Spurningarnar varðandi starfsskilyrði á svæðinu voru sendar til Kristjáns 

Guðmundssonar, fyrrverandi starfsmanns Markaðsstofu Vesturlands, og einnig til Jóns 

Björnssonar, þjóðgarðsvarðar í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.  
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2 Fræðin 

Markaðsáætlanagerð er hugtak sem hjálpar fyrirtækjum að finna sér markmið og stefnur. 

Markaðsplan er vegur sem fyrirtæki eiga að reyna að vera á og er mikilvægt að fyrirtæki 

geti breytt markaðsplönum sínum og og þróað þau þegar markaðurinn breytist og til 

dæmis stækkar (Wood, 2010, bls. 2). Markaðsplani er skipt í tvennt; í innri greiningu og 

ytri greiningu. Í innri greiningu er fyrirtækið sjálft skoðað og hvað það hefur upp á að 

bjóða. Markmið og stefnur fyrirtækisins eru skoðað sem og styrkir og veikleikar þess á 

markaði. Til þess að greina þetta er notast við afþreyingartólið SVÓT. SVÓT er hugtak sem 

er skilgreint sem innri greining sem skiptist í fjögur þrep. Þetta eru styrkleikar, veikleikar, 

ógnir og tækifæri, sem saman stafa skammstöfunina SVÓT. Styrkleikar greina það sem 

hjálpar fyrirtækinu að stækka og veikleikar segja til um hvað það er sem dregur fyrirtækið 

niður og hvað er hægt að bæta. Ógnir segja til um ákveðin atriði sem fyrirtækið getur ekki 

stjórnað en getur ógnað því á markaði og tækifæri eru eitthvað sem fyrirtæki getur nýtt 

sér af markaði til þess að öðlast tækifæri (Wood, 2010, bls. 29). 

Í ytri greiningu eru ytri áhrif á fyrirtækið greind en þá er markaðurinn skoðaður í heild. 

Í henni er reynt að finna markhóp fyrirtækis eða einstaklinga sem eru tilbúnir að nota 

vöruna sem fyrirtæki býður upp á. Markaðurinn er skoðaður ítarlega, hvernig hann hefur 

verið í fortíð, hvernig hann birtist núna og hvernig framtíð hans er. Til þess að skoða ytri 

áhrif í heild er oftast notast við greiningartólið PESTEL en sú skammstöfun er búin til úr 

þeim ensku hugtökum sem lýsa því sem PESTEL gerir. Þessi hugtök eru eftirfarandi; 

pólítískt umhverfi (e. political enviroment), efnahagslegt umhverfi (e. economical 

enviroment), samfélagslegt umhverfi (e. social enviroment), tæknilegt umhverfi (e. 

technological enviroment), umhverfislegt umhverfi (e. enviromental enviroment) og 

lagalegt umhverfi (e. legal enviroment). PESTEL greining gengur út á að skilgreina þessa 

ytri þætti sem hafa áhrif á umhverfið sem fyrirtækið starfar innan. 

 Pólitíska og lagalega umhverfið eru svipuð þar sem lög eru sett á Alþingi en pólitíska 

umhverfið getur hert markaðinn með reglugerðum sem getur haft áhrif á markaðinn sem 

fyrirtækin starfa innan í heild. Efnahagslegt umhverfi er skilgreining á þeim tekjum sem 

eru á viðkomandi markaði sem fyrirtæki starfar á og hvernig efnahagsleg staða 

markaðsins er í dag hvað varðar tekjur og eftirspurn neytenda. Samfélagslega umhverfið 

lýsir því hvernig samfélag getur hagnast á markaðinum sjálfum með aukinni atvinnu og 

tekjum til samfélagsins. Tæknilega umhverfið segir til um hvernig þróunin er á 
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markaðinum þegar kemur að tækni. Dæmi um þetta eru betri vélvæðing þar sem 

framleiðsla ákveðins fyrirtækis getur aukist eða ef tæknin er notuð til að koma 

auglýsingum til ákveðin markhóps fyrirtækisins, til dæmis í gegnum internetið. 

Umhverfislega umhverfið greinir áhrif markaðsins á umhverfið í kringum hann þ.e. hvort 

hann leiði til mengunar og hvort fyrirtæki þurfi að bæta samfélagslega ábyrgð sína með 

því að menga minna (Wood, 2010, bls 37-40).  

Markaðshlutun (e. Market segmentation) er þáttur sem notaður er í ytri greiningu en 

hann hefur það hlutverk að skoða hvaða markhóp er verið að leita að. Þessi þáttur skiptir 

markaðinum í fjóra eftirfarandi hluta: Sálfræðilega markaðshlutun (e. psychographic 

segmentation), hegðunartengda markaðshlutun (e. behavioral segmentation), 

lýðræðislega markaðshlutun (e. demographic segmentation) og landfræðilega 

markaðshlutun (e. geographic segmentation). Sálfræðilega markaðshlutunin skiptir fólki 

upp eftir því hvað það leitast eftir á markaðinum en sá hópur leitast eftir sérstakri vöru 

sem hentar þeim og nær til þeirra. Hegðunartengda markaðshlutunin lýsir tilfinningum 

fólks til vörunnar sem fyrirtæki hefur að bjóða. Lýðræðislega markaðshlutunin skiptir 

markhópnum eftir breytum eins og kynhneigð, lífstíl, menntun og trú. Landfræðilega 

markaðshlutunin greinir frá hvaða landi markhópurinn er sem sækist eftir vörunni sem 

fyrirtækið hefur að bjóða (Bashin, 2017). 

Eftir að innri og ytri greining hefur verið gerð er svokölluð markaðssetningaráætlun 

sett fram. Í henni felst að skoða hvernig hægt er að finna þann markhóp sem fyrirtæki 

leitar að og hvernig má nálgast hann (Wood, 2010, bls. 10).  

Í fræðunum er sagt frá samskiptatóli markaðssetningar (e. promotion) en þar er fimm 

lykilhlutverkum markaðssetningar lýst. Þau eru auglýsingar (e. advertising), 

söluaukar/söluhvatar (e. sales promotion), persónuleg sala (e. personal selling), bein 

markaðssókn (e. direct marketing) og almannatengsl (e. public relation).  

Auglýsingarhugtakið tekur til ópersónulegra samskipta við neytendur. Þær tengja við 

stóra hópa neytenda með auglýsingum þar sem lítill hópur gæti haft áhuga á vörunni. 

Söluaukar eða söluhvatar lýsa aðferð sem notuð er til framkalla skyndikaup þar sem 

neytandi hugsar sig ekki mikið um áður en hann kaupir hana og það er ekki mikið sem 

ræður því hvort hann kaupir þá vöru eða aðra sambærilega og því hjálpar mikið að auglýsa 

svona vörur (Wood 2010:183-185).  
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Persónuleg sala er þegar selt er í gegnum samskipti, til dæmis með beinum 

hefðbundnum samskiptum, internetsölu eða símasölu. Bein markaðssókn á við um þegar 

markaðssetning er notuð til að finna ákveðna markhópa. Það er til dæmis gert í gegnum 

tölvupósta, sjónvarp eða bæklinga sem fólk tekur og skoðar fyrirtækin sem það hefur 

áhuga á. Almannatengsl hjálpa svo við að byggja upp ímynd vörunnar án þess þó að 

fyrirtæki markaðssetji hana meðvitað. Þannig verður markaðssetning oft sjálfkrafa í 

gegnum samfélagið með munlegum heimildum (Wood 2010:183-185). 
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3 Innri greining markaðsáætlanagerðar 

Í þessum kafla verðu innri greining markaðsáætlanagerðarinnar gerð. Í byrjun verður 

fjallað um þjóðgarðinn sjálfan, til dæmis hvað varðar friðun hans og almenna lýsingu á 

honum. Síðan verða reglur þjóðgarðsins skoðaðar hvað starfssemi innan hans varðar og 

farið yfir tekjur hans fyrir síðustu ár. Þá verður náttúruperlum innan hans lýst og farið yfir 

fyrirtæki sem starfa innan hans. Því verður lýst hvað er í boði fyrir gesti sem heimsækja 

þjóðgarðinn, í hvers konar ferðir er hægt að fara og hvað er hægt að skoða. Þá verður 

SVÓT greining gerð þar sem verður leitast eftir að lýsa styrkleikum og veikleikum 

þjóðgarðsins og greina ógnir og tækifæri sem hann getur nýtt sér. Að lokum verður farið 

yfir markmið og stefnur þjóðgarðsins og fyrirtækja innan hans. 

3.1 Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull  

Þjóðgarðar á Íslandi voru stofnaðir til þess að vernda lífríki og landslag tiltekinna svæða 

og einnig til að varðveita söguleg helgi. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var friðaður árið 

2001 en þá voru tveir aðrir þjóðgarðar friðaðir fyrir; Þjóðgarðurinn í Skaftafelli sem var 

friðaður árið 1968 og Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfur sem var friðaður árið 1973 (Nat, E.d). 

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður og friðaður árið 2008 og þá var ákveðið að sameina 

nokkurn hluta þjóðgarðanna í Skaftafelli og í Jökulsársgljúfrum í Vatnajökulsþjóðgarð. 

