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Formáli 

Ritgerðin Staðbundin áhrif skemmtiferðaskipa á Seyðisfjarðarkaupstað er lokaverkefni 

til BS-prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Námið er 180 ECTS-einingar með 12 

eininga lokaverkefni. Ritgerðin fjallar um þróun ferðamála á Seyðisfirði og áhrif 

ferðaþjónustu og aukinnar umferðar skemmtiferðaskipa á kaupstaðinn. Rannsóknin 

byggir á könnun sem lögð var fyrir Seyðfirðinga um viðhorf þeirra til skemmtiferðaskipa 

og þróun ferðaþjónustunnar í bænum. Einnig var tekið viðtal við Aðalheiði 

Borgþórsdóttur, bæjarstýru og fyrrverandi ferða- og menningarfulltrúa 

Seyðisfjarðarkaupstaðar til þess að öðlast dýpri skilning á efnahagslegum áhrifum 

skemmtiferðaskipanna sem leggjast að bryggju í firðinum. 

Verkefnið var unnið jafnt og þétt yfir átta mánaða tímabil undir leiðsögn Sveins 

Agnarssonar, dósents við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Grunnrannsóknaraðferð 

rannsóknarinnar var megindleg rannsóknaraðferð en einnig var tekið viðtal.  

Ég vil þakka Seyðfirðingum fyrir að gefa sér tíma að taka þátt í könnuninni. Einnig vil 

ég þakka Aðalheiði Borgþórsdóttur sérstaklega vel fyrir að setjast niður með mér og 

veita mér upplýsingar varðandi efnið. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Sveinn 

Agnarsson, fyrir gott samstarf og frábæra leiðsögn í gegnum verkefnið. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni, vinum og kærastanum mínum fyrir hvatningu og stuðning sem 

voru ómetanleg í ferlinu. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um staðbundin áhrif skemmtiferðaskipa á Seyðisfjarðarkaupstað, var 

markmiðið að kanna viðhorf íbúa til ferðaþjónustu og aukinnar umferðar 

skemmtiferðaskipa og skoða hvaða tækifæri gætu leynst innan ferðaþjónustunnar. 

Ferðaþjónustan er vaxandi atvinnugrein um allan heim og hefur mikilvægi 

atvinnugreinarinnar hérlendis vaxið töluvert á síðustu árum. Ferðaþjónustan sem 

atvinnugrein hefur tekið breytingum og þróast töluvert á síðustu áratugum og hefur 

ferðamennska skemmtiferðaskipa aukist um allan heim.  

 Sendur var út spurningalisti á rafrænu formi og Seyðfirðingar voru hvattir til að 

svara. Notast var við vefforritið Survey Monkey við gerð spurningakönnunarinnar og 

voru niðustöður greindar í Excel. Úrvinnsla gagna úr spurningakönnuninni sýndi að um 

80,4% þátttakenda töldu ferðaþjónustuna skipta frekar miklu máli fyrir kaupstaðinn og 

64,2% voru sammála um að ferðaþjónustan væri framtíðaratvinnuvegur Seyðisfjarðar. 

Langflestir þátttakendur voru sammála um að atvinnugreinin hefði jákvæð áhrif á 

bæjarlíf kaupstaðarins og 77,4% sögðust vera hlynntir þeirri þróun sem hefði átt sér stað 

undanfarin ár með komu skemmtiferðaskipa til Seyðisfjarðar.  
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1  Inngangur  

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi líkt og um heim allan og líklegt er að hún 

vaxi áfram til framtíðar. Mikilvægi ferðaþjónustunnar eykst með hverju árinu sem líður 

og hefur þróun atvinnugreinarinnar stuðlað að aukningu tekna og starfa í landinu á 

síðastliðnum áratug. Frá efnahagshruninu haustið 2008 hefur ferðaþjónustan verið einn 

helsti drifkraftur hagvaxtar og hefur hún einnig verið undirstaða aukins stöðugleika 

efnahagsins. Sá hluti ferðaþjónustunnar sem hefur aukist hvað mest síðustu 20 árin á 

heimsvísu er ferðamennska skemmtiferðaskipa (e. cruise tourism). Slík ferðamennska 

hefur vaxið nánast tvöfalt meira en hefðbundin ferðaþjónusta í heild og er áætlað að 

vöxturinn haldi áfram á komandi árum. Þessi þróun ferðamennsku skemmtiferðaskipa 

hefur einnig sést hérlendis og hefur fjölgun skemmtiferðaskipa og farþega þeirra verið 

töluverð. Frá árinu 2010 til 2017 fjölgaði farþegum skemmtiferðaskipa sem komu til 

landsins frá um 72 þúsund í um 132 þúsund. Hefur fjölgunin því verið að jafnaði um 

10,5% á milli ára.  

Helstu áfangastaðir skemmtiferðaskipa hérlendis eru Reykjavík, Akureyri, 

Ísafjörður, Seyðisfjörður, Vestmannaeyjar og Grundarfjörður. Alls 98% þeirra 

skemmtiferðaskipa sem koma til landsins leggjast að bryggju í Reykjavík en mörg þeirra 

skipa hafa einnig viðdvöl annars staðar á landinu.  

Tilgangur höfundar með þessari ritgerð var að skoða staðbundin áhrif 

skemmtiferðaskipa á heimabæ sinn Seyðisfjörð. Seyðisfjarðarkaupstaður er fámennur 

bær á Austurlandi sem býr yfir mikilli náttúrufegurð. Í nokkra áratugi hefur Seyðisfjörður 

verið vinsæll áfangastaður ferðamanna á sumrin, allt frá tilkomu Norrönu árið 1975. 

Ferðaþjónustan í bænum hefur farið ört vaxandi undanfarinn áratug og hefur þeim 

ferðamönnum sem koma í fjörðinn fagra fjölgað töluvert. Seyðisfjörður hefur alltaf verið 

hafnarbær og er því kjörinn áfangastaður skemmtiferðaskipa. Upp úr aldamótum var 

byggð mikil og falleg höfn í firðinum með sérstakri ferjuhöfn vegna vikulegrar siglingar 

Norrönu allan ársins hring. Með þeirri þróun sem hefur átt sér stað innan 

ferðaþjónustunnar hvað varðar ferðamennsku skemmtiferðaskipa sáu forstöðumenn 

bæjarins kjörið tækifæri til þess að nýta mannvirkin betur og auglýsa bæinn sem 
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áfangastað fyrir skemmtiferðaskip alls staðar frá í heiminum. Fjölgunin hefur verið 

gífurleg en árið 2014 lögðu aðeins 10 skemmtiferðaskip að bryggju í Seyðisfirði. Nú fimm 

árum seinna eru áætlaðar komur skemmtiferðaskipa sumarið 2019 alls 70 talsins.  

Skemmtiferðaskip og farþegar þeirra hafa mikil áhrif á áfangastaði og þá sérstaklega 

minni áfangastaði líkt og Seyðisfjörð. Þeim staðbundnu áhrifum sem fylgja 

ferðamennsku skemmtiferðaskipa er hægt að skipta upp í fjóra flokka, þ.e. áhrif á 

innviði staðarins, samfélagið í heild, náttúruna og efnahag áfangastaðarins. Áhrifin geta 

verið bæði neikvæð og jákvæð og er þau því mjög áhugaverð, sérstaklega fyrir minni 

áfangastaði líkt og Seyðisfjörð þar sem íbúafjöldi nær varla 700 manns.  

Höfundur er Seyðfirðingur og starfaði sem þjónustufulltrúi í upplýsingamiðstöð 

Seyðisfjarðar, sem staðsett er á höfn bæjarins, sumarið 2018. Hefur hún því töluverða 

innsýn í heim ferðaþjónustunnar og þá sérstaklega ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa í 

bænum. Höfundur er einnig mikil áhugakona um bæinn sinn og þykir afskaplega vænt 

um hann. Því sá hún kjörið tækifæri í lokaverkefni sínu að nýta þá þekkingu sem hún 

hefur öðlast við nám sitt í viðskiptafræði við Háskóla Íslands, tengja hana við þá 

þekkingu sem höfundur hefur um bæinn sinn og þá þróun sem hefur átt sér stað í 

honum síðustu ár.  

Rannsóknin kallar m.a. eftir víðtækri sýn ferðaþjónustunnar, upplifun íbúa og stefnu 

bæjarins. Er því rannsóknarspurningum beint til Seyðfirðinga og bæjarstýru 

kaupstaðarins.  

 Í upphafi ritgerðar verða rannsóknaraðferðir kynntar, rannsókninni lýst og þátttakendur 

kynntir. Þar á eftir hefst fræðileg umfjöllun um ferðaþjónustu sem atvinnugrein og í 

undirköflunum verður fjallað um þróun skemmtiferðaskipa ferðamennsku, 

ferðaþjónustu á Íslandi, fjölgun skemmtiferðaskipa hérlendis og staðbundin áhrif 

skemmtiferðaskipa ferðaþjónustu. Seinna verður fjallað um Seyðisfjörð, sögu bæjarins 

og ferðaþjónustuna í bænum. Síðan verður fjallað um þá fjölgun skemmtiferðaskipa sem 

hefur orðið í bænum og þau áhrif sem það hefur haft á kaupstaðinn. Í fjórða kafla verður 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær greindar og í fimmta kafla verða umræður 

og ályktanir. Ritgerðinni líkur svo með lokaorðum í sjötta kafla.  
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2 Aðferðafræði 

Hér verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. Gerð verður grein 

fyrir þátttakendum, mælitækjum, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf Seyðfirðinga til ferðaþjónustu og fjölgun 

skemmtiferðaskipa sem koma til hafnar í firðinum auk þess að kanna staðbundin áhrif 

skemmtiferðaskipa á Seyðisfjarðarkaupstað. Einnig hafði höfundur áhuga á því að skoða 

hvaða tækifæri gætu leynst í ferðaþjónustunni fyrir kaupstaðinn. Höfundur notaðist við 

megindlega aðferðafræði (e. quantitative data analysis) og sendi út rafræna 

spurningakönnun til Seyðfirðinga.  

Megindleg rannsókn líkt og þessi byggist á mælingum og tölulegum gögnum. Helstu 

kostir megindlegrar rannsóknaraðferðar eru að hægt er að ná til margra þátttakenda á 

auðveldan hátt og greina svör þeirra á tölulegan máta. Einnig henta megindlegar 

aðferðir vel til þess að öðlast betri skilning á viðhorfum og hegðunarmynstri einstaklinga 

á ákveðnu svæði (Flick, 2015).  

Þar að auki var einnig beitt eigindlegri aðferð (e. qualitative data analysis) þar sem 

tekið var viðtal við Aðalheiði Borgþórsdóttur bæjarstýru Seyðisfjarðarkaupstaðar til þess 

að varpa frekara ljósi á áhrif ferðaþjónustunnar í bænum og sérstaklega efnahagsleg 

áhrif fjölgunar skemmtiferðaskipanna sem leggjast að bryggju í firðinum.  