Hann er stærsti þjóðgarður landsins, eða um 14% af öllu flatarmáli Íslands og er einnig 

einn sá stærsti í Evrópu (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d., a). Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er 

einn af þremur þjóðgörðum á Íslandi og er hann staðsettur á utanverðu Snæfellsnesi á 

Vesturlandi (Umhverfisstofnun, e.d., a). Lengd þjóðgarðsins er um 170 kílómetrar að 

stærð og nær hann að suðri við Háahraun í landi Dagverðarár og að norðri við Gufuskála. 

Nær allur Snæfellsjökull er innan þjóðgarðsins (Umhverfisstofnun, e.d., b).  

Markmiðið með friðun Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls er að vernda svæðið svo náttúra 

innan hans fái að þróast en einnig er mikið um fjölbreyttar jarðmyndanir og gosmyndanir 

sem þarf að passa. Þjóðgarðurinn sker sig frá öðrum þjóðgörðum á Íslandi að því leyti að 

hann er sá eini sem er nálægt sjó og er strandlengjan fjölbreytt og inniheldur margar 

merktar menningarminjar tengdar búsetu og sjósókn (Guðbjörg Gunnarsdóttir 

2006.05.11). Til að mynda var ein fyrsta sjósókn landsins í þjóðgarðinum en hún var gerð 

frá Dritvík (Umhverfisstofnun e.d., c).  
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Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er í eigu ríkisins og öll fyrirtæki sem starfa innan hans fá 

atvinnuleyfi sitt frá Umhverfisstofnun. Flest fyrirtækin eru með ferðir á Snæfellsjökul en 

nokkur fyrirtækjanna eru þó einnig með annars konar ferðir með leiðsögn. Þjóðgarðar 

voru ekki hugsaðir til tekjuöflunar fyrir Ríkissjóð en með fjölgun þess fólks sem vill skoða 

náttúru Íslands aukast tækifæri til tekna fyrir Snæfellsnessvæðið í heild (Jón Björnsson, 3. 

mars 2018). Markaðsstofa Vesturland sér um markaðssetningu þjóðgarðsins og hýsir hún 

vefsíðuna West.is en þar er Snæfellsnes og Þjóðgarðurinn með nánast 1500 uppflettingar 

á dag og eru þessir staðir í þriðja sæti yfir flestar uppflettingar á þessari vefsíðu. Tölurnar 

fást með Google Analysis (Kristján Guðmundsson, 4. mars 2018).  

Þjóðgarðurinn skilar einnig miklum tekjum en í niðurstöðum rannsóknar Jukka 

Kalervo Siltanen (2017) sem hann framkvæmdi fyrir MS-ritgerð sína kemur fram að 

upplýsingar sem hann fékk frá þjóðgarðsverði í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli hafi 

Þjóðgarðurinn fengið 66,7 milljónir í fjárstyrk frá Ríkinu árið 2017. Í þeirri tölu voru 26 

milljónir í laun, 5 milljónir í þjónustu, 7,5 milljónir í húsnæði, 8,2 milljónir í rekstur og 

síðustu 20 milljónirnar í fjárfestingar, viðhald og framkvæmdir. Þetta er athyglisvert þar 

sem Þjóðgarðurinn skilar efnahagslegum áhrifum upp á 3,9 milljarða íslenskra króna á ári 

þar sem 955 milljónir fást úr beinni sölu og tekjuskatti og 900 milljónir koma inn úr beinum 

sköttum við eyðslu gesta en inn í þessu eru einnig framkvæmdir í Þjóðgarðinum. Hlutfall 

efnahagslegra áhrifa miðað við kostnað eru þá 58 á móti 1 og tekjuskattur sem skapar 

fjórtán sinnum meira en rekstrarkostnaður þjóðgarðsins er (Siltanen, 2017, bls. 71). 

3.2 Náttúruperlur þjóðgarðsins 

3.2.1 Snæfellsjökull  

Snæfellsjökull er talinn vera kjarni þjóðgarðsins en Snæfellsjökull er oft kenndur við sögu 

Jules Verne frá árinu 1864 um Leyndardóma Snæfellsjökuls (Helgi Björnsson, 2009, bls. 

396). Jökullinn er eldkeila sem er um 1446 metrar á hæð og er einn þekktasti jökull 

landsins. Keilan er talin vera virk og sýna nýjar mælingar nokkra virkni sem þó er lítil í 

samanburði við önnur þekkt eldfjöll á Íslandi. Síðasta gos í honum var fyrir um 1800 árum 

og var það talið vera mikið sprengigos (Helgi Björnsson, 2009, bls. 396).  

Jökullinn er eftirsóttur meðal ferðamanna og eru margir sem vilja klífa hann. Það 

getur þó verið erfitt að fara upp á hann þegar snjórinn bráðnar en þá geta verið sprungur 

í ísnum. Einnig getur veður breyst hratt, aukin ský og vindar sem geta orsakað að fólk 



16 

týnist. Þess vegna er fólki ráðlagt að fara á jökulinn með fyrirtækjum eða reyndum 

jöklamönnum sem hafa starfað lengi á jöklinum. Nokkur fyrirtæki bjóða upp á að ganga 

upp á toppinn sjálfan og eins að ganga á ísnum en einnig bjóða sum fyrirtæki upp á ferðir 

með snjótroðurum. Flestar þessara ferða eru farnar á sumrin en þó einnig einhverjar á 

veturna ef veður leyfir (Ægir Þór Þórsson, 20. febrúar 2018).  

3.2.2  Djúpalónsandur  

Djúpalónssandur er strönd og er hann einn af helstu vettvangstöðum innan þjóðgarðsins. 

Djúpalón liggur við Dritvík sem er einn af elstu fiskistöðum landsins þaðan sem gert var 

út. Djúpalónssandur er aðgengilegur öllum og er það í höndum þjóðgarðsins að sjá um 

svæðið. Þar starfa engin fyrirtæki en ýmis rútufyrirtæki koma með gesti á svæðið til að 

skoða það (Ægir Þór Þórsson, 20. febrúar 2018). Árið 2016 komu 132.591 manns á 

Djúpalónssand sem eru 43,9% af heildarfjölda þeirra sem heimsóttu Þjóðgarðinn það ár, 

en sá fjöldi var samtals 302.320 manns (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2017).  

3.2.3 Vatnshellir 

Vatnshellir er 8000 ára gamall hellir sem myndaðist í gosi frá Purkhólum. Hellirinn er í eigu 

ríkisins enn er leigður út til einkafyrirtækisins Summit Adventure Guides. Vatnshellir er 

eina náttúruperlan sem greiða þarf fyrir inngöngu í en ástæða þess er að það er hættulegt 

að ganga hann einn en einnig er það gert til að vernda hann fyrir skemmdum (Summit 

Adventure Guides, e.d, a) . Með auknum gjöldum er einnig hægt að bæta bílastæðum á 

svæðið og standa kostnað af fleiri nauðsynjum. Sumarið 2017 var nýtt bílastæði gert við 

Vatnshelli og er í áætlun að stækka húsnæði miðasölunnar (Jón Björnsson, 3. mars 2018). 

3.2.3 Lóndrangar 

Lóndrangar eru tveir drangar við sjóinn í Þjóðgarðinum en annar er 75 metrar á hæð en 

hinn er 61 metri. Þar er mikið fuglalíf og hægt að skoða fuglana hjá þúfubjargi sem er þar 

nálægt. Þar má sjá lunda en þeim hefur þó fækkar örlítið. Á svæðinu er stórt bílastæði 

sem rúmar fjölda bíla en frá bílastæðinu liggur gönguleið að dröngunum. Við Lóndranga 

er svipað fyrirkomulag og hjá Djúpalónssandi þar sem rútuferðir koma með erlenda gesti 

á svæðið (Jórunn Sjöfn Guðlaugsdóttir, e.d). 
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3.3  Fyrirtæki í þjóðgarðinum 

Það eru ekki mörg fyrirtæki sem starfa innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls en utan þeirra 

koma einnig mörg fyrirtæki í dagsferðir eða lengri ferðir frá öðrum stöðum á landinu, til 

dæmis frá Reykjavík. Hér verður einblínt á þau fyrirtæki sem starfa eingöngu innan 

þjóðgarðsins og í nálægð við hann.  

3.3.1  Summer Adventure Guides 

Fyrirtæki Summit Adventure Guides var stofnað árið 2013 en höfuðstöðvar þess eru 

staðsettar á Gufuskálum sem er innan Þjóðgarðsins. Fyrirtækið sér um fjölbreyttar ferðir 

á svæðinu, til dæmis upp á Snæfellsjökul en ferðir á hann eru í boði nær allan ársins hring 

ef veður leyfir. Summit Adventure Guides sér einnig um rekstur Vatnshellis en þeir hafa 

leigt hann frá árinu 2013 (Summit Guides, e.d, b). 

3.3.2  Glacier Tours  

Glacier Tours starfar á Litla-Kambi við Arnarstapa. Fyrirtækið er með ferðir á Snæfellsjökul 

á sumrin þar sem farið er á snjótroðara nokkrum sinnum á dag ef veður leyfir (Glacier 

tours, e.d). 

3.3.3  Go West  

Go West er leiðsögufyrirtæki sem hóf störf árið 2008 og starfar allt árið um kring. Þeir 

bjóða upp á ýmsar ferðin innan Þjóðgarðsins og má þar nefna hjólreiðaferðir og 

jöklaferðir á Snæfellsjökul en fyrirtækið þjónar fyrst og fremst útlenskum ferðamönnum. 

Go West er umhverfisvænt fyrirtæki sem einblínir á verndun svæðisins í kringum 

Snæfellsjökulinn (Jón Jóel Einarsson, 23. febrúar 2018). 

3.3.4  Gestastofan á Malarifi  

Gestastofan á Malarrifi þjónar hlutverki upplýsingamiðstöðvar innan Þjóðgarðsins. Þar er 

fá upplýsingar um þjóðgarðinn og menningu svæðisins. Gestastofan er í eigu 

Umhverfisstofnunar og er opin allt árið um kring (Umhverfisstofnun, e.d., a). Árið 2016 

var tekin skóflustunga að nýrri gestastofu á Hellissandi sem á að stuðla að fjölgun 

ferðamanna (Jón Björnsson). 
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3.4 Markmið og stefnur 

Þjóðgarðar hafa það alheimsmarkmið að láta náttúruna þróast innan garðsvæðanna og á 

sama tíma er lögð áhersla á það að gestir innan þeirra fái að njóta. Gildin eru byggð upp 

á náttúru, menningu og sögu. Höfundur telur mikilvægt að halda í þessi gildi og verja þau. 

Erfitt getur reynst að fylgja þessum markmiðum en það er stærsta markmið þjóðgarðsins 

í dag að reyna að breyta skipulagi starfsseminnar og auka í leiðinni vinnu innan hans. 

Mikilvægt er að auka fræðslu innan þjóðgarðsins, þ.e. segja sögu hans en vonir eru bornar 

til þess að nýja þjóðgarðsmiðstöðin sem mun rísa á Hellissandi geti hjálpað við það.  

Markmið fyrirtækjanna innan þjóðgarðsins eru byggð á langtímamarkmiðum um að 

reyna að ná góðri fótfestu innan garðsins. Eftir aukningu ferðaþjónustu á landinu urðu 

þjóðgarðar á Íslandi sífellt tengdari henni þó þeir reyni um leið að halda í þau gildi um að 

vernda svæði sín þar sem þeir auglýsa sig að miklu leyti til sjálfir vegna sérstöðu sinnar, 

eins og komið hefur fram. Fyrirtæki innan garðsins eru frekar ung og er aðalmarkmið 

þeirra að stækka við sig og setja sér stefnu um að halda gæðum og auka vernd svæðisins 

svo ferðaþjónusta hafi ekki slæm áhrif á náttúruna. Eins og staðan er í dag er gott traust 

milli fyrirtækja og Umhverfisstofnunar þar sem eigendur fyrirtækjanna eru mjög tengdir 

þjóðgarðinum og hafa starfað innan hans í mörg ár. Það er markmið beggja 

hagsmunaaðila að það góða samstarf haldi áfram um komandi ár (Jón Björnsson, 3. mars 

2018).  

Markmið fyrirtækjanna eru að mörgu leyti þau sömu og markmið þjóðgarðsins en þar 

sem ferðaþjónusta blómstrar sjá þau mikil tækifæri innan hans, meðal annars til 

uppbyggingar og meiri fjárfestingar. Eins er eitt helsta markmið fyrirtækjanna að reyna 

að halda stöðugleika allt árið um kring til þess að jafna út áhrifin (Ægir Þór Þórsson, 20. 

febrúar 2018). 

3.5  SVÓT 

3.5.1  Styrkleikar 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er nokkuð vel þekktur og dregur þess vegna til sín margt fólk, 

einkum vegna þess að svæðið er þjóðgarður en það dregur alltaf til sín fólk vegna þess að 

það segir til um að svæðin séu meðal þeirra merkilegustu og fallegustu á landinu. 

Styrkleikur þjóðgarðsins sjálfs og svæðisins innan hans er að þar er einstök og fjölbreytileg 

náttúra þar sem stutt er á milli staða. Það er ekki langt til Reykjavíkur og þess vegna fara 
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margir erlendir gestir í dagsferðir til að skoða svæðið en það tekur um tvær og hálfa 

klukkustund að keyra frá Reykjavík í þjóðgarðinn, en það eru um 187 kílómetrar (Kristján 

Guðmundsson, 24. febrúar 2018).  

Þjóðgarðar eru yfirleitt stórir en þessi þjóðgarður ætti að geta tekið á móti fleira fólki 

án þess að það hafi áhrif á þolmörk hans. Hann er verndaður með sterkum reglugerðum 

þó það gæti verið betra að hann sé bundinn lögum eins og aðrir þjóðgarðar á Íslandi, en 

þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er sá eini sem er það ekki. Eins telst það til styrkleika að það 

eru góð samskipti milli fyrirtækja innan hans og þeirra einstaklinga sem sjá um 

þjóðgarðinn. Fyrirtækin sem starfa innan hans bera einnig miklar taugar til svæðisins þar 

sem þeir hafa búið í nágrenninu og starfað innan hans í mörg ár, og einnig áður en 

ferðaþjónustuaukningin varð svo mikil (Jón Björnsson, 3. mars 2018). 

3.5.2 Veikleikar 

Skortur á fjármagni og skipulagi hefur mikil áhrif á þjóðgarðinn en þjóðgarðsvörður telur 

að það þurfi að auka tekjur innan hans. Það þyrfti að finna nýtt skipulag og reyna að lengja 

ferðir ferðamanna sem þangað koma og finna leiðir svo þeir komi aftur með því að auka 

afþreyingar svo ferðamenn heillist enn meira. Þetta telur þjóðgarðsvörður ekki vera 

raunin í dag. Eins telur hann skort á því að skoða þjóðgarðinn í heild sinni sem heildstæða 

einingu heldur sé frekar verið að skoða einstök svæði í einu. Til þess að bæta skipulag þarf 

meira fjármagn og skoða skammtímamarkmið og stefnur betur.  

Þjóðgarðsvörður telur samskipti höfuðstöðva Umhverfisstofnunar í Reykjavík og 

starfsmanna hennar á Snæfellsnesi ekki nógu mikil og það myndi bæta aðstæður að 

stofna nefnd sem skipuð væri af heimamönnum til þess að þeir geti komið sínu á framfæri 

til ríkisins.  Þá nefnir hann að ríkið þurfi að verja hagsmuni sína og passa að tekjum fari 

ekki lækkandi en samkvæmt skýrslum þjóðgarðsins koma 12 krónur til baka til ríkisins fyrir 

hverja krónu sem það setur í hann. Þó skal tekið fram að þar inni eru vegir og önnur 

grunnþjónusta fyrir svæðið (Jón Björnsson, 3. mars 2018). Ægir Þór Þórsson nefnir að 

veikleikar að hans mati séu þeir að það eru ekki sömu reglur fyrir alla þjóðgarða landsins 

en þeir lúta ekki allir sömu lögum. Til að mynda eru fleiri staðir þar sem borga þarf gjald, 

eins og bílastæði, og þar með kemur meiri peningur inn á þá staði. Eins telur Ægir Þór að 

það sé mikill veikleiki hversu erfitt er að starfa innan þjóðgarðsins á veturna en þá eru 
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mörg bílastæði lokuð og erfitt fyrir ferðamenn að komast á svæðið vegna snjóþunga en 

þannig getur verið erfitt fyrir þá að njóta svæðisins (Ægir Þór Þórsson, 20. febrúar 2018). 

3.5.3  Ógnir  

Algengasta ógn ferðaþjónustunnar er styrking krónunnar og hætta á hruni en það gæti 

haft áhrif á fjölda ferðamanna sem sækja svæðið heim. Þjóðgarðar voru ekki byggðir til 

þess að stunda ferðaþjónustu og ef fjármagn verður ekki aukið til hans getur það haft 

ýmsar afleiðingar, t.d. náttúruspillingu og mengun (Jón Björnsson, 3. mars 2018). Þá má 

skoða langtímaógnir en þær eru helst að jökullinn fer minnkandi en það getur haft mikið 

áhrif á ferðir á hann þar sem ökutæki þurfa ákveðið magn til þess að komast á toppinn  

en ekki öll tæki geta það þegar snjórinn hefur bráðnað svo mikið. Mikil ásókn í ferðir á 

Snæfellsjökul hefur einnig haft áhrif og hefur mikil umferð um hann myndað mikið 

troðaraför á hann.  

Nokkur fyrirtæki innan þjóðgarðsins eru nú komin í ferli hjá Vakanum sem er byggður 

á nýsjálensku gæðakerfi fyrir ferðaþjónustu. Vakinn var settur upp til þess að hafa 

samræmd gæðakerfi fyrir allan greinar innan ferðaþjónustunnar (Vakinn, e.d). Það myndi 

hjálpa jöklinum og auka gæði í ferðaþjónustunni ef öll fyrirtæki væru innan Vakans og 

þess vegna er þetta ákveðið tækifæri þar sem Umhverfisstofnun metur slíkt til góðs. Hins 

vegar gæti það líka verið ógn ef ekki öll fyrirtæki ná þessum stimpli þar sem 

Umhverfisstofnun gæti í kjölfarið einungis leyft þeim sem ná Vakastimplinum að starfa 

innan svæðisins. Eins gæti orðið erfiðara að stofna fyrirtæki innan þjóðgarðsins ef öll 

fyrirtæki þurfa að fara í gegnum ferli hjá Vakanum (Jón Björnsson, 3. mars 2018 og Ægir 

Þór Þórsson, 20. febrúar 2018). 