2.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru Seyðfirðingar, ýmist búsettir á Seyðisfirði eða brottfluttir. 

Íbúafjöldi Seyðisfjarðar þann 1. janúar 2018 var 676 manns. Alls tóku 199 manns þátt í 

könnuninni. Af þeim voru fjórir sem ekki svöruðu öllum spurningunum eða svör þeirra 

voru ómarktæk. Af þeim 195 svörum sem notast verður við í niðurstöðum 

könnunarinnar eru 63,6% svör kvenna (n=124) og 36,4% karla (n=71). Þátttakendur eru 

á öllum aldri en skiptingu aldurs má sjá á mynd 5. 

Yfirleitt þegar könnunum líkt og þessari er deilt á samfélagsmiðlum er hægt að gera 

ráð fyrir að þátttakendur séu að miklu leyti ungt fólk frá aldrinum 15-30 ára. Í þetta sinn 

er þó stærsti hluti þátttakenda á aldursbilinu 41-60 ára og stór hluti þátttakenda á 

aldrinum 61 árs eða eldri.  
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Mynd 1. Aldursskipting þátttakenda. 

Flestir þátttakendur voru með lögheimili sitt skráð á Seyðisfirði eða 66,3% (n=132) en 

32,6% (n=66) voru með lögheimili sitt skráð annars staðar. Að meðaltali tók það 

þátttakendur 3 mínútur og 58 sekúndur að klára að svara öllum spurningum 

könnunarinnar.  

2.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti. Alls voru 16 spurningar og af þeim voru 10 

spurningar sem tengdust bakgrunni þátttakenda. Í þeim var spurt um kyn, aldur, 

menntun, búsetu og fleira. Spurningar átta til ellefu sneru að störfum 

ferðaþjónustunnar. Spurning 12 sneri að vægi ferðaþjónustunnar á 

Seyðisfjarðarkaupstað og í spurningum 13 til 15 voru þátttakendur beðnir um að 

tilgreina afstöðu sína, ýmist til ferðaþjónustu, Norrönu og ferðamennsku 

skemmtiferðaskipa. Í spurningu 16 voru þátttakendur beðnir um að skrá hversu 

sammála eða ósammála þeir væru staðhæfingum sem snúa að ferðaþjónustunni í 

bænum, framtíð ferðaþjónustunnar í kaupstaðnum og áhrifum atvinnugreinarinnar og 

skemmtiferðaskipa á nærumhverfi og bæjarlíf kaupstaðarins.  

Flestar spurningar voru hefðbundnar fjölvalsspurningar með 3 til 8 svarmöguleikum. 

Auk þess voru fjölvalsspurningar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við hversu 

ósammála eða sammála þátttakandi væri ákveðnum staðhæfingum er tengjast 

ferðaþjónustu í kaupstaðnum sem og skemmtiferðaskipum.  
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2.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Notast var við vefforritið SurveyMonkey við gerð spurningakönnunarinnar og var henni 

deilt á samfélagsmiðlinum Facebook inn á lokaða hópa Seyðfirðinga. Þar voru 

Seyðfirðingar hvattir til þess að svara spurningunum. Könnunin var opnuð mánudaginn 

29. október 2018 og henni var lokað mánudaginn 12. nóvember sama ár. Í framhaldi var 

unnið úr gögnum rannsóknarinnar í forritinu Excel. Notast var við Pivot töflur og „IF“-

skipanir við úrvinnslu gagna og voru myndir og töflur unnar í kjölfarið.  
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3 Fræðilegt yfirlit 

3.1.1 Ferðaþjónusta  

Fólk hefur lengi ferðast um heiminn en ástæður ferðanna hafa breyst gífurlega í gegnum 

árin. Áður fyrr ferðaðist fólk aðeins af þörf, í leit að mat eða öruggu skjóli. Seinna fór fólk 

að ferðast meira til þess að stunda viðskipti við önnur lönd en nú á dögum ferðast fólk til 

að svala forvitni sinni um hinn stóra heim (Kotler, Haider og Rein, 1993).  

Þeir sem heimsækja land sem þeir hafa ekki lögheimili í teljast ferðamenn svo lengi sem 

þeir einstaklingar fá ekki launagreiðslur í því landi sem þeir heimsækja. Algengt er að 

ferðamönnum sé skipt í tvo hópa, annars vegar hefðbundna ferðamenn og hins vegar 

dagsferðamenn sem millilenda á áfangastaðnum og verja þar skemmri tíma en 

sólarhring (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).  

Heil atvinnugrein hefur myndast í kringum þessa ferðamenn og er sú atvinnugrein í 

daglegu tali kölluð ferðaþjónusta (e. tourist services). Ferðaþjónustan er vaxandi 

atvinnugrein, hérlendis og alls staðar í heiminum, sem sinnir erlendum og innlendum 

ferðamönnum. Atvinnugreinin er víðtæk, snertir mörg svið (Stjórnarráðið, e.d.) og nær 

hún til allra fyrirtækja og einstaklinga sem vinna störf sem tengjast ferðalögum og 

ferðamönnum. Sem dæmi má nefna ferðaskrifstofur, gististaði, leiðsögumenn, 

fólksflutningafyrirtæki, veitingastaði o.fl. (Samgönguráðuneytið, 1996).  

Einn af mikilvægustu eiginleikum nýrra atvinnugreina, líkt og ferðaþjónustu, er fjölgun 

starfa. Atvinnuframboð ferðaþjónustunnar samanborið við eftirspurn sýnir að hið aukna 

framboð starfa skilar sér að miklu leyti til ófaglærðra aðila. Störf ferðaþjónustunnar eru 

oft láglaunastörf og skapa því frekari atvinnutækifæri fyrir þá efnaminni (Lejarraja og 

Walkenhorst, 2007).  

Hlutverk ferðaþjónustunnar í hagkerfinu er oft vanmetið og takmarkað aðeins við beina 

þjónustu við ferðamenn, svo sem kaffihús, hótel, ferðaskrifstofur og fleira sem oft eru 

leiðandi þjónustugreinar í mörgum löndum. Hins vegar eru efnahagsleg áhrif 

ferðaþjónustunnar töluvert meiri þar sem aðföng eru nauðsynleg í framleiðslu 

ferðaþjónustunnar og þeirri tómstundastarfsemi sem fjölgun ferðamanna fylgir. Þær 

atvinnugreinar sem ferðaþjónustan snertir einnig eru til dæmis landbúnaður, 

byggingariðnaðurinn, framleiðsla fjárfestingarvara (e. capital goods) og fleira (Vellas, 

2011).  
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Margar atvinnugreinar hafa þróast og breyst á síðustu árum með tilkomu 

ferðaþjónustunnar og gott dæmi hérlendis er landbúnaðurinn. Nú eru margir bændur 

farnir að teygja sig yfir í ferðaþjónustuna og bjóða upp á sveitagistingu ásamt því að 

sinna hefðbundinni starfsemi sinni. Þegar vægi ferðaþjónustunnar er metið í 

þjóðarbúskapnum er notast við tvo mælikvarða: Hlutdeild í landsframleiðslu og 

hlutdeild í gjaldeyristekjum (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

Útflutningur ferðaþjónustu er talinn sem gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum en 

gjaldeyristekjur eru það fjármagn sem ferðamenn vinna sér inn í heimalandi sínu en 

eyða á Íslandi á meðan þeir dvelja hérlendis. Er því hægt að bera það saman við 

útflutning (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

3.1.2 Ferðamennska skemmtiferðaskipa  

Ferðamennska skemmtiferðaskipa er frábrugðin hefðbundinni ferðaþjónustu að því leyti 

að fjórir meginþættir atvinnugreinarinnar; afþreying, gisting, veitingar og fólksflutningur 

eru teknir saman. Skipin flytja farþega á milli hafna og þess á milli gista farþegar og 

borða einnig um borð. Þegar skip eru á siglingu á milli hafna er oft í boði margs konar 

afþreying fyrir farþega til þess að stytta sér stundir (Kamfjord, 2003).  

Ferðamennska skemmtiferðaskipa (e. cruise tourism) hefur verið sá hluti 

ferðaþjónustunnar sem hefur stækkað mest síðustu 20 árin þar sem farþegum hefur 

fjölgað að meðaltali um 7,4% árlega. Hún hefur vaxið næstum tvöfalt meira en 

ferðaþjónustan í heild og áætlað er að vöxturinn haldi áfram þar sem ferðaþjónusta 

skemmtiferðaskipa er undirgrein ferðaþjónustunnar sem nær yfir alla mismunandi geira 

atvinnugreinarinnar. Ef hugsað er um skemmtiferðaskip sem áfangastað er 

skemmtiferðaskipageirinn meðal tíu vinsælustu áfangastaða, hvort sem hann er 

skoðaður út frá fjölda skipakoma eða tekna. Meðaltekjur skemmtiferðaskips eru nánast 

jafn miklar og meðaltekjur á hvern erlendan ferðamann. Fjöldi svefnplássa á skipunum 

stendur fyrir 0,6% af heildarframboði svefnplássa á hótelum og sams konar gistingu og 

hefur aukist meira en 500% frá 1980 til 2007 (Brida og Zapata, 2009). 

Í lok tuttugustu aldar var ferðaþjónusta skemmtiferðaskipa mjög vinsæl meðal auðugs 

gamals fólks og voru siglingar tákn um lúxuslífsstíl (Asero og Skonieczny, 2017). Með 

aukinni samkeppni og meira framboði hefur verð ferðanna lækkað sem leiðir til þess að 

skipin hafa þurft að finna aðrar leiðir til þess að afla tekna (Vogel, 2011).  
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Nútíma skemmtiferðaskip bjóða upp á mikla afþreyingu og hægt er að segja að flestir 

finni eitthvað sér við hæfi en úrval afþreyingar ræðst oft af stærð skipanna. Yfirleitt er 

hægt að velja mismunandi stærðir af herbergjum sem innihalda allan nauðsynlegan 

búnað líkt og ferðamenn þekkja á hefðbundnum hótelum. Úrvalið af mat er fjölbreytt og 

oft eru verslanir og/eða líkamsræktarsalir um borð. Í stærstu skipunum er oft að finna 

sundlaugar, rennibrautir, jafnvel golfvelli, bíósali og fleira. Oft er einnig mikil dagskrá um 

borð líkt og fjöldi af námskeiðum, spurningakeppnum, bingói og vínsmökkun (Cruise 

Critic, e.d.). 

Á mörgum stöðum, til dæmis á litlu karabísku eyjunum, eru skemmtiferðaskipin 

meira en 50% af heildarfjölda ferðamanna og skapa mikilvægar tekjur í gegnum 

þjónustuna sem skipin kaupa af höfninni og útgjöldum farþega og áhafnar (Brida og 

Zapata, 2009).  