3.5.4  Tækifæri  

Tækifæri innan þjóðgarðsins eru mikil með komu fleiri ferðamanna og með frekari 

fjárfestingum innan svæðisins. Nýlega er búið að byggja fleiri gistihús á svæðinu og þar á 

meðal hefur nýlega opnað gistihús innan þjóðgarðsins sjálfs, West Park Guesthouse. Með 

auknum gistiplássum er hægt að fá gesti til að stoppa lengur á svæðinu. Þá mun ný 

þjóðgarðsmiðstöð sem minnst hefur verið á vonandi auka aðgengi að upplýsingum á 

svæðinu. Jón Björnsson, þjóðgarðsvörður telur það vera tækifæri fyrir fyrirtæki að auka 

afþreyingu innan svæðisins (Jón Björnsson, 3. mars 2018). 
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Þjóðgarðurinn á að geta brugðist við fjölgun ferðamanna og aukinni ferðaþjónustu 

svo framarlega sem þeir hafa fjármagn og getu til þess. Samkvæmt Jóni, þjóðgarðsverði, 

hefur verið fjölgun frá ári til árs og hefur það ekki haft mikil áhrif á þjóðgarðinn og þess 

vegna ætti hann að geta stækkað og tekið við fleira fólki. Með þessu væri hægt að skapa 

ný störf og tækifæri fyrir ferðaþjónustu um leið og tekjur bæjarfélagsins eru auknar (Jón 

Björnsson, 3. mars 2018). Eins væri það mikið tækifæri að þróa fleiri ferðir innan svæðisins 

en jökullinn hefur verið eftirsóttur upp að ákveðnu þolmarki og væru því ráð að reyna að 

dreifa skipulögðum ferðum, til dæmis um Djúpalónssand og að Lóndröngum. 
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4 Ytri greining 

Í næstu köflum verður farið yfir ytri greiningu þjóðgarðarins. Í 2. kafla var ytri greiningu 

og markaðstólum sem notuð eru til að greina ytri aðstæður lýst út frá fræðunum. Í byrjun 

verður farið yfir fjölda fólks sem heimsóttu Ísland á undanförnum árum. Þróun 

fjölgunarinnar verður skoðuð og farið yfir fjöldaspár næstu ára. Síðan verður gerð PESTEL 

greining sem lýst var í 2. kafla. Að lokum verður svo farið yfir það sem höfundur telur vera 

samkeppnisaðila þjóðgarðsins. 

4.1    Markaðurinn í fortíð, nútíð og framtíð 

Ísland hefur ekki alltaf verið ferðamannastaður en mikil aukning hefur verið í 

ferðaþjónustu síðustu 30 ár. Aukningin tók kipp árið 2011 og hefur hækkað hratt síðan 

þá. Af tölum Hagstofunnar má ráða að árið 2010 komu um 460 þúsund manns til landsins 

sem ferðamenn en á árinu þar á eftir, 2011, komu 540 þúsund. Frá árinu 2011 til 2016 

hefur aukningin verið 300% (Ferðamálastofa, e.d.). Árið 2016 spáði greiningardeild Arion 

banka hf. að það kæmu rúmlega 2,2 milljónir ferðamanna árið 2017 sem stóðst 

samkvæmt greiningum Ferðamálastofu og sömuleiðis spá þeir að um 2,5 milljónir manna 

komi 2018 (Viðskiptablaðið, 2017.03.06). 

4.2 PESTEL 

4.2.1  Pólitískt umhverfi 

Ferðaþjónusta á Íslandi skilar um það bil 10% af vergri landsframleiðslu (Viðskiptablaðið, 

2017.03.06). Í dag hefur pólitískt afl reynt að hjálpa ferðaþjónustufyrirtækjum á Íslandi 

við að mynda stöðugleika með því að halda virðisaukaskatti í 11%. Og samkvæmt 

fjárlögum sem lögð voru fram í desember verður virðisaukaskatti breytt úr 11% í 22% í 

ársbyrjun 2019 (Fjármálaráðuneytið, 2017, bls. 114). Margir hafa gagnrýnt það og 

sérstaklega einstaklingar af landsbyggðinni þar sem gengisstyrking og verðhækkanir gætu 

haft áhrif á ferðir erlendra gesta á landsbyggðina og gert það að verkum að þeir fari ekki 

langt frá Reykjavík (Kjarninn, 2017.03.31).  

4.2.2  Efnahagslegt umhverfi 

Gjaldeyristekjur á ferðaþjónustu hafa aukist mikið og farið úr 23,7% í 39,2% tekna á 

árunum 2012-2016 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Árið 2016 var útflutningur úr 

ferðaþjónustu um 466.287 milljónir (Ferðamálastofa, 2017, bls. 2). Hinsvegar hefur 
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kortavelta árið 2017 farið minnkandi og fyrstu 2 mánuðir hafa farið í mínus en gengi 

krónunnar er talin meginástæða fyrir því. Samkvæmt tölum frá Rannsóknasetri hefur 

kortavelta farið minnkandi á hverjum mánuði árið 2018 meðan þessi ritgerð er skrifað. 

Auknar fjárfestingar hafa verið gerðar undanfarið á Vesturlandi en þjóðgarðsvörðurinn 

Jón Björnsson segir fjárfestingar hafa skilað miklum tekjum og að aukning hafi orðið á 

svæðinu í samræmi við aukningu ferðaþjónustu á landinu öllu. Hann nefnir einnig að strax 

núna árið 2018 sjái þeir aukningu frá 2017 (Jón Björnsson, 3. mars 2018).  

Mikil aukning ferðamanna hefur verið á svæðinu á Snæfellsnesi og hefur hún hjálpað 

samfélaginu að stækka, sérstaklega á norðanverðu Snæfellsnesi. Staðir eins og Arnarstapi 

og Hellnar hafa verið að bæta sína þjónustu, meðal annars með hótelbyggingu á 

Arnarstapa. Fjárfestingar á svæðinu hafa numið allt að tveimur milljörðum íslenskra króna 

sem hafa meðal annars farið í byggingar á hótelum, gistiheimilum, veitingastöðum og 

fleiru. Þetta hjálpar samfélaginu að auka atvinnu og kemur til móts við þá 

ferðamannaaukningu sem hefur verið í gangi á svæðinu (Vísir, 2017.04.04). Með aukningu 

í ferðaþjónustu fjölgar störfum í samfélaginu en árið 2016 voru 19.500 manns sem 

störfuðu við ferðaþjónustu á Íslandi en það er tala sem miðar við þann mánuð sem fæstir 

störfuðu en í ágústmánuði, þegar sem flestir störfuðu við ferðaþjónustu, var talan 28.900 

manns. Frá 2012 hefur fjölda launþega í ferðaþjónustutengdum greinum fjölgað meira en 

60% á ársgrunni (Ferðamálastofa, 2017, bls. 3).  

4.2.3 Samfélagslegt umhverfi 

Eins og er sagt í 2. kafla segir samfélagslega umhverfið frá samfélaginu sjálfu og hvernig 

það sér markaðinn sem þjóðgarðurinn starfar á. 

Ferðamálastofa hefur gert rannsóknir árlega á viðhorfum ferðamanna og 

ferðaþjónustu. Ferðamálastofa gerði könnun ásamt MMR til að skoða hvernig tilfinningar 

Íslendingar bera til ferðaþjónustu og eru þær tölur frá 2014 til 2017. Íslendingar eru í 

auknum mála sammála því að álag á íslenska náttúru sé mikið vegna ferðamanna. Árið 

2014 voru um það bil 63% sammála þessari spurningu enn árið 2017 var talan 79%. Þegar 

var spurt um hvort að ferðaþjónusta hafi skapað eftirsóknarverð störf í heimabyggð 

viðkomandi hefur talan farið lækkandi. Árið 2014 var um það bil 56% sem voru sammála 

að ferðaþjónusta skapi störf í heimabyggð en árið 2017 var talan í 54%. Þegar spurt var 

um hvort ferðamenn hefðu aukið áhuga Íslendinga á íslenskri náttúru voru 47% sammála 



24 

því árið 2017 sem er lægri tala en árið áður. Þá var spurt hvort ferðamenn hefðu breytt 

íslensku samfélagi til hins betra og voru um 40% sammála því. Úrtakið var 1370 

Íslendingar á aldrinum 18-80 ára og var svarhlutfallið 66,4% (Ferðamálastofa, 

2017.03.16). 

4.2.4 Tæknilega umhverfið 

Ferðaþjónusta hefur aukist mikið eins og er sagt í kafla 4.1. Í dag er ódýrt að fljúga með 

betri flugvélum og eftirspurn eftir flugi er meiri en hún hefur áður verið. Markaðssetning 

á netinu hefur aukist til muna og fyrirtæki auka auglýsingar sínar á samfélagsmiðlum og á 

internetinu vegna þess að þar er auðveldara að finna markhóp sem leitast að ákveðinni 

vöru (Professional Academy e.d.).  

4.2.5  Umhverfislega umhverfið 

Á friðuðum svæðum gilda  ákvæði 47. greinar laga um náttúruvernd nr. [60/2013] en hún 

hljóðar svona: 

47.gr. Þjóðgarðar. Friðlýsa má sem þjóðgarða stór náttúrusvæði sem eru lítt snortin 

og hafa að geyma sérstætt eða dæmigert lífríki, jarðminjar og/eða landslag. Þegar 

tekin er ákvörðun um stofnun þjóðgarðs skal einnig líta til mikilvægis svæðisins í 

menningarlegu eða sögulegu tilliti. 

Friðlýsingin skal miða að því að vernda heildstæð náttúruleg vistkerfi, jarðminjar, 

landslag og menningarminjar sem einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings að 

því til útivistar og til þess að kynnast náttúru og sögu svæðisins. Leggja skal áherslu á 

fræðslu og upplýsingar í þessu skyni. 

Í þjóðgörðum eru allar athafnir og framkvæmdir sem hafa varanleg áhrif á náttúru 

svæðisins bannaðar nema þær séu nauðsynlegar til að markmið friðlýsingarinnar 

náist. Frjálsa för fólks samkvæmt almannarétti er aðeins hægt að takmarka á 

afmörkuðum svæðum í þjóðgörðum þar sem það er nauðsynlegt til að vernda 

plöntur, dýr, menningarminjar eða jarðminjar. 

Landsvæði þjóðgarða skulu vera í ríkiseign nema sérstakar ástæður mæli með öðru 

og um það náist samkomulag milli ráðherra og landeigenda 

(Lög nr. 60/2013) 

Þar sem þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er ekki með sérstök lög eins og hinir þjóðgarðarnir 

er hann varinn með sérstökum reglugerðum. Hinsvegar gilda lög um náttúrvernd um eins 

og  hér að ofan. Lögin passa að lífríki og jarðarmyndunum sé ekki spillt og getur 

þjóðgarðsvörður lokað garðinum ef lögunum er ekki fylgt en það kemur fram í 5. gr. 
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reglugerðarinnar í kafla um réttindi og skyldur gesta. Vegna þessa má einungis ganga á 

merktum gönguleiðum og varða brot á þessu brottrekstri úr þjóðgarðinum 

(Reglugerðasafn 2018.18.04).   

Mengun er áhyggjuefni fyrir jökla á Íslandi en hún getur haft mikil áhrif á Snæfellsjökul 

vegna þess hve lítill hann er. Hann er um 12,5 ferkílómetrar að flatarmáli og hefur þynnst 

á síðustu árum. Loftmyndir frá árinu 1999 til 2008 sýna meðallækkun um 13 metra sem 

er tvöfalt hraðari lækkun en mælingar á Hofsjökli og Vatnajökli sýna (Veður.is, E.d). Í dag 

sést vel að snjólínan færist ofar og ísinn bráðnar meira með hverju sumri og í kjölfarið 

þynnist ísinn og hitaflatarmálið minnkar (Ægir Þór Þórsson, 20. febrúar 2018). 

4.2.6  Lagalega umhverfið 

Umhverfisstofnun fer með umönnun þjóðgarðsins en með henni starfar ráðgjafanefnd 

sem umhverfisráðherra skipar með þátttöku hlutaðeigandi sveitastjórnar, 

Fornleifaverndar ríkisins, Ferðamálasamtala Snæfellsness og Umhverfisstofnunar ríkisins 

til að fara með málefni sem varða rekstur og skipulag þjóðgarðsins. Fulltrúi 

Umhverfisstofnunar ríkisins (2. gr. reglugerð þjóðgarðs). Fyrirtæki sem starfa innan 

þjóðgarðsins þurfa að hafa í huga að reglugerðir sem gilda um starfsemi þeirra. Í 13. og 

15. gr. reglugerðar nr. [568] kemur fram að öll umferð, s.s. reiðhjóla, ökutæka og hesta, 

er óheimil nema á merktum raðleiðum og afmörkuðum stöðum. Hins vegar er akstur 

vélknúinna ökutækja á Snæfellsjökli sjálfur háður sérstöku leyfi frá þjóðgarðsverði. Í 17. 

gr. segir að starfssemi innan þjóðgarðsins sé óheimil nema með sérstöku leyfi frá 

Umhverfisstofnun og skal ferðaþjónusta innan þjóðgarðsins vera skipulögð á sjálfbærri 

ferðaþjónustu. Í 18. gr. er nefnt að byggingar og efnistaka af jarðvegi sé óheimil nema 

með sérstöku leyfi frá Umhverfisstofnun. Umhverfisstofnun sér einnig um eftirlit á 

svæðinu og ráða þeir landverði til að sjá til þess að lögum og reglum sé fylgt. 

Þjóðgarðsvörður sér um svæðið og um daglegan rekstur þjóðgarðsins (Reglugerðasafn, 

2018.04.18). 

4.3 Samkeppni 

Helsti samkeppnisaðili þjóðgarðsins og fyrirtækja sem starfa innan hans eru ef til vill aðrir 

þjóðgarðar og aðrar náttúruperlur sem bjóða upp á svipaða afþreyingu. Má þar nefna 

Sólheimajökul og Langjökul. Tveir þjóðgarðar, Þingvellir og Vatnajökull, auk Snæfellsjökuls 
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keppast við að fá til sín gesti. Í skýrslu Ferðamálastofu kemur fram að fyrir utan 

Reykjavíkurborg heimsóttu 56,8% ferðamanna sem komu til landsins 2016 Þingvelli yfir 

sumartímann og 41,4% yfir vetrartímann. Þingvellir voru þar með næstmest heimsótti 

staðurinn á Íslandi, fyrir utan Gullfoss og Geysi. Það eru ekki til heildartölur yfir heimsóknir 

til Vatnajökulsþjóðgarðs en þó má líta á tölur yfir heimsóknir á Jökulsárlón en þangað 

komu 50,2% ferðamanna árið 2016 yfir sumartímann en 30,2% yfir vetrartímann. 

Sambærilegar tölur fyrir Snæfellsnes og Snæfellsjökulsþjóðgarð voru um 36% 

heildarfjölda ferðamanna það ár yfir sumartímann en 19,4% yfir vetrartímann 

(Ferðamálastofa 2017, bls. 19).  

Þingvellir og Vatnajökulsþjóðgarður hafa meira tekjumagn en þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull og er markaðssetning þeirra miklu meiri. Þeir hafa til að mynda báðir 

vefsíðu sem byggja upp á sögu þeirra ásamt skilgreiningu á öllum svæðum innan þeirra, 

sérstaklega hjá Vatnajökli þar sem sú síða er ný (Vatnajökulsþjóðgarður e.d., a). Það er 

hins vegar engin eiginleg heimasíða fyrir Snæfellsjökulsþjóðgarðinn.  

Með fjölgun ferðamanna þarf meira aðhald og er komið til móts við það hjá 

Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarði, meðal annars með bílastæðagjöldum þar sem 

nokkur svæði eru með gjaldtöku á Þingvöllum og eins í Skaftafelli (Þingvellir, 2015 og Rúv, 

2017, 08.01, 2017.08.01). Tjaldsvæði eru á báðum svæðunum sem eru opin á sumrin en 

afþreyingarsvæðin eru hins vegar opin allt árið. Hjá Þingvöllum eru ýmsar gönguleiðir á 

svæðinu sem og reiðleið hjá Skógarhólum. Þá er hægt að veiða í Þingvallavatni. Köfun er 

í boði í Silfru og Davíðsgjá og hefur það verið þeirra frægasta afþreying (Þingvellir, e.d.). 

Í Vatnajökulsþjóðgarði eru einnig ýmsar afþreyingar eins og til dæmis Jökulsárgljúfur 

en þar er Dettifoss (Vatnajökull e.d, b). Þá má nefna Skaftafell þar sem eru gönguleiðir að 

Svartafossi og Skaftafellsjökli (Vatnajökull e.d., c) en ýmis fyrirtæki bjóða upp á ferðir 

þangað. Þá er Jökulsárlón innan þjóðgarðsins en það er einn mest sótti áfangastaður 

landsins þar sem ýmis fyrirtæki bjóða upp á ferðir (Vatnajökull e.d., d). Þetta eru einungis 

fá dæmi um afþreyingar á svæðinu. 

Munurinn á þjóðgörðunum er sá að innan þjóðgarðs Snæfellsjökull eru engin aukaleg 

gjöld eins og bílastæðagjöld. Aðeins ein náttúruperla á láglendi í þjóðgarðinum á 

Snæfellsjökli býður upp á ferðir með gjaldtöku innan svæðisins og er það Vatnhellir. Aðrar 

eru fríar heimsóknar nema ef um er að ræða ferðir með leiðsögumönnum. Kosturinn við 
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það að koma í þjóðgarðinn Snæfellsjökul er að þar er ekki eins mikil mannmergð og í 

hinum görðunum. Í rannsókn Ferðamálastofu þar sem gestir voru spurðir út í þennan þátt 

sögðu 39,9% úrtaksins að of margir væru á Þingvöllum yfir sumartímann, sama tala var 

hjá Jökulsárlóni, 32% hjá Dettifossi, 27,8 hjá Skaftafelli en einungis 21,8% sögðu þetta vera 

raunina hjá Snæfelljökli (Ferðaþjónusta í tölum 2016, bls. 19). 

Að lokum má nefna jöklaferðir á Sólheimajökul og Langjökul sem samkeppnisaðila 

Snæfellsjökuls þar sem boðið er upp á ýmsar svipaðar ferðir. Hins vegar er örtröðin meiri 

þar en á Snæfellsjökul og gefur það honum samkeppnisforskot. Eins eru margar mjög 

flottar ferðir á Snæfellsjökul sem eru ekki sambærilegar ferðum á aðra jökla (Ægir Þór 

Þórsson, 20. febrúar 2018).  