3.1.3 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta var lengi vel ekki svo stór atvinnugrein hérlendis en hefur farið vaxandi 

með gífurlegri fjölgun ferðamanna á síðustu árum. Ástæður þess má meðal annars rekja 

til mikillar umfjöllunar sem landið fékk í kjölfar bankahrunsins 2008 sem og deilu 

Íslendinga og Breta um Icesave. Í efnahagshruninu veiktist íslenska krónan, varð gengi 

hennar því hagstæðara fyrir erlenda ferðamenn og varð Ísland því tiltölulega ódýrt land 

til að skoða. Einnig fékk Ísland mikla umfjöllun í fréttum erlendis til dæmis þegar 

eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 lamaði flugsamgöngur um allan heim. Hefur landið því 

vakið mikla athygli og fólk fór að vera forvitið um afskekktu eyjuna í Norður-Atlantshafi 

sem er stútfull af stórglæsilegri ósnertri náttúru, norðurljósum og eldfjöllum. Einnig er 

hægt að gera ráð fyrir að samstarfsverkefni stjórnvalda og ferðaþjónustunnar í kjölfar 

eldgossins, markaðsherferðin Inspired by Iceland, hafi haft einhver áhrif. Síðustu ár 

hefur landið líka fengið töluverða umfjöllun í erlendum miðlum og vinsælum 

ferðamannahandbókum líkt og Lonely Planet sem og verið vinsæll tökustaður fyrir 

erlendar kvikmyndir og sjónvarpsþætti (þingskjal nr. 717/2017-2018).  

Samkvæmt Ferðamálastofu var heildarfjöldi erlendra ferðamanna sem fóru um 

Keflavíkurflugvöll, aðra flugvelli og höfnina á Seyðisfirði árið 2011 tæplega 570.000. 

Nokkrum árum seinna, árið 2015, var heildarfjöldinn orðinn rúmlega 1,2 milljónir. 

Tveimur árum seinna hafði fjöldi ferðamanna nánast tvöfaldast og nam rúmlega 2,2 
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milljónum árið 2017. Er þá um að ræða 24,1% fjölgun frá árinu 2016 en þá voru 

ferðamenn tæplega 1,8 milljónir. Langflestir þessara ferðamanna komu til landsins með 

flugi um Keflavíkurflugvöll en um 22 þúsund komu með Norrönu um Seyðisfjörð, eða um 

1% af heildarfjölda. Einnig komu um sjö þúsund með flugi um Reykjavíkur- eða 

Akureyrarflugvöll eða um 0,3% af heildarfjölda. Hlutfall þeirra ferðamanna sem koma til 

landsins að vetri til hefur hækkað töluvert á síðustu árum. Árin 2016 og 2017 voru 

fjöldamet slegin í öllum mánuðum ársins í samanburði við sömu mánuði árin áður. Í 

janúar 2017 var fjöldi erlendra ferðamanna sem kom til landsins tæplega 160 þúsund 

sem er 75% fjölgun frá árinu áður. Alls fór fjölgunin yfir 30% fjóra mánuði ársins milli 

áranna 2016 og 2017 (Ferðamálastofa, e.d.-a). 

Mikilvægi ferðaþjónustunnar hefur aukist mikið á síðustu árum þar sem fjölgun 

ferðamanna hefur stuðlað að aukningu tekna og starfa í landinu. Atvinnugreinin hefur 

verið einn helsti drifkraftur hagvaxtar síðustu 10 ár og undirstaðan af auknum 

stöðugleika efnahagsins eftir kreppu (þingskjal nr. 717,/2017-2018).  

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands var hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu 6,2% 

árið 2015. Tveimur árum seinna hafði sú hlutdeild hækkað um rúm 2% en hlutur 

ferðaþjónustu í landsframleiðslu var orðinn 8,6% árið 2017. Til samanburðar er 

áhugavert að taka fram að gert er ráð fyrir að hlutur fiskveiða og fiskvinnslu hafi verið 

um 7% samtals sama ár og að hlutur heild- og smávöruverslana hafi verið tæplega 10%. 

Þegar hlutdeild ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu er borin saman við aðrar 

atvinnugreinar líkt og heild- og smásöluverslun er mikilvægt að taka tillit til þess að 

ferðaþjónustan er ekki til sem hefðbundin atvinnugrein í atvinnugreinaflokkun þar sem 

hún er samsett úr starfsemi margra ólíkra atvinnugreina (Hagstofa Íslands, 2018).  
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Mynd 2. Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu 2009-2017 í % (Hagstofa Íslands, 2018) 

 

Mynd 3. Hlutur valinna atvinnugreina í landsframleiðslu árið 2017 í % (Hagstofa Íslands, 2018) 

Þegar tekjur sem koma úr ferðaþjónustunni eru skoðaðar er vert að skoða útgjöld 

erlendra ferðamanna hérlendis. Árið 2017 námu heildarútgjöld ferðamanna 376,6 

milljörðum króna. Þar af má rekja tæplega fjórðung útgjaldanna til gistiþjónustu, þ.e. 

85,6 milljarða króna. Í heildina greiddu erlendir ferðamenn 71,4 milljarða til 

ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda og 65 milljarða til innlendra flugfélaga. Útgjöldin 

vega hvað mest í þjónustugeiranum sem tengist ferðamönnunum beint líkt og gistingu, 

bílaleigum og þess háttar. Útgjöld erlendra ferðamanna í starfsemi sem snýr fyrst og 

fremst að heimamarkaði hefur einnig farið vaxandi. Árið 2017 stóðu erlendir ferðamenn 
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fyrir 46% af starfsemi veitingaþjónustu, 29% af afþreyingar- og tómstundastarfsemi, 

13,6% af menningarstarfsemi og 4,5% af verslun (Hagstofa Íslands, 2018).  

Tafla 1. Neysla í ferðaþjónustu á Íslandi 2009-2017 á verðlagi hvers árs (Hagstofa Íslands, 
2018).  

 

  

3.1.4 Fjölgun skemmtiferðaskipa á Íslandi 

Vöxturinn í ferðamennsku skemmtiferðaskipa í heiminum undanfarna áratugi hefur náð 

að teygja sig til Íslands á síðustu árum. Samkvæmt gögnum frá Ferðamálastofu hefur 

fjöldi erlendra ferðamanna meira en fjórfaldast frá árinu 2010 og hefur árleg fjölgun 

verið að jafnaði 24,3% á milli ára. Fjöldi farþega skemmtiferðaskipa eru þó ekki tekinn 

með í þeim tölum þar sem ferðamenn þurfa að dvelja hérlendis í að minnsta kosti eina 

nótt til að teljast hefðbundnir ferðamenn. Eru því flestir farþegar skemmtiferðaskipa 

flokkaðir sem dagsferðamenn. Farþegar skemmtiferðaskipa eru sérstaklega skilgreindir 

þar sem þeir stoppa yfirleitt stutt á hverjum áfangastað, allt frá nokkrum 

klukkustundum og upp í nokkra daga. Almennt gista þeir um borð í skipinu og er neysla 

þeirra ólík hefðbundnum ferðamönnum. Fjölgun skemmtiferðaskipa og farþega þeirra 

hefur einnig verið töluverð frá árinu 2010 og hefur farþegum sem koma til landsins með 

skemmtiferðaskipum fjölgað úr um 72 þúsundum árið 2010 í um 132 þúsund farþega 

árið 2017. Hefur fjölgunin því verið að jafnaði um 10,5% á milli ára. Af þeim 

skemmtiferðaskipum sem koma til landsins hafa um 97% þeirra viðkomu í Reykjavík en 

mörg skipanna hafa einnig viðdvöl í fleiri en einni höfn. Helstu áfangastaðir 

skemmtiferðaskipa sem koma hér til landsins eru Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður, 

Seyðisfjörður, Vestmannaeyjar og Grundarfjörður (Ferðamálastofa, 2018).  
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3.1.5 Staðbundin áhrif skemmtiferðaskipa  

Þegar skemmtiferðaskip leggjast að bryggju og mikill fjöldi ferðamanna streymir í land 

hefur það gífurleg áhrif á áfangastaði. Mikill fjöldi ferðamanna getur gjörsamlega 

hertekið staðinn ef ekki hefur verið lögð nægilega mikil skipulagsvinna í komu þeirra. 

Meðal farþegafjöldi skemmtiferðaskipa er nú yfir 2000 manns og þar að auki starfa að 

meðaltali um 1000 manns á skipunum. Mikilvægt er að nákvæmar áætlanir séu til staðar 

sem skilgreina hámarksfjölda og gera samfélagið og umhverfi áfangastaðarins tilbúið 

fyrir komu ferðamanna. Mikill fjöldi farþega skemmtiferðaskipa hefur oft mikil áhrif, 

bæði jákvæð og neikvæð, á fjögur meginsvið áfangastaðar, en þau eru: Innviðir, 

samfélag, náttúra og efnahagur (Manning, 2006). 

Þegar áhrif á innviði áfangastaða eru skoðuð er einfaldast að skipta þeim í tvo flokka, 

beina og tengda getu. Með beinni getu er átt við fjölda gisti-, vatns- og salernisaðstöðu 

sem og fjölda tollvarða, lögreglu og búnaðar til hleðslu og affermingar skipsins (e. 

loading and offloading). Með tengdri getu er til dæmis átt við fjölda rúta, leigubíla, 

leiðsögumanna, túlka, skipuleggjenda og þess háttar. Ef áætlað er að 

skemmtiferðaskipum komi til með að fjölga er skynsamlegt fyrir áfangastaði að fjárfesta 

í innviðum bæjarins (Manning, 2006). 

Þegar rætt er um samfélagslegu áhrifin sem fylgja miklum fjölda ferðamanna er átt 

við þau áhrif sem þeir hafa á íbúa áfangastaðarins. Því er mikilvægt að skoða hversu 

tilbúið samfélagið er að taka á móti ferðamönnunum. Helstu áhrifin á samfélagið eru 

aukin samskipti við ferðamenn sem haga sér mögulega öðruvísi en heimamenn og hafa 

ólíka siði og venjur (Manning, 2006). Ólíkir menningarheimar geta haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif hvor á annan þar sem ferðamenn eru oft að heimsækja áfangastað þar 

sem t.d. klæðaburður eða siðir geta verið gjörólíkir þeim sem þeir eru vanir. Þegar 

heimamenn og ferðamenn eiga í samskiptum er ekki hægt að áætla að samskiptin séu 

jafn ánægjuleg fyrir báða aðila. Ferðamaðurinn er á nýjum og spennandi stað, að 

kynnast nýrri menningu og er því áhugasamur um samfélagið og sögu áfangastaðarins. 