4.4  Viðskiptavinir þjóðgarðsins 

Nánast allir ferðamenn sem heimsækja þjóðgarðinn eru erlendir en Ferðamálastofa hefur 

gert talningar á komum gesta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar í Keflavík frá árinu 2002. Árið 

2016 komu þangað farþegar af 33 þjóðernum en sá listi er uppfærður mánaðarlega en 

Ferðamálastofa hefur borið þá saman ár frá ári. Árið 2017 var farþegafjöldi um 2,195,271 

og er það mesti farþegafjöldi á einu ári. Fjölgun var um það bil 24,2% frá árinu 2016 til 

2017 en þá komu 1,767,276 manns. Flestir sem komu á árunum 2016-2017 voru 

Bandaríkjamenn en árið 2017 komu 576,403. (Ferðamálastofa E.d). Í skýrslu 

ferðamálastofu sem kynnt var í júní árið 2017 sýndu tölur fyrir árið 2016 að 19,4% af þeim 

fjölda sem kom til landsins það ár heimsótti þjóðgarðinn Snæfellsjökul og um það bil 36% 

kom að sumri til (ferðaþjónusta í tölum 2016, bls. 19). Áhyggjuefni varðandi það er að 

Vesturland fær lítið hlutfall gistinátta. Ferðamálastofa gerði könnun fyrir hóp svarenda 

sem komu til landsins  júní til ágúst 2016 var gistináttahlutfallið hjá þeim hópi 1,92 dagar 

en þar á eftir kemur Austurland með 2,05. Hæst er hlutfallið í nágrannasveitafélögum 

Reykjavíkur (Ferðamálastofa, 2017, bls. 12). Þjóðgarðurinn hefur gert sínar eigin talningar 

og í skýrslum frá árinu 2017 má sjá að 388.355 manns fóru í gegnum þjóðgarðinn, mest 

yfir sumartímann frá maí til ágúst. Flestir komu í ágúst, 74.922 manns en eftir það fer 

fjöldinn minnkandi og er minnstur í desember. Hafa ber þó í huga að hér gæti einnig verið 

um heimamenn að ræða sem heimsækja eða keyra í gegnum þjóðgarðinn. Fjöldaspár 

höfðu spáð fyrir um að 364 þúsund myndi heimsækja þjóðgarðinn þetta ár og fór fjöldinn 

því umfram væntingar. Árið 2016 var fjöldinn í þjóðgarðinum 292.809 manns með 3% 
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áætluðu skekkjumarki og var fjölgunin því 80 þúsund manns á einu ári frá 2016-2017. Sé 

litið á mun eftir mánuðum var mesta fjölgunin í þeim mánuðum sem fæstir koma, þannig 

var fjölgunin á milli janúarmánaða 58,5%, svipað með febrúar en hæst í apríl sem var 

66,5%. Um sumarmánuði var hækkunin 20%. Árið 2017 komu flestir á laugardögum og 

sunnudögum en fæstir á þriðjudögum (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2017). 

4.5   Markaðshlutun (e. Market segmentation) 

Lýsing á markaðshlutun var gerð í fræðikaflanum í 2. kafla en þjóðgarðurinn tengir sig við 

alla fjóra hópana í markaðshlutun, þ.e. sálfræði markaðshlutun, hegðunarleg 

markaðshlutun, lýðræðisleg markaðshlutun og landfræðileg markaðshlutun. 

 Sálfræðilega markaðshlutunin leitar eftir fólki sem vill skoða ósnerta náttúru en 

passað er að ekkert sé skemmt né miklar breytingar verði gerðar á umhverfinu en svæðið 

er opið öllum. Það er þó ekki ódýrt að koma til Íslands og getur verið erfitt að einblína á 

hópa sem hafa ekki mikla innkomu eða er ekki tilbúið að eyða miklu í ferðina sína. Í 

þjóðgarðinum eru þó ekki mikil aukagjöld eins og bílastæðagjöld og mikil afþreying í boði 

sem ekki þarf að borga fyrir. Hegðunarlegu markaðshlutunina er hægt að tengja við 

fjöldatölurnar sem sýndar eru fyrir ofan en það fólk finnur ekki fyrir jafn miklu áreiti og 

fólkið sem fer á stærri staðina. Mest örtröð verður yfir sumartímann og því væri hentugt 

að fjölga túristum frekar yfir vetrartímann (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, 2017). Hvað 

varðar lýðræðislega og landfræðilega markaðshlutun reynir þjóðgarðurinn að teygja sig 

til allra hópa en það getur þó verið erfitt fyrir fatlað fólk að ferðast um þjóðgarðinn, t.d. 

fyrir fólk í hjólastól, þar sem aðstæður geta verið erfiðar yfirferðar. Þó eru útsýnispallar á 

Djúpalónssandi og við Lóndranga sem fólk með fötlun getur nýtt sér til að skoða svæðið.  

Ferðamálastofa gerði netkönnun meðal erlendra ferðamanna sem komu til Íslands og 

var úrtakið  9286 manns og fékkst 45% svarhlutfall. 51,7% svarenda voru 34 ára og yngri, 

32,4% svarenda voru 35-54 ára og 15,9% voru 55 ára og eldri. Má því sjá að flestir 

ferðamenn eru af yngri kynslóðum. Þó þarf að taka tillit til svarhlutfallsins og þess 

möguleika að svarhlutfall eldri kynslóða hafi verið minna. Þannig má gera ráð fyrir því að 

svona sé aldursdreifingin á þeim ferðamönnum sem heimsækja þjóðgarðinn 

Snæfellsjökul þó ekki sé hægt að fullyrða um það (Ferðaþjónusta í tölum 2016 bls 16) 
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5  Markaðsstefna (Marketing strategy) 

5.1  Markhópaleit og staðsetning á móti samkeppnisaðila  

 Miðun að markhópi (e. targeting) er hugtak sem segir okkur hvaða viðskiptavin við eigum 

að sækjast eftir og hvernig við eigum að sækja til hans. Staðsetning (e. positioning) er 

hugtak sem segir okkur hvar við erum á markaðinum, til dæmis hvort um sé að ræða 

hágæðavöru eða annað (Wood, 2010). Þjóðgarðurinn þjónar öllum sem hann sækja og 

eru allir velkomnir á svæðið. Eins og áður var sagt er Ísland ekki ódýrt og ekki allar 

ferðirnar í þjóðgarðinum heldur þó um sé að ræða svipuð verð og á öðrum svæðum eins 

og á Langjökli og Sólheimajökli. Það er einnig yfirleitt aldurstakmark á ferðum sem krefjast 

mikillar hreyfingar. Þjóðgarðurinn leitar því ekki eftir einhverjum sérstökum hópum en 

markhópurinn þarf þó að vera sá sem vill upplifa útiveru og njóta fallegrar, ósnertrar 

náttúru. Ýmsar ferðir í þjóðgarðinum eru fyrir alla. Hægt er að hafa ferðirnar ódýrar með 

því að nýta sér náttúruna sem þarf ekki að greiða fyrir að skoða en á sama tíma má kaupa 

dýrar ferðir, til dæmis með því að fara á jökulinn með leiðsögn frá fyrirtæki.   

5.2  Aðgreining 

Aðgreining segir hvað þjóðgarðurinn hefur fram yfir samkeppnisaðila.  

Tölur sem fjallað hefur verið um hér sýna að það eru færri sem koma á Snæfellsnes og er 

það ákveðið tækifæri til að passa að gæði séu meiri en fjöldinn. Þá er passað að það sé 

ekki keyrt yfir náttúrusvæði og að ekki séu of margir á jöklinum hverju sinni og brugðist 

er við ef áhyggjuefni varðandi þetta koma upp (Jón Björnsson, 3. mars 2018). Það gefur 

þjóðgarðinum meira vægi að geta sagt að ekki sé um eins mikla örtröð að ræða og á hinum 

svæðunum sem teljast til samkeppnisaðila. Þá er einnig gott fyrir gesti að lítið er um 

aukaleg gjöld eins og bílastæðagjöld eins og komið hefur fram. Tekjur koma inn í 

þjóðgarðinn í gegnum þjónustu fyrirtækjanna sem hafa verið nefnd hér að framan. Vakinn 

gæti einnig hjálpað og flest fyrirtæki voru opin fyrir þeim möguleika.  

Í dag eru mörg svæði sem bjóða svipaðar ferðir en þó er engin náttúruperla eins og 

þar af leiðandi eru mismunandi afþreyingarmöguleikar þó þeir séu byggðir upp á svipaðan 

hátt. Þannig eru engar ferðir eins hjá mismunandi þjóðgörðum þó þeir bjóði ef til vill allir 

upp á einhvers konar hella- eða jöklaferðir. Til dæmis eru Þingvellir með hraunhellaferðir 

en ekki jöklaferðir (Þingvellir e.d.). Vatnajökull er með jöklaferðir á Skaftafell og 

íshellisferðir ,en ekki hraunhellaferðir (Vatnajökull e.d.). Þá bjóða fleiri jöklar upp á ýmsar 
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jöklaferðir, t.d. á Langjökul og Sólheimajökul og eru það svipaðar ferðir og þær sem eru í 

boði í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.  

5.3 Markaðssetning 

Markaðssetning þjóðgarðsins er af ýmsum toga. Fyrir þessa ritgerð var tekið viðtal við 

Markaðsstofu Vesturlands en þeir sjá að miklu leyti um markaðssetningu þjóðgarðsins. 

Þeirra markmið er að kynna náttúruna og sögu þjóðgarðsins en meðal annars eru þeir 

með vefsíðu þar sem þeir kynna Þjóðgarðinn og fleiri svæði á Vesturlandi, West.is. Þeir 

þurfa einnig að sýna ábyrgð á þann hátt að markaðssetja ekki né auglýsa á neinn hátt staði 

sem þola ekki mikla umferð (Kristján Guðmundsson, 4. mars 2018).  

Ef þetta er skoðað í samhengi við fræðin notast Þjóðgarðurinn og fyrirtækin við þrjú 

hugtök. Eitt þeirra er persónuleg sala (e. personal selling) en þjóðgarðurinn sjálfur notast 

takmarkað við hana þar sem ekki er um mikið að ræða til að selja. Starfsmenn 

Þjóðgarðsins og Markaðsstofa eru þó alltaf tilbúin til að aðstoða fólk ef það er þörf á því. 

Fyrirtækin innan þjóðgarðsins notast við persónulega sölu þar sem þau eru með 

starfsmenn í vinnu til að selja ferðir sínar, ýmist þegar fólk mætir á svæðið eða pantar í 

gegnum síma. Bein markaðssókn (e. direct marketing) er mikið notuð hjá Markaðsstofu 

Vesturlands og fyrirtækjum innan þjóðgarðsins. Markaðsstofa nýtir sér ýmsa 

samfélagsmiðla til markaðssetningar, til dæmis Facebook, Youtube og Instagram og að 

sama skapi nýta þeir sér svokallaða áhrifavalda og blaðamenn. Eins gera þeir bæklinga 

undir heitinu West Iceland  (Kristján Guðmundsson 4. mars 2018). Fyrirtækin 

markaðssetja sig einnig með útgáfu bæklinga sem sendir sem víðast og með 

samfélagsmiðlum þar sem þeir auglýsa fyrirtæki sín til þess að ná til ákveðinna markhópa.  

Síðasta hugtakið sem hér má fjalla um er almannatengsl (e. public relations) en 

munnlegar frásagnir hafa einnig hjálpað þjóðgarðinum, að sögn fyrirtækja þar, og kemur 

það inn á það sem hefur verið sagt hér að ofan að þjóðgarðurinn markaðssetur sig að 

miklu leyti sjálfur. Eins eru samfélagsmiðlar mikilvægir þar sem fólk tekur myndir og deilir 

á veraldarvefinn og merkir þær með svokölluðum hasstöggum eða myllumerkjum (e. 

hashtag). Það auðveldar öðrum ferðamönnum að fá veður af ákveðnum stöðum (Ægir 

Þór Þórsson, 20. febrúar 2018). Heimsfræg bók sem minnst var á hér að framan, 

Leyndardómur Snæfellsjökuls, hefur einnig haft áhrif á komur ferðamanna á svæðið. 

Fyrirtækin þrjú eru öll á vefsíðum þar sem neytendur geta gefið ummæli, t.d. á 
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TripAdvisor. Þar má sjá að fyrirtækin fá öll góða dóma sem og þjóðgarðurinn sjálfur. Og 

er umfjöllun um þjóðgarðinn mjög góð. Þjóðgarðurinn er með einkunnina 4,5 á Trip 

Advisor. Hægt er að gefa einkunn frá 1-5 og er um það bil 73% af hópnum sem gefa 

þjóðgarðinum 5 í einkunn, 24% gefa honum 4 og aðeins 1% svarenda gefa honum 1 í 

einkunn. Flestir segja að útsýnið sé mjög fallegt og fólki er ráðlagt að fara á svæðið ef 

ætlunin er að vera nokkra daga á landinu (Trip Advisor, e.d.).  

Kristján Guðmundsson, fyrir hönd Markaðsstofu, telur þó þurfa meira fjármagn frá 

Ríkinu til markaðssetningar. Jón Björnsson, þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum, nefndi 

einnig tillögur um leiðir til að festa þjóðgarðinn í minni fólks eins og virðist vera raunin 

með fjallið Kirkjufell fyrir Grundarfjörð þar sem myndir af fjallinu hafa laðað að ferðamenn 

frá öllum heiminum. Þannig mætti reyna að taka slíkar myndir í þjóðgarðinum, til dæmis 

af jöklinum og reyna að deila þeim sem víðast. Þá væri möguleiki að nýta betur 

heimsfrægu bókina sem minnst hefur verið á. 

5.4  Útfærsla og stjórn (e. Implementation and control)  

Þetta er eitt mikilvægasta ferlið í markaðsáætlanagerðinni en þetta veitir leiðbeiningar 

um hvað þarf að gera til að ná fram þeim árangri sem miðað er við, þ.e. hvernig, hvar og 

hvenær þarf að ná hvaða markmiði. Ef þessu er ekki fylgt er möguleiki á að markmiðum 

verði ekki náð (Wood, 2010, bls. 13).  

Til að geta tekið á móti fleiri erlendum gestum með bættri þjónustu þarf 

þjóðgarðurinn aukið fjármagn. Staðan er þannig í dag að erfitt er að framfylgja þörfum 

allra gesta á svæðinu og þá sérstaklega á veturna. Bílastæði eru af skornum skammti og 

erfitt er að koma nýjum fyrirtækjum á svæðið vegna þess en einnig þarf að bæta og fjölga 

aðstöðum á svæðinu, til dæmis salerni. Þetta tvennt þarf að laga til þess að forðast 

ummæli á borð við þau að erfitt sé að ferðast innan þjóðgarðsins og þá sérstaklega á 

veturna. Mögulegt væri að fjölga fyrirtækjum ef fleiri tækju upp sama hátt og Vatnshellir 

og þyrftu að borga leigu fyrir afnot af svæðinu fyrir þjónustu sína. Með þeim hætti væri 

hægt að komast hjá bílastæðagjöldum. Í dag fer gististöðum fjölgandi á svæðinu og til 

þess að hækka gistináttagjaldið þarf að auka afþreyingu á svæðinu og til þess að það geti 

orðið að veruleika þarf auka áhuga fyrirtækja á þjónustu innan þjóðgarðsins með því að 

betrumbæta áðurnefnda þjónustu og aðstöður. Það gæti lengt dvöl gestanna. Þá gæti 
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þjóðgarðurinn einnig stofnað sína eigin vefsíðu eins og hinir þjóðgarðarnir eru með til 

þess að kynna sína sögu og sitt svæði betur. 
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6 Lokaorð 

Tilgangur þessa ritgerðar var að skoða markaðsplan fyrir nákomna framtíð innan 

Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Þjóðgarðurinn var friðaður árið 2001 og er einn af 3 

þjóðgörðum sem eru á Íslandi í dag. Fyrst var farið yfir þau fræði sem tengjast 

markaðsáætlanagerð. Þá var farið yfir innri greiningu á markaðsplaninu þar sem byrjað 

var á að lýsa þjóðgarðinum sjálfum. Hann var friðaður til þess að vernda náttúruna svo 

hún fái að þróast óáreitt. Þjóðgarðurinn er í eigu ríkisins en í umsjá Umhverfisstofnunar 

sem sér um að vernda hann og varna gegn skemmdum. Þjóðgarðurinn fær ekki mikinn 

fjárstyrk frá Ríkinu, eða um 66,7 milljónir á ári. Það kom fram að þrátt fyrir þetta eru tekjur 

þjóðgarðsins um 900 milljónir í beinum sköttum við eyðslu gesta sem er augljóslega 

margföld sú tala sem Ríkið veitir Þjóðgarðinum í fjárstyrk, eða um 58:1 hlutfall. Þannig 

væri hægt að krefjast hærri fjárstyrks til þess að hægt sé að betrumbæta þjónustu innan 

garðsins. 

Þá var farið yfir nokkrar náttúruperlum innan þjóðgarðsins og fyrirtækjum sem starfa 

innan hans lýst. Flest fyrirtækin bjóða upp á ferðir á Snæfellsjökul en hægt væri að bæta 

við ferðum á Djúpalón, en það kom fram í skýrslu Þjóðgarðsins að um 44% gesta 

heimsækja Djúpalónssand. Þó er lítið um fullnægjandi aðstæður á Djúpalónssandi þar 

sem salerni eru fá og bílstæði fremur lítið ef fjölga ætti ferðamönnum þar. Hægt væri að 

taka upp svipaða aðferð þar og í Vatnshelli þar sem fyrirtæki borgi leigu fyrir að vera á 

svæðinu sem færi í uppbyggingu á því tiltekna svæði.  

Jón Björnsson, þjóðgarðsvörður, taldi fyrirtæki innan þjóðgarðsins standa sig vel og 

telur hann það vera mikinn styrkleika að þeir sem starfa innan þjóðgarðsins láta sér allir 

mjög vænt um svæðið. Það sem fyrirtæki gætu gert til að bæta þjónustu enn fremur er 

að gerast aðilar Vakans en það myndi gæta gæðanna enn betur ef ske kynni að mikil 

aukning yrði á fyrirtækjum á svæðinu. Það verður alltaf að vera markmið allra sem starfa 

innan þjóðgarðsins að vernda náttúruna og svæðið í heild en aðild að Vakanum gæti verið 

mikill áhrifavaldur fyrir aðra ferðamannastaði að fylgja sama fordæmi. 