Hins vegar er heimamaðurinn mögulega að tala við erlenda ferðamenn oft á dag, er því 

ekki að upplifa neitt nýtt og spennandi og á því til að líta á samskiptin sem ein af 

fjölmörgum yfirborðskenndum samskiptum sem hann á yfir ferðamannatímabilið 

(Mathieson og Wall, 1982). Stórum fjölda ferðamanna fylgir einnig oft mikill hávaði og 
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staðir líkt og kirkjur, veitingastaðir, kaffihús og fleira fyllast sem leiðir oft til þess að erfitt 

verður fyrir heimamenn að nýta sér þjónustuna í bænum (Manning, 2006). 

Umhverfisáhrif skemmtiferðaskipa hafa oft á tíðum verið „eldfimt umræðuefni“ en 

áhrifunum má skipta í tvo flokka; bein og óbein áhrif. Með beinum umhverfislegum 

áhrifum á áfangastaði skemmtiferðaskipa er átt við mengunina sem kemur frá skipinu 

sjálfu. Losun skemmtiferðaskipa fylgir ýmist lífrænn og ólífrænn úrgangur sem hefur 

mismunandi áhættustig fyrir umhverfið. Greining af áhrifum þeirra krefst skipulegra 

leiða til að tryggja að öll einstök og samverkandi áhrif séu tekin til greina. The United 

Nations Environment Programme (UNEP) hefur greint skemmtiferðaskip sem eina af 

aðaluppsprettum mengunar í vistkerfi sjávar. Áætlað er að úrgangur skemmtiferðaskipa 

sé frá 2,6 til 3,5 kg á farþega á dag. Úrgangurinn er samansettur úr bæði lífrænum og 

ólífrænum efnasamböndum sem oft innihalda hættuleg efni, svo sem hreinsiefni, 

málningu og lyf. Lífrænum úrgangi má aðeins farga utan 12 sjómílna frá 

Miðjarðarhafsströndinni en erfitt er að stjórna förgun úrgangs um borð í skipum. 

Ýmsum úrgangi er fargað á sjó og getur það skapað ýmis vandamál líkt og ofauðgun (e. 

eutrophication), ofsakláða og uppsöfnun eiturefna. Vandamál við varðveislu úrgangs um 

borð geta verið mikil, sérstaklega þar sem pláss er takmarkað. Vandamálið eykst á þeim 

svæðum þar sem hafnir skortir viðeigandi förgunaraðstæður. Því er farið að setja upp 

brennslukerfi fyrir úrgang um borð á nýjum skipum (Carić og Mackelworth, 2013). 

Óbeinu umhverfisáhrifin eru þau áhrif sem verða vegna farþega skemmtiferðaskipanna 

á nærumhverfi áfangastaðarins. Áhrifin einkennast yfirleitt af átroðningi á gróðri og 

viðkvæmri náttúru þar sem margir ferðamenn þekkja ekki þær óskrifuðu reglur sem vert 

er að hafa í huga þegar gengið er um ósnerta náttúru. Íbúar áfangastaða 

skemmtiferðaskipa eiga oft til að kvarta mikið yfir hljóðmengun, bæði frá farþegum 

skipanna sem og skipinu sjálfu (Manning, 2006). 

Með komum skemmtiferðaskipa er venjulega gert ráð fyrir því að þau hafi 

örvandi áhrif á efnahag áfangastaðarins, til dæmis með beinum kaupum á eldsneyti, 

vatni, hafnargjöldum o.s.frv. Þó má rekja meirihluta efnahagslegra áhrifa 

skemmtiferðaskipa til farþega skipanna og eru ferðaskrifstofur, verslanir og 

samgöngufyrirtæki líklegust til að njóta góðs af gestunum (Manning, 2006).  
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Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Rannsóknamiðstöð ferðamála árið 2014 er hægt 

að skipta hagrænum áhrifum skemmtiferðaskipa í þrennt. Það eru bein áhrif, óbein áhrif 

og afleidd áhrif. Beinu áhrifin snúa að sölu á varningi og þjónustu til farþega eða skipsins 

sjálfs. Þegar skip koma til hafnar þurfa þau að greiða til hennar svokölluð skipagjöld. 

Gjöldin eru saman sett úr nokkrum þáttum sem tengjast stærð skipsins og farþegafjölda, 

viðlegutíma og hvaða aðstöðu skipin nota. Skipin greiða beint til hafnanna gjald fyrir að 

leggjast að bryggju eða festargjald, farþegagjald, hafnsögugjald, bryggjugjald, lestargjald 

og öryggisgjöld. Að auki greiða mörg skip einnig fyrir sorphirðu, vatn, rafmagn og 

tímagjöld á mann í þjónustu. Óbeinu áhrifin snúa að þeim aðilum sem selja vöru eða 

þjónustu til þeirra sem þjónusta farþega eða skipið á hverjum áfangastað fyrir sig. 

Könnun G. P. Wild meðal farþega skemmtiferðaskipa sumarið 2013 sýndi að 

meðaleyðsla hvers farþega var um 79 evrur í hverri höfn. Afleiddu áhrifin snúa að 

auknum umsvifum þeirra sem hafa arð af komum skemmtiferðaskipa og farþega þeirra. 

Töluverður munur er á hagrænum áhrifum ferðamennsku skemmtiferðaskipa og 

hefðbundinnar ferðamennsku þar sem þjónustu við skipin og farþega þeirra er hægt að 

nálgast á mörgum stöðum og oft stoppa skipin í mörgum löndum eða á mörgum stöðum 

innan sama lands í einni ferð (Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014).  

3.2 Seyðisfjarðarkaupstaður 

Seyðisfjarðarkaupstaður er fallegur bær staðsettur í djúpum og þröngum firði á 

Austurlandi, umkringdur tignarlegum tindum. Bærinn hefur upp á margt að bjóða, sem 

dæmi má nefna fjölbreytt úrval veitingastaða og gistiþjónustu, sundlaug með heitum 

pottum og gufu, íþróttamiðstöð með líkamsrækt og stórum íþróttasal, skíðasvæði, 

menningarmiðstöð og söfn. Á sumrin er ýmis önnur afþreying í boði líkt og kajak- og 

hjólaleiga, bátsferðir og fjöldi fallegra gönguleiða sitt hvorum megin við fjörðinn 

(Seyðisfjarðarkaupstaður, e.d.). 

Seyðisfjörður hefur verið vinsæll áfangastaður ferðamanna á sumrin í nokkra áratugi, 

allt frá tilkomu Norrönu árið 1975. Undanfarin ár hefur ferðaþjónustan farið ört vaxandi 

og hefur þeim ferðamönnum sem sækja Seyðisfjörð heim fjölgað töluvert. Seyðisfjörður 

er mikill hafnarbær og er því kjörinn áfangastaður fyrir skemmtiferðaskip. Mikil þróun 

hefur átt sér stað í eðli ferðamála í kaupstaðnum með aukinni fjölgun 

skemmtiferðaskipa er leggjast að bryggju í firðinum.  
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3.2.1 Saga kaupstaðarins 

Fyrstu aldirnar eftir landnám er lítið vitað um mannlíf í Seyðisfirði en fyrstu áreiðanlegu 

heimildirnar um byggð í firðinum eru frá 14. öld. Í kirkjumáldögum er getið 10 bæja og 

eru fimm þeirra nafngreindir: Dvergasteinn, Kolstaðir, Brimnes, Seyðis- eða Seyðar-

Fjörður og Þórarinsstaðir. Þeir bæir sem ekki voru nefndir er líklegt að hafi verið 

Skálanes, Austurdalur, Hánefsstaðir, Sörlastaðir og Vesturdalur. Hægt er að gera ráð 

fyrir að mikið líf hafi verið á sumum bæjum en þó er ekki líklegt að íbúafjöldi fjarðarins 

hafi farið yfir 100 manns. Á 19. öld fór mannlíf Seyðisfjarðar að taka breytingum og fór 

íbúum að fjölga. Íbúafjöldi fjarðarins árið 1840 var 156 manns dreift á 13 býli. Fjörutíu 

árum síðar var íbúafjöldinn kominn upp í 544. Árið 1895 fékk bærinn kaupstaðarréttindi 

og var þá íbúafjöldinn kominn í 840 manns. Á þeim rúmlega 100 árum frá því að 

Seyðisfjörður fékk kaupstaðarréttindi hefur ýmislegt gerst í atvinnumálum bæjarins. 

Núna er kaupstaðurinn einn sá fámennasti hérlendis en fáir búa yfir jafn litríkri sögu og 

ríku menningarlífi og Seyðisfjörður (Kristján Róbertsson, 1995).  

3.2.2 Ferðaþjónusta á Seyðisfirði 

Ferðaþjónustan á Seyðisfirði er mjög mikilvæg. Í henni liggja mörg tækifæri fyrir 

heimamenn, hefur hún að vissu marki tekið við af sjávarútvegi og fiskvinnslu sem 

stærsta atvinnugrein bæjarins og starfa margir heimamenn beint eða óbeint við 

ferðaþjónustu (Aðalheiður Borgþórsdóttir, munnleg heimild, 24. janúar 2019). 

Upphaf ferðaþjónustunnar á Seyðisfirði má rekja til ársins 1975 með tilkomu 

færeysku bíla- og farþegaferjunnar Norrönu. Norröna sigldi fyrst til Seyðisfjarðar með 

fimmtíu farþega og tíu bíla þann 14. júní 1975 og hófust þar með ferjusamgöngur milli 

Færeyja og Íslands. Síðan þá hefur Norröna tengt Seyðisfjörð við meginland Evrópu og 

streyma þúsundir ferðamanna inn fjörðinn á ári hverju (Jónas Ragnarsson, 2013).  

Á Seyðisfirði hefur verið starfandi ferða- og menningarfulltrúi allt frá árinu 1999 

og hefur hann unnið að mikilli markaðs- og kynningarstarfsemi fyrir bæinn sem hefur 

verið grundvöllur þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað, bæði í hefðbundinni 

ferðaþjónustu sem og fjölgun skemmtiferðaskipa. Fyrir hönd bæjarins hefur ferða- og 

menningarfulltrúi tekið þátt í sýningum innanlands og sameiginlegu markaðsstarfi fyrir 

Ísland og Austurland í heild (Aðalheiður Borgþórsdóttir, munnleg heimild, 24. janúar 

2019). Á undanförnum árum hefur ferðaþjónustan eflst mikið og hefur þjónustugildi 
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bæjarins aukist, til dæmis með lengingu opnunartíma matvöruverslunar í bænum og 

einnig hefur afþreyingarmöguleikum fjölgað. Á sumrin eru í bænum fimm veitingastaðir, 

þriggja stjörnu hótel ásamt fjölmörgum gistiheimilum, farfuglaheimili, tjaldsvæði, 

sumarbústaðir, sundlaug, Tækniminjasafn Austurlands, Menningarmiðstöð, fjöldi 

gallería, upplýsingamiðstöð, kajak- og hjólaleigur og bátsferðir um fjörðinn 

(Seyðisfjarðarkaupstaður, e.d.).  

Líkt og annars staðar á Íslandi er helsta aðdráttarafl bæjarins náttúrufegurðin sem ríkir í 

firðinum. Fjallgarðurinn sem umkringir kaupstaðinn er sérstaklega fallegur og hægt er 

að finna margar gönguleiðir í bænum og kringum hann. Í bænum má einnig finna mikið 

af fágætum gömlum timburhúsum sem vakið hafa athygli margra erlendra ferðamanna. 

Á Seyðisfirði er einnig mikil listmenning, koma listamenn frá öllum heimshornum 

þangað í leit að innblæstri og margir eiga það til að setjast að í bænum, allt frá nokkrum 

dögum yfir í nokkra vetur. Á sumrin er einnig haldin stór listahátíð kölluð L.ung.A sem 

laðar ungt fólk hérlendis og erlendis frá að bænum í þúsundatali í júlímánuði. 

Til Seyðisfjarðar komu tæplega 220 þúsund ferðamenn sumarið 2017. Inni í þeim 

tölum er ekki fjöldi farþega sem komu með þeim 56 skemmtiferðaskipum er lögðust að 

bryggju í Seyðisfjarðarhöfn. Töluverð þróun hefur orðið í vetrarferðamennsku hér á 

landi á síðustu árum en hún hefur ekki skilað sér til Seyðisfjarðar nema að hluta til. 

Margir þeirra ferðamanna sem ákveða að sækja Ísland heim að vetri til ferðast á eigin 

vegum og er því algengt að ferðamenn leigi bílaleigubíla til þess að skoða það sem 

landið hefur upp á að bjóða fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Árið 2017 komu tæplega 90 

þúsund erlendir ferðamenn til Seyðisfjarðar en töluvert fleiri ferðamenn heimsóttu 

Egilsstaði sem er aðeins í 25 km fjarlægð (Ferðamálastofa, e.d.-b) . Ástæður þess má 

rekja til lélegra samgangna. Aðeins eru tvær leiðir til þess að komast í bæinn og það eru 

annað hvort sjóleiðis eða yfir Fjarðarheiði, en heiðin er 620 m hár fjallvegur á milli 

Egilsstaða og Seyðisfjarðar. Leiðin er virkilega brött og oft ógnvekjandi, sérstaklega fyrir 

þá sem ekki eru vanir að keyra þar yfir. Á veturna verður heiðin oft erfið yfirferðar vegna 

mikillar hálku, ásamt þungum snjó og lélegu skyggni. Því verður Fjarðarheiðin oft ófær 

og þar af leiðandi lokuð bæði heimamönnum og ferðamönnum sem vilja komast til eða 

frá Seyðisfirði. Því er ekki ólíklegt að þeir ferðamenn sem annars hefðu viljað heimsækja 

fjörðinn treysti sér ekki í ferðina og er því ferðaþjónustan á Seyðisfirði enn háð sumrinu.  
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3.2.3 Fjölgun skemmtiferðaskipa á Seyðisfirði 

Stóran þátt í þeirri gífurlegu fjölgun ferðamanna sem hefur átt sér stað á Seyðisfirði má 

að hluta til rekja til fjölgunarinnar sem hefur orðið á komum skemmtiferðaskipa í 

fjörðinn. Í kynningu Cruise Iceland um bæinn stendur að Seyðisfjörður sé tilvalinn 

áfangastaður fyrir skemmtiferðaskip og ferjur. Bærinn hefur verið aðal áfangastaður 

skemmtiferðaskipa og erlendra ferja á Austurlandi í áratugi. Leiðin inn fjörðinn er mjög 

örugg, djúp og án skerja. Bærinn einkennist af mikilli ró og áhugavert er að skoða gömlu 

norsku timburhúsin sem staðsett eru víðs vegar um bæinn. Í firðinum er fjöldi 

gönguleiða sem bjóða upp á ánægjulega og afslappandi upplifun. Á sumrin blómstrar 

listalíf bæjarins og koma margir listamenn alls staðar frá úr heiminum og starfa í 

bænum. Einnig nefndi Lonely Planet Seyðisfjörð númer 7 af 14 áhugaverðustu stöðum 

landsins (Cruise Iceland, e.d.). 

Á Seyðisfirði er eina höfnin á landinu sem hefur ferjuafgreiðslu en hún var byggð 

sérstaklega fyrir komur Norrönu upp úr aldamótunum 2000. Því er Seyðisfjörður kjörinn 

áfangastaður fyrir skemmtiferðaskip, stór sem smá, er sigla til Íslands. Sáu yfirvöld 

kaupstaðarins því kjörið tækifæri til þess að nýta mannvirkin og aðstöðuna í að taka á 

móti skemmtiferðaskipum víðs vegar frá úr heiminum (Aðalheiður Borgþórsdóttir, 

munnleg heimild, 24. janúar 2019).  

Fjölgun skemmtiferðaskipa er leggjast að bryggju í Seyðisfirði hefur verið sérstaklega 

mikil á síðustu fimm árum. Árið 2014 voru komur skemmtiferðaskipa 10 talsins með 

aðeins 5.213 farþega og 2.831 manna áhöfn. Tveimur árum síðar, árið 2016, hafði 

komum skemmtiferðaskipa fjölgað þrefalt og voru skipakomur 32 það árið með 16.128 

farþega og 8.125 manna áhöfn. Í fyrra, árið 2018, voru skipakomur 56 og komu alls 

29.146 farþegar og 14.552 starfsmenn áhafnar. Áætlað er að fjölgunin haldi ótrauð 

áfram þar sem áætlaðar komur skemmtiferðaskipa sumarið 2019 eru 70 talsins (Port of 

Seyðisfjörður, e.d.-a). 

Fjölgun skemmtiferðaskipa frá árinu 2014 til 2018 má sjá á mynd 3 hér fyrir neðan.  
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Mynd 4. Fjölgun skemmtiferðaskipa á Seyðisfirði árin 2014-2018. 

Fjölgun ferðamanna sem komu í land á Seyðisfirði frá árinu 2014 til 2018 má sjá á mynd 

4 hér fyrir neðan.  

 

Mynd 5. Fjölgun farþega skemmtiferðaskipa á Seyðisfirði árin 2014-2018. 

3.2.4 Staðbundin áhrif skemmtiferðaskipa á Seyðisfjarðarkaupstað 

Eins og nefnt var hér að ofan þá geta skemmtiferðaskip haft töluverð áhrif á 

nærumhverfi áfangastaða, bæði beint og óbeint.  

Umhverfislegu áhrifin sem fylgja aukinni umferð skemmtiferðaskipa á Seyðisfirði 

koma annars vegar frá skipunum sjálfum og hins vegar frá farþegum 



27 

skemmtiferðaskipanna. Þegar skip leggjast að bryggju í Seyðisfirði kaupa mörg þeirra 

ýmsa þjónustu sem getur haft neikvæð áhrif á nærumhverfi fjarðarins, sem dæmi má 

nefna förgun úrgangs. Ekki er vitað nákvæmlega hversu mikil mengun fylgir þessum 

skipum og því er verið að vinna að því að setja upp mengunarmæla í firðinum um þessar 

mundir. Með þeim er hægt að sjá svart á hvítu hversu mikil mengun fylgir skipunum og 

hvaða áhrif hún getur haft. Þó er vert að nefna að skemmtiferðaskipin eru mjög 

mismunandi útbúin og sum þeirra eru með búnað sem kallast „scrubbers“, sótsíur sem 

gera það að verkum að engar rykagnir koma úr útblæstri skipanna. Fyrir utan 

loftmengun hafa heimamenn einnig kvartað bæði yfir hljóðmengun og sjónmengun.  

Ferðaþjónusta snýst að mestu leyti um upplifun ferðamanna og því er nauðsynlegt að 

huga að aðdráttarafli bæjarins og passa að það glatist ekki með fjölgun ferðamanna er 

sækja bæinn heim. Eins og nefnt var hér að ofan þá er náttúrufegurð Seyðisfjarðar eitt 

helsta aðdráttarafl bæjarins og því er gífurlega mikilvægt að huga vel að verndun 

nærumhverfis fjarðarins. Því er nauðsynlegt að gerðar séu ráðstafanir sem ýta undir 

virðingu og verndun umhverfisins og að erlendir og innlendir ferðamenn sem og 

heimamenn séu meðvitaðir um þær reglur, skrifaðar og óskrifaðar, er varða náttúru 

fjarðarins. Nú þegar eru margar gönguleiðir um fjörðinn farnar að láta á sjá sem og 

gangstéttir og fleira. 

Samfélagslegu áhrifin sem fylgja skemmtiferðaskipunum hafa óneitanlega sett svip 

sinn á bæjarlífið. Þegar skemmtiferðaskipin koma í bæinn fyllist fjörðurinn af lífi sem 

hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á heimamenn. Samskipti heimamanna og 

ferðamanna eru mikil þar sem margir heimamenn starfa innan ferðaþjónustunnar. 

Seyðfirðingar reyna að vera jákvæðir og persónulegir í samskiptum við ferðamenn en 

einhver óánægja hefur þó myndast síðustu ár. Mikið hefur verið rætt um í bænum að 

þegar skemmtiferðaskipin koma í bæinn, sérstaklega stærstu skipin, þá er ómögulegt að 

fara og fá sér kaffibolla á Hótel Öldu í sólinni líkt og margir heimamenn gera við hvert 

tækifæri sem gefst. Margir tala um að ómögulegt sé að fara út að borða á 

veitingastöðum bæjarins á ferjudögum og þegar skip eru í höfn. Margir forðast að fara 

út í göngutúra bæði innanbæjar og utanbæjar á álagstíma þar sem umferðin verður svo 

mikil. Heimamenn hafa einnig talað um að þeim finnist farþegar skemmtiferðaskipanna 

stundum gleyma sér í spenningnum og ráðast inn í þeirra einkalíf. Seyðfirðingar sem búa 
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í áhugaverðum gömlum húsum hafa nefnt að farþegar skemmtiferðaskipanna gleymi því 

stundum að fólk búi í þessum húsum og eigi það til að taka myndir inn um glugga 

heimamanna eða gangi jafnvel inn. Þó virðast flestir Seyðfirðingar vera sammála um að 

fjölgun ferðamanna hafi jákvæð áhrif á bæjarlífið í firðinum.  

Eins og fjallað var um í kafla 2.2.3 um fjölgun skemmtiferðaskipa á Seyðisfirði þá 

hefur fjöldi skipa aukist með hverju árinu. Þessari fjölgun fylgir töluverður efnahagslegur 

ávinningur fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. Samkvæmt ársreikningum kaupstaðarins 2016 

og 2017 má sjá að hagnaður hafnarsjóðs jókst um rúmar 20 milljónir frá árinu 2016 til 

2017, þ.e. frá 33 milljónum kr. í 54 milljónir kr. Skemmtiferðaskipum sem leggjast að 

bryggju í firðinum fjölgaði úr 32 skipum í 42 og því er hægt að álykta að ástæður fyrir 

auknum hagnaði megi að hluta til rekja til fjölgunar skemmtiferðaskipa. Beinu 

efnahagslegu áhrifin sem fylgja skemmtiferðaskipunum er auðvelt að sjá þegar gjaldskrá 

hafnar kaupstaðarins er skoðuð. Þegar skipin koma í höfn í firðinum borga þau 

hafnargjöld en frá þeim má rekja stærstan hluta tekna Seyðisfjarðarkaupstaðar frá komu 

skemmtiferðaskipa. Samkvæmt 4. gr. gjaldskrár fyrir Hafnarsjóð Seyðisfjarðarkaupstaðar 

2019 stendur um bryggjugjöld að fyrir öll skip sem leggjast að bryggju eða hafnarbakka 

skuli greiða samkvæmt eftirfarandi: 7,77 kr. á brúttótonn fyrir hverja byrjaða 24 tíma, 

sem skip liggur bundið (Port of Seyðisfjörður, e.d.-b).  

Einnig kaupa skipin oft aðra þjónustu líkt og vatn eða förgun úrgangs sem fylgir fastri 

gjaldskrá. Samkvæmt 13. gr. gjaldskrár Hafnarsjóðs Seyðisfjarðarkaupstaðar 2019 

stendur að skip sem falli utan 11.gr.c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 

33/2004 skuli greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgunar á úrgangi. Annist 

höfn móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna 

samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist höfnin móttöku á 

spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnað umfram förgun á 

almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.  

Þau skip sem falla undir 11.gr.c fyrrnefndra laga skulu greiða eftirfarandi: 

a. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafnar skal skip greiða 0,79 kr. á brt. Gjald þetta 
er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi. 
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 5.518 kr. og hámarksgjald 47.775 kr.  

b. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, 
búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að 
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minni úrgangur verði til um borð. Fast gjald verður þá 0,42 kr. á brt. 
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 5.486 kr. og hámarksgjald 24.675 kr (Port 
of Seyðisfjörður, e.d.-b). 

Einnig er tekið fram að þau skip sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á 

almanaksárinu greiða samkvæmt b-lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.  

Í e-lið sömu greinar stendur að ef skipstjóri eða eigandi skips óski eftir að tekið verði á 

móti úrgangi tekur höfnin 11.025 kr. á hvern rúmmetra fyrir verkið. Að lágmarki er tekið 

gjald fyrir einn rúmmetra.  

Skipin sem leggjast að bryggju í Seyðisfirði eru allt frá 8 brúttótonnum upp í rúmlega 85. 

Farþegafjöldi skipanna er einnig breytilegur og er allt frá 200 farþegar með 140 manna 

áhöfn upp í 2600 farþega með rúmlega 900 manna áhöfn.  

Ocean Diamond er eitt af minni skemmtiferðaskipunum sem leggjast að bryggju í 

firðinum. Sumarið 2018 lagðist Ocean Diamond níu sinnum að bryggju í firðinum en 

skipið er rúmlega 8 brúttótonn og greiddi því rúmlega 60 þúsund í hvert skipti. 

Zuiderdam er eitt af stærri skemmtiferðaskipunum sem lagðist nokkrum sinnum að 

bryggju í firðinum sumarið 2018, en skipið er 82,305 brúttótonn og greiðir því rúmlega 

600 þúsund fyrir að leggjast að bryggju í firðinum. Því er óhætt að segja að fjölgun 

skemmtiferðaskipa hafi styrkt höfnina töluvert og því geta önnur verkefni sem flokkast 

undir hafnsækna starfsemi notið góðs af.  

Skemmtiferðaskipunum fylgja einnig óbein efnahagsleg áhrif sem eiga það til að 

gleymast í umræðunni. Í könnun sem Cruise Iceland lét gera á áhrifum af komum 

skemmtiferðaskipa á efnahagslíf landsins kom í ljós að meðaltal neyslu hvers 

viðkomuferðamanns reyndist vera um 18.050 krónur í hverri höfn. 92% farþega 

skipanna sögðust fara í land á viðkomustöðum á Íslandi og tæp 40% af áhöfnum 

skipanna (Cruise Iceland, 2019). Þegar þessar niðurstöður eru yfirfærðar á farþega og 

áhöfn Zuiderdam má gera ráð fyrir að óbeinn efnahagslegur ávinningur skipsins sé 

rúmlega 37 milljónir ef miðað er við 1900 farþega og 800 manna áhöfn. Út frá þessum 

tölum má gera ráð fyrir að heildar efnahagslegur ávinningur Seyðisfjarðarkaupstaðar af 

komu Zuiderdam sé tæpar 38 milljónir þegar bryggjugjöld hafa verið tekin með í 

reikninginn. Þó er vert að taka fram að könnunin var gerð um borð í skipum sem höfðu 

viðdvöl á Ísafirði, Akureyri og Reykjavík á tímabilinu júní til ágúst 2018. Hátt hlutfall 

þeirra farþega sem koma til Seyðisfjarðar með skemmtiferðaskipum fara í fyrirfram 
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bókaðar ferðir upp á Fljótsdalshérað og jafnvel víðar og því er ekki hægt að fullyrða að 

sömu tölur eigi við um þau skip sem leggjast að bryggju í Seyðisfirði.  

Í gegnum ferðaþjónustuna og komu skemmtiferðaskipanna hefur þjónustugildi 

bæjarins einnig aukist gífurlega. Á síðustu árum hefur veitingastöðum og 

afþreyingarmöguleikum fjölgað töluvert og opnunartími verslana hefur lengst. Auknir 

atvinnumöguleikar hafa einnig myndast í kringum skemmtiferðaskipin og hægt er að 

áætla að slíkt haldi áfram. Sem dæmi má nefna Seyðisfjörður Tours og Austursiglingu 

sem eru tiltölulega ný afþreyingarfyrirtæki í eigu heimamanna sem sinna ferðamönnum 

og að miklu leyti farþegum skemmtiferðaskipanna. Með aukinni afþreyingarstarfsemi, 

fleiri verslunum og veitingastöðum er hægt að álykta að fleiri farþegar 

skemmtiferðaskipanna séu líklegri til þess að staldra við í kaupstaðnum í stað þess að 

fara í fyrirfram bókaðar ferðir út úr bænum sem gæti þá haft verulega jákvæð áhrif á 

efnahag Seyðisfjarðar.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður könnunarinnar kynntar. Á mynd 6 má sjá niðurstöður 

úr spurningu 4 þar sem spurt var hvort þátttakendur væru búsettir í kaupstaðnum. 

Rúmlega 60% þátttakenda voru búsettir á Seyðisfirði auk þess sem 4,5% þátttakenda 

voru búsettir á Seyðisfirði hluta úr ári. Alls 31,2% þátttakenda voru ekki búsettir á 

Seyðisfirði eins og stendur.  

 

Mynd 6. Búseta þátttakenda. 

Á mynd 7 eru niðurstöður úr spurningu 5 kynntar þar sem spurt var um lengd búsetu 

þátttakenda á Seyðisfirði. Langflestir þátttakendur könnunarinnar, eða rúmlega 50% 

höfðu búið á Seyðisfirði í 21 ár eða lengur. Þar á eftir var næst algengast að 

þátttakendur hefðu búið á Seyðisfirði í 16-20 ár. Óalgengast var að þátttakandi hefði 

búið í bænum í minna en 1 ár en rúmlega 30% þátttakenda bjuggu ekki í kaupstaðnum. 

Er því hægt að segja að meirihluti þátttakenda hafi verið rótgrónir Seyðfirðingar.  
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Mynd 7. Lengd búsetu þátttakenda á Seyðisfirði. 

Niðurstöður úr spurningu 6 má sjá á mynd 8 en spurningin varðar menntunarstig 

þátttakenda. Hlutfallslega stærsti hópur þátttakenda voru þeir sem skráðu 

grunnskólapróf sem hæsta menntunarstig sem þeir hefðu lokið. Þar næst var algengast 

að þátttakendur höfðu klárað grunnnám á háskólastigi. Rúmlega 15% þátttakenda höfðu 

lokið stúdentsprófi og rúmlega 10% höfðu lokið einhvers konar iðnnámi. Einnig var 

þátttakendum gefinn kostur á að velja svarmöguleikann „Annað“ og voru þátttakendur 

þá beðnir um að taka fram hvaða menntunarstigi þeir hefðu lokið. Svörin voru fjölbreytt 

en sem dæmi má nefna sjúkraliðanám, sérnám sem ekki féll undir fyrri flokka, 

bókhaldsnám og fleira.  
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Mynd 8. Menntunarstig þátttakenda. 

Sjöunda spurning könnunarinnar sneri að hjúskaparstöðu þátttakenda en flestir 

þátttakendur voru giftir. Hlutfall einhleypra og þátttakenda í sambúð var hnífjafnt eða 

26,6% og rúmlega 2% þátttakenda voru ekkjur/ekklar.  

Eins og áður hefur komið fram sneru spurningar 8-11 að störfum innan 

ferðaþjónustugeirans. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda starfaði ekki innan 

ferðaþjónustunnar en tæplega 20% þátttakenda sögðust starfa innan 

atvinnugreinarinnar.  

Í níundu spurningu könnnunarinnar voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhvern 

tímann unnið störf tengd ferðaþjónustu. Rétt rúmlega helmingur svaraði játandi en 

hlutfall þeirra sem svöruðu neitandi var rúmlega 40%.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvaða störf þeir hefðu unnið innan ferðaþjónustunnar 

en algengast var að fólk hefði unnið á veitingastað, hóteli eða gistiheimili. Tæplega 10% 

þátttakenda höfðu starfað við rekstur veitingastaða, hótela eða gistiheimila. Rúmlega 

12% þátttakenda sögðust hafa unnið við önnur störf innan ferðaþjónustunnar en þá var 

algengast að fólk hefði unnið við afþreyingu ferðamanna, upplýsingagjöf, verslunarstörf 

eða hjá flugfélagi og bílaleigu. Alls var hlutfall þeirra sem ekki höfðu unnið störf innan 

ferðaþjónustunnar rúmlega 40%. Svör við spurningu 10 má sjá á mynd 9 hér fyrir neðan. 
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Mynd 9. Algengustu störf þátttakenda innan ferðaþjónustunnar. 

Í spurningu 11 voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru opnir fyrir því að vinna við 

störf tengd ferðaþjónustunni og svaraði meirihluti þátttakenda játandi en tæplega 30% 

svöruðu neitandi. Af þeim 135 þátttakendum sem svöruðu játandi höfðu 85 áður unnið 

störf tengd ferðaþjónustu. Alls voru 54 sem svöruðu neitandi og af þeim höfðu 19 áður 

unnið störf tengd ferðaþjónustu en 35 höfðu aldrei starfað innan ferðaþjónustunnar. 

Þar á eftir voru þátttakendur beðnir um að meta vægi ferðaþjónustunnar fyrir 

kaupstaðinn. Meirihluti þátttakenda taldi ferðaþjónustuna hafa mikið vægi fyrir 

kaupstaðinn en tæplega 10% sögðu vægi atvinnugreinarinnar of mikið. Nánari skiptingu 

svaranna má sjá á mynd 10 hér að neðan. 
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Mynd 10. Viðhorf þátttakenda til mikilvægis ferðaþjónustunnar á Seyðisfirði. 

Spurningar 13-15 sneru að afstöðu þátttakenda ýmist til ferðaþjónustu, Norrönu og 

skemmtiferðaskipa sem koma til hafnar í Seyðisfirði.  

Þegar þátttakendur voru spurðir um afstöðu sína til ferðaþjónustu svöruðu 87,4% að 

afstaða þeirra væri mjög jákvæð eða heldur jákvæð. Mikill minnihluti sagði afstöðu sína 

til ferðaþjónustu neikvæða. Þegar þeir voru spurðir sömu spurningar með tilliti til 

Norrönu svöruðu nánast allir þátttakendur að afstaða þeirra væri mjög jákvæð eða 

heldur jákvæð.  

Þegar kom að afstöðu til skemmtiferðaskipanna voru svörin aðeins breytilegri. Stærsti 

hluti þátttakenda sagði afstöðu sína mjög jákvæða og rúmlega 30% þátttakenda sögðust 

frekar jákvæð. Tæplega 10% þátttakenda sögðu hins vegar afstöðu sína til 

skemmtiferðaskipanna annað hvort mjög eða heldur neikvæða. Á mynd 11 hér fyrir 

neðan má sjá niðurstöður spurningar 15.  
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Mynd 11. Afstaða þátttakenda til skemmtiferðaskipanna sem koma til hafnar í Seyðisfirði.  

Algengast var að þátttakendur á aldrinum 41-60 ára svöruðu að afstaða þeirra til 

skipanna sem kæmu til hafnar í Seyðisfirði væri mjög jákvæð. Konur á aldrinum 18-25 

ára svöruðu oftast að afstaða þeirra væri frekar jákvæð en karlmenn á sama aldri 

svöruðu oftast „Mjög jákvæð“. 

Í síðustu spurningu könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að segja til um hversu 

sammála eða ósammála þeir væru ákveðnum staðhæfingum sem sneru að 

ferðaþjónustunni á Seyðisfirði, framtíð ferðaþjónustunnar sem atvinnuvegar, áhrifum 

ferðaþjónustunnar á umhverfi og bæjarlíf Seyðisfjarðar og viðhorfi þeirra til þeirrar 

þróunar sem hefði átt sér stað undanfarin ár með tilkomu ferðamennsku 

skemmtiferðaskipa í bænum. Spurningu 16 má sjá í töflu í Viðauka 1.  

Í fyrstu staðhæfingunni voru þátttakendur beðnir um að merkja við hversu 

sammála eða ósammála þeir væru að Seyðisfjarðarkaupstaður ætti að leggja meiri 

áherslu á ferðaþjónustu. Á mynd 12 má sjá að hlutfallslega fáir sögðust vera mjög 

ósammála en stærsti hluti þátttakenda sagðist vera frekar eða mjög sammála því að 

leggja ætti meiri áherslu á ferðaþjónustu í bænum. Af þeim sem sögðust vera mjög 

sammála staðhæfingunni var algengast að þátttakendurnir byggju á Seyðisfirði. Af þeim 

57 þátttakendum sem svöruðu „Mjög sammála“ voru 14 konur sem nú eru búsettar á 

Seyðisfirði og 15 karlmenn.  
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Karlkyns þátttakendur sem ekki búa í firðinum svöruðu oftast að þeir væru frekar 

sammála staðhæfingunni en konur svöruðu oftast að þær væru mjög sammála.  

 

Mynd 12. Svör þátttakenda við spurningu um áherslu Seyðisfjarðarkaupstaðar á ferðaþjónustu. 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til ferðaþjónustu sem 

framtíðaratvinnuvegar Seyðisfjarðarkaupstaðar var stærsti hluti þátttakenda frekar 

sammála. Rúmlega 20% þátttakenda voru mjög sammála staðhæfingunni og tæplega 

15% þátttakenda sögðust vera ósammála. Af þeim þátttakendum sem svöruðu að þeir 

væru mjög sammála eða frekar sammála því að ferðaþjónustan væri 

framtíðaratvinnuvegur Seyðisfjarðarkaupstaðar var algengast að þátttakendur hefðu 

áður unnið störf innan ferðaþjónustunnar. Í báðum tilfellum var hlutfall svaranna yfir 

55%.  

 Þátttakendur voru einnig spurðir um skoðun sína á umhverfisáhrifum 

ferðaþjónustunnar á Seyðisfjörð. Niðurstöður spurningarinnar má sjá á mynd 13. 

Algengast var að þátttakendur sögðust frekar ósammála því að ferðaþjónustan hefði 

neikvæð áhrif á nærumhverfi fjarðarins. Rúmlega 30% þátttakenda voru mjög ósammála 

en fæstir sögðust vera mjög sammála.  

Af þeim sem voru mjög ósammála staðhæfingunni var algengast að þátttakendur væru 

karlar á aldrinum 31-40 ára og algengast var að fólk á aldrinum 41-60 ára væri frekar 

ósammála staðhæfingunni.  
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Mynd 13. Svör þátttakenda við spurningu um neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar á nærumhverfi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Þegar spurt var hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru 

staðhæfingunni að ferðaþjónustan hefði jákvæð áhrif á bæjarlíf Seyðisfjarðar var 

yfirgnæfandi meirihluti sammála. Um 5% þátttakenda sögðust þó vera frekar eða mjög 

ósammála staðhæfingunni.  

Konur á öllum aldri voru líklegri til þess að svara „Mjög sammála“ og algengast var að 

þær segðust hafa búið á Seyðisfirði í 21 ár eða lengur.  
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Mynd 14. Svör þátttakenda við spurningu um jákvæð áhrif ferðaþjónustunnar á bæjarlíf 
Seyðisfjarðarkaupstaðar.  

 Einnig voru þátttakendur rannsóknarinnar spurðir út í afstöðu sína til þeirrar 

þróunar sem hefði átt sér stað undanfarin ár með komum skemmtiferðaskipa til 

Seyðisfjarðar. Niðurstöður má sjá á mynd 15. Meirihluti þátttakenda sagðist vera frekar 

eða mjög sammála því að viðhorf til þróunarinnar væri jákvætt. Tæplega 10% sögðust 

vera frekar ósammála eða mjög ósammála staðhæfingunni.  

Stærsti hluti þeirra sem sagðist vera mjög sammála staðhæfingunni taldi 

ferðaþjónustuna frekar mikilvæga fyrir bæinn en stærsta hlutfall þeirra sem töldu 

ferðaþjónustuna vega of mikið í bænum svaraði hlutlaust. Algengast var að 

þátttakendur sem svöruðu að þeir væru mjög ósammála hefðu búið á Seyðisfirði í 21 ár 

eða lengur.  



40 

 

Mynd 15. Svör þátttakenda við spurningu um viðhorf til þróunar skemmtiferðaskipa ferðaþjónustu á 
Seyðisfirði.  

 Að lokum voru þátttakendur spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingunni að Seyðisfjarðarkaupstaður ætti að fækka þeim skemmtiferðaskipum 

sem kæmu til hafnar á Seyðisfirði. Niðurstöður spurningarinnar má sjá á mynd 16 hér 

fyrir neðan. Alls voru tæplega 15% sem voru annað hvort frekar eða mjög sammála 

staðhæfingunni en tæplega 30% sögðust vera frekar ósammála. Stærsta hlutfall 

þátttakenda sagðist vera mjög ósammála staðhæfingunni.  

Af þeim þátttakendum sem svöruðu að þeir væru mjög ósammála eða frekar ósammála 

staðhæfingunni var stærstur hluti búsettur í bænum og á aldrinum 41-60 ára. Algengast 

var að einstaklingar sem sögðust vera mjög ósammála staðhæfingunni væru 

þátttakendur á aldrinum 31-40 ára og einnig búsettir í bænum.  
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Mynd 16. Svör þátttakenda við spurningu um hvort fækka ætti skemmtiferðaskipakomum á Seyðisfirði. 
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5 Umræða 

Sá mikli vöxtur sem hefur átt sér stað í ferðaþjónustunni hefur ekki aðeins verið úti í 

heimi eða á stórhöfuðborgarsvæðinu heldur um land allt. Mikill vöxtur hefur verið í 

hefðbundinni ferðaþjónustu á Seyðisfirði síðustu áratugi en ferðamennska 

skemmtiferðaskipa er enn á þróunarstigi í bænum. Bærinn er nú þegar orðinn vel 

skilgreindur sem áhugaverður áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn sem koma til 

landsins, bæði flugleiðis og sjóleiðis.  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða niðurstöður skoðaðar í tengslum við fræðin. Eins 

og áður hefur komið fram var tilgangur rannsóknarinnar að skoða viðhorf íbúa til 

ferðaþjónustu og skemmtiferðaskipa sem og að kanna staðbundin áhrif 

skemmtiferðaskipa á kaupstaðinn. Niðurstöður spurningakönnunarinnar verða dregnar 

saman og möguleg tækifæri verða skoðuð.  

5.1 Tækifæri í ferðaþjónustu til uppbyggingar 

Mikilvægi ferðaþjónustunnar á Seyðisfirði hefur aukist töluvert á síðustu árum líkt og 

annars staðar og voru rúmlega 80% þátttakenda könnunarinnar sammála um að 

ferðaþjónustan hefði mikið vægi í bænum. Í könnuninni kom einnig fram að afstaða 

Seyðfirðinga til ferðaþjónustu er almennt mjög jákvæð og er því atvinnugreinin kjörið 

tækifæri fyrir frekari uppbyggingu í kaupstaðnum. Eins og greint var frá í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar voru ekki nema tæplega 20% þátttakenda sem störfuðu nú þegar innan 

ferðaþjónustunnar en rúmlega meirihluti þátttakenda sagðist vera opinn fyrir því að 

vinna störf innan atvinnugreinarinnar. Einnig taldi meirihluti þátttakenda að 

Seyðisfjarðarkaupstaður mætti leggja meiri áherslu á ferðaþjónustuna og langflestir 

voru sammála um að ferðaþjónustan væri framtíðaratvinnuvegur kaupstaðarins. Þegar 

litið er á svör könnunarinnar er því hægt að gera ráð fyrir að íbúar Seyðisfjarðar séu 

opnir fyrir breytingum og mögulegum tækifærum atvinnugreinarinnar og því er hægt að 

gera ráð fyrir að um vannýtt atvinnutækifæri sé að ræða.  

 Miðað við tölur frá janúar 2018 nær íbúafjöldi kaupstaðarins ekki 700 manns og 

hefur fólksfjölgun verið hæg á síðustu árum. Í viðtali við bæjarstýru Seyðisfjarðar nefndi 

hún að mikið af aðkomufólki flyttist í bæinn á sumrin til þess að vinna og að eftirspurnin 

eftir vinnuafli væri svo mikil að oft væri erfitt að finna húsnæði. Er því ljóst að viljinn til 
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þess að flytja í bæinn er ekki vandamál Seyðisfjarðarkaupstaðar varðandi uppbyggingu. 

Er því vert að velta fyrir sér hvort ferðaþjónustan sé lykill bæjarins að uppbyggingu. Þó 

er ferðaþjónustan mjög árstíðabundin eins og er, að hluta til vegna lélegra samgangna 

en Seyðfirðingar hafa lengi barist fyrir bættum samgöngum. Helsta baráttumál 

Seyðfirðinga varðandi bættar samgöngur er að fá jarðgöng yfir til Egilsstaða. Eins og 

kom fram í kafla 3.2.2. um ferðaþjónustu á Seyðisfirði er töluvert meira um erlenda 

ferðamenn á Egilsstöðum yfir vetrarmánuðina heldur en á Seyðisfirði. Myndu því 

Fjarðarheiðargöng ekki einungis auðvelda Seyðfirðingum sem sækja þjónustu til 

Egilsstaða lífið heldur væru göngin einnig gott tækifæri til þess að efla kaupstaðinn með 

ferðaþjónustu allan ársins hring.  

5.2 Tækifæri og viðbrögð varðandi staðbundin áhrif ferðaþjónustu 
skemmtiferðaskipa  

Þróun ferðamennsku skemmtiferðaskipa hefur verið mikil víðs vegar um heiminn og 

er því ljóst að tækifæri Seyðisfjarðar innan atvinnugreinarinnar eru mörg. Þegar 

efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa eru skoðuð má sjá að 

skemmtiferðaskipunum geta fylgt töluverðar tekjur bæði í gegnum skipagjöld og neyslu 

farþega. Eins og áður hefur komið fram borga öll skemmtiferðaskip bryggjugjald til 

kaupstaðarins og mörg þeirra kaupa einnig aðra þjónustu líkt og losun úrgangs o.fl. sem 

telst til beinna efnahagslegra áhrifa. Hins vegar hefur bærinn ekki náð að fullnýta 

efnahagsleg tækifæri sín hvað varðar óbein efnahagsleg áhrif, þ.e. tekjur sem fengnar 

eru í gegnum afþreyingu og verslun farþega. Eins og staðan er núna fer meirihluti 

farþega skemmtiferðaskipanna í skipulagðar ferðir út úr bænum sem gerir það að 

verkum að óbein efnahagsleg áhrif skemmtiferðaskipanna eru takmörkuð. Spyrja má því 

hvað bærinn geti gert til þess að halda farþegunum í bænum.  

Mörg þeirra skemmtiferðaskipa sem leggjast að bryggju í Seyðisfirði eiga oft viðdvöl í 

öðrum höfnum hérlendis, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri o.fl. og er 

fjölbreytileiki áfangastaða því mikilvægur svo farþegum fari ekki að leiðast. 

Seyðisfjarðarkaupstaður er mjög frábrugðinn mörgum áfangastöðum 

skemmtiferðaskipa og felast í því mikil tækifæri. Eins og áður hefur komið fram er 

staðurinn einn fámennasti kaupstaður landsins og býr hann yfir langri og áhugaverðri 

sögu sem hægt væri að nýta betur sem aðdráttarafl. Náttúran í kringum bæinn er einnig 
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mjög áhugaverð vegna þess hversu þröngur og djúpur fjörðurinn er, umvafinn fjöllum og 

ósnertri náttúru. Það fyrsta sem bærinn þarf að gera er að útbúa ferðamálastefnu þar 

sem markmið bæjarins innan atvinnugreinarinnar eru skilgreind. Áhugavert væri að gera 

könnun meðal ferðamanna á Seyðisfirði þar sem þeir væru spurðir út í af hverju þeir 

kusu Seyðisfjörð sem áfangastað, hverjir helstu kostir kaupstaðarins væru og hvað 

mætti bæta. Niðurstöður könnunarinnar gætu svo verið nýttar til þess að gera gerð 

ferðamálastefnu auðveldari. Því næst gæti bærinn farið að hefjast handa við aðgerðir til 

þess að halda farþegum skemmtiferðaskipa í bænum.  

Einn möguleiki til þess að sporna við því að farþegar fari í skipulagðar ferðir út úr 

bænum er að kaupstaðurinn myndi stofna sína eigin ferðaþjónustuskrifstofu sem myndi 

þjóna skemmtiferðaskipum og selja þeim ferðir eða léti einkaaðila um reksturinn og 

kæmi til móts við þá með einhvers konar styrk. Hægt væri að fara með farþega í ferðir út 

með firði, á Vestdalseyri, upp á Bjólf og á fleiri áhugaverða staði sem fjörðurinn hefur 

upp á að bjóða. Þannig gæti bærinn einnig nokkurn veginn stjórnað átroðningi á innviði 

bæjarins og fleira.  

Annar möguleiki er að bjóða upp á „hop on hop off“-strætóferðir um fjörðinn þegar 

skip eru í höfn. Hægt væri að tengja slíka starfsemi við upplýsingamiðstöð bæjarins þar 

sem starfsmenn gætu séð um þjónustuna. Höfundur var mikið spurður um slíkar ferðir 

sumarið 2018 þar sem margir farþegar skemmtiferðaskipa eru eldri borgarar og eiga oft 

erfitt með að ganga langar vegalengdir. Síðustu ár hafa margir farþegar 

skemmtiferðaskipanna sem kjósa að verða eftir í bænum keypt sér þjónustu leigubíla til 

þess að keyra sig á áhugaverða staði ýmist innan fjarðarins og upp á hérað. 

Þar sem hafnarhús bæjarins er landamærastöð væri sniðugt fyrir bæinn að koma upp 

fríhöfn í húsinu þegar skemmtiferðaskipin eru í landi. Þar væri hægt að bjóða upp á 

hefðbundinn varning sem gjarnan finnst í fríhöfnum sem og verk listamanna úr bænum. 

Til þess þyrfti bærinn þó að tryggja landamærin betur og mögulega breyta núverandi 

uppsetningu upplýsingamiðstöðvarinnar að hluta til. Þegar höfundur nefndi þessa 

hugmynd við yfirhafnarvörð bæjarins sagði hann hana sniðuga en ástæða þess að slík 

verslun hefði ekki verið sett upp vera að í Norrönu væri fríhöfn sem byði upp á mikið af 

íslensku víni og hefðbundna minjagripi. Hins vegar væri yfirleitt ekki boðið upp á slíkt í 
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þeim skemmtiferðaskipum sem legðust að bryggju í firðinum og gætu farþegar skipanna 

því notið góðs af.  

Þar sem Seyðisfjörður er tiltölulega lítill bær má gera ráð fyrir því að samfélagsleg 

áhrif skemmtiferðaskipa séu töluverð. Þegar stærstu skemmtiferðaskipin leggjast að 

bryggju streymir fjöldi farþega í bæinn og nær farþegafjöldinn oft tvöföldum eða 

þreföldum íbúafjölda Seyðisfjarðar. Er því hægt að gera ráð fyrir að samskipti farþega 

skipanna og heimamanna séu töluverð. Farþegar skemmtiferðaskipanna koma alls 

staðar frá úr heiminum og þó Seyðfirðingar hafi verið mjög sammála um að aukin 

ferðaþjónusta hafi jákvæð áhrif á bæjarlíf kaupstaðarins, er aldrei hægt að komast 

alfarið hjá ósætti þegar ólíkir menningarheimar mætast. Eins og áður hefur komið fram 

finnst mörgum erlendum ferðamönnum gömlu norsku timburhúsin mjög áhugaverð og 

eiga það til að gera sér ekki grein fyrir því að heimamenn búa oft á tíðum í þessum 

húsum. Því væri sniðugt að útbúa forrit sem innihéldi upplýsingar um sögu viðkomandi 

húsa, myndir af upprunalegu útliti þeirra og hegðunarreglur og áminningar varðandi 

umgengni í kringum húsin. Þannig gætu ferðamenn gengið um bæinn og notið þess að 

skoða húsin án þess að angra heimamenn eða ráðast inn á þeirra persónulega umhverfi.  

 Varðandi umhverfisáhrif ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa á 

Seyðisfjarðarkaupstað hefur bærinn ákveðið að setja upp mengunarmæla til þess að 

geta gert sér grein fyrir hvort, og þá hversu mikið skemmtiferðaskipin eru í raun og veru 

að menga. Mengunarmælarnir taka þó ekki til þeirra óbeinu umhverfisáhrifa sem fylgja 

skipunum líkt og átroðningi á gróðri eða dreifingu rusls á óviðeigandi stöðum. Til þess að 

sporna við neikvæðum umhverfislegum áhrifum, beinum og óbeinum, gæti bærinn tekið 

sérstaklega fram í ferðamálastefnu bæjarins fyrirfram sett æskileg mengunarviðmið 

varðandi útblástur skipa og fleira. Einnig væri hægt að leggja áherslu á góða umgengni 

ferðamanna í náttúrunni með því að setja fram skýrar hegðunarreglur á öllum helstu 

ferðamannastöðum innan fjarðarins svo sem Vestdalseyri, Fjarðarseli, Tvísöng o.s.frv.  

 Hvað varðar staðbundin áhrif ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa á innviði 

bæjarins er mikilvægt að bærinn fjárfesti í innviðum sínum svo aðgengi sé sem best og 

umhverfi bæjarins sé sem öruggast. Þegar fjöldi ferðamanna streymir í land er 

nauðsynlegt að viðeigandi þjónusta sé til staðar sem ræður við þessa stóru hópa. 

Vandinn er þó sá að erfitt getur verið að reka ferðaþjónustufyrirtæki í bænum þar sem 
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ferðamannastraumurinn er enn mjög árstíðabundinn og fjöldi ferðamanna er 

breytilegur á milli daga.  

5.3 Takmarkanir rannsóknar 

Helsta takmörkunin í þessari rannsókn er að könnunin náði ekki til allra íbúa 

Seyðisfjarðarkaupstaðar. Könnunin var aðeins send út rafrænt á Facebook inn á lokaða