Farið var yfir markmið og stefnur þjóðgarðsins og fyrirtækjanna innan hans en af hálfu 

þjóðgarðsins vegur það markmið hæst að láta náttúru þróast á sama tíma og lögð er 

áhersla á að gestir sem heimsækja svæðin fái að njóta sín. Þetta markmið virðist ganga 

vel að uppfylla innan Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls en Jón, þjóðgarðsvörður, taldi þó 
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nauðsynlegt að laga skipulagsheild innan þjóðgarðsins og bæta hana með endurgerð 

skipulagsins. Markmið fyrirtækjanna innan þjóðgarðsins er að reyna að ná góðri fótfestu 

á svæðinu og gengur það ágætlega. Hins vegar er erfitt fyrir fyrritæki að ná að fóta sig á 

veturna þegar gestafjölda fer lækkandi og reynist erfitt að hafa opið allt árið um kring 

vegna þess. Færri heimsækja þjóðgarðinn á veturna og getur það orsakað ýmis vandamál. 

Aðsókn á Vesturland er minna á veturna en á aðra landshluta en aðeins 19,4% þeirra 

ferðamanna sem heimsækja landið að vetri til fara í þjóðgarðinn en talan hækkar í um 

36% að sumri til. Það gæti hugsast að fólk sé ekki tilbúið að ferðast að vetri til á svæði sem 

bjóða litla aðstöðu og getur það haft mikil áhrif ef orðið berst, til dæmis í blaðagreinum 

að erfitt sé að heimsækja Vesturland að vetri til. Þetta þarf að bæta með betri aðstöðu 

eins og greint var frá í ritgerðinni.  

Svokölluð SVÓT greining var gerð til þess að finna styrkleika, veikleika, ógnir og 

tækifæri fyrir þjóðgarðinn. Þar kom í ljós að það er mikill styrkleiki að þjóðgarðurinn er 

þekktur erlendis en talið er að þjóðgarðar laði til sín fólk vegna þess að þjóðgarðar eru til 

vegna einhverra sérstakra náttúruaðstæðna. Þjóðgarðurinn er ekki langt frá Reykjavík en 

það er styrkleiki vegna þess að þá er líklegra að hægt sé að ná til fólks sem kemur hingað 

til lands í styttri ferðir. Veikleikar þjóðgarðsins eru þeir sem lýst var hér að framan, að 

meira fjármagn vantar til þess að hægt sé að bæta aðstöðu í garðinum. Ógnir eru helst 

styrking krónunnar sem á við um allar atvinnugreinar á Ísandi þar sem útflutningur er 

helsta tekjustreymi Íslendinga. Það getur því leitt til minnkunar í ferðaþjónustu sem er 

áhyggjuefni fyrir þjóðgarðinn. Tækifæri eru þau að fleiri eru að fjárfesta á svæðinu eða 

við þjóðgarðinn, til dæmis á Arnarstapa og auknar fjárfestingar gætu þrýst á Ríkið að veita 

meiri fjárstyrk í þjóðgarðinn.  

Eftir að innri greining var gerð var litið á ytri greiningu markaðsplansins. Þar er litið á 

markaðinn í heild sinni en ekki fyrirtækin sem starfa á honum. Ferðaþjónusta hefur aukist 

frá ári til árs í 30 ár en eftir árið 2011 hefur fjölgunin verið gríðarleg. Fjöldaspár fyrir næsta 

ár spá áframhaldandi fjölgun ferðamanna sem hlýtur að leiða til aukinnar þarfar á aukinni 

þjónustu á svæðinu hjá Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.  

Í ytri greiningu er notast við tólið PESTEL sem tekur til ytri áhrifa sem gætu haft áhrif 

á fyrirtækin innan þjóðgarðsins. Pólitíski hlutinn virðist ekki hafa mikil áhrif á þjóðgarðinn 

þó hann þyrfti raunar meiri fjárstyrk og tekjur. Margir tala um að hækkun 
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virðisaukaskattþrepsins sé áhyggjuefni fyrir landsbyggðina og geti haft áhrif sem valda því 

að ferðamenn verði ekki reiðubúnir til að eyða fé á svæðinu og vilji jafnvel ekki, eða geti 

ekki, verið lengi á landinu vegna verðlags. Þetta kemur niður á fyrirtækjum og stöðum 

sem eru langt frá höfuðborgarsvæðinu. Efnahagslegi hluti PESTEL greiningarinnar sýndi 

að ferðaþjónusta skilað miklum tekjum en kortavelta virðist vera að minnka. Tölur frá 

2016 voru háar en virðast minnka frá ári til árs. Ein ástæða þess gæti verið gengi 

krónunnar sem hefur styrkst.  

Samfélagslegi hluti greiningarinnar sýndi að fleiri finna fyrir auknum 

ferðamannafjölda og samkvæmt skoðunarkönnunum Ferðamálastofu fer viðhorfi 

landsmanna til ferðamanna versnandi og það verður neikvæðara vegna þess að fólk 

finnur fyrir mikilli örtröð og skemmdum á landsvæðinu. Í þessari skoðanakönnun var 

vissulega ekki litið sérstaklega til landshluta svo ekki er hægt að fullyrða um að þetta eigi 

við um Vesturland og þjóðgarðinn þar. Tæknilegi hluti PESTEL greiningarinnar sýndi svo 

að það hefur hjálpað ferðaþjónustu að aðgengi er auðvelt og ódýr flug og ný menning 

gera það að verkum að fólk ferðast meira. Það hefur hjálpað ferðaþjónustunni mikið hér 

á landi. Umfjöllun um umhverfislega þáttinn leiddi í ljóst að þar hefur þjóðgarðurinn 

mikinn styrkleika þar sem hann er bundinn lögum um að vernda umhverfið. Síðasti hluti 

PESTEL greiningarinnar var lagalegi hlutinn en það tengist umhverfislega þættina vegna 

þessara laga. Þjóðgarðurinn er bundinn þessum lögum og reglugerðum sem þarf að fara 

eftir til að jarðsvæði fái að þróast óáreitt. 

Þá var farið yfir samkeppni en það er erfitt að greina samkeppni fyrir heilan þjóðgarð 

en helstu samkeppnisaðilar sennilega að vera hinir þjóðgarðarnir. Hver og einn þeirra 

hefur mismunandi hluti að bjóða þó það geti verið að svipaðar afþreyingar séu þar í boði. 

Þingvellir og Vatnajökulsþjóðgarður eru stærri og þangað fara fleiri ferðamenn. Hins vegar 

er virðist það vera helsti veikleiki þeirra að þar er mikil örtröð en færri kvarta yfir slíku í 

Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Þar eru líka færri aukaleg gjöld eins og bílastæðagjöld. Fleiri 

jöklar eins og Langjökull og Sólheimajökull bjóða ferðir sem eru svipaðar ferðunum sem 

hægt er að fara í á Snæfelljökul og því má líta á þá sem ákveðna samkeppni. Þar kemur 

aftur á móti styrkleiki Snæfellsjökull að hann er frægur vegna bókarinnar sem nefnd hefur 

verið og margir vilja klífa hann og þar að auki er ekki mikil örtröð á honum.  
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Að lokum var farið yfir markaðsaðferðir Þjóðgarðsins og fyrirtækja innan hans. Þar 

kom í ljós að þjóðgarðurinn og fyrirtækin notast aðallega við beina markaðssókn sem felst 

til dæmis í því að leita til ákveðinna hópa í gegnum samfélagsmiðla og gefa út bæklinga 

um svæðið sem er dreift víða til þess að reyna að ná til ákveðins markhóps sem hefur 

áhuga á slíkri afþreyingu. Það sem er gott má þó alltaf bæta og tillögur að bætingum væri 

til dæmis að gera sérvefsíðu fyrir Þjóðgarðinn þar sem samkeppnisaðilarnir eru með sínar 

eigin vefsíður þar sem þeir markaðssetja sig. Einnig væri mikilvægt að reyna að byggja 

upp sterkari ímynd fyrir Þjóðgarðinn en þar mætti þá til dæmis nota Snæfellsjökul sem 

tákn, eins og hefur komið fram að sé gert með ljósmyndum af Kirkjufelli og er einnig gert 

hjá Vatnajökulsþjóðgarði þar sem lógóið er eins og Vatnajökull. 

Í síðasta kaflanum er rætt um hvernig er hægt að auka fjölda ferðamanna með bættri 

þjónustu. Vandamál Þjóðgarðsins, miðað við umfjöllun þessarar ritgerðar, er að hann þarf 

aukið fjármagn, betri aðstöðu fyrir þjónustu, til dæmis salerni eins og sagt hefur verið frá, 

betri bílastæði og aðstöðu fyrir fyrirtæki ef þau vilja starfa á ákveðnum svæðum innan 

Þjóðgarðsins. Samkvæmt þjóðgarðsverði og fjöldatölum getur Þjóðgarðurinn tekið við 

fleira fólki en tölurnar sýna að fólk er ekki tilbúið til að heimsækja Þjóðgarðinn að vetri til. 

Þessar lausnir myndu geta leitt til breytingar á þessu þar sem fjöldi gesta yfir vetrartímann 

myndi aukast og gæti það einnig leitt til aukningar yfir sumartímann. Ef aðstaða fyrir 

fyrirtæki á svæðinu er bætt væri að hægt að koma til móts við kostnað með því að láta 

þau borga leigu á svæðinu, eins og sum fyrirtæki gera nú þegar. Markaðssetningu má 

bæta en Kristján nefnir að fjármagn til þess er af skornum skammti. Í umfjöllun hér að 

ofan kom fram að þjóðgarðurinn skilar miklum tekjum til þjóðfélagsins og ætti það að 

vera góður rökstuðningur fyrir kröfu um aukið fjármagn til Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. 
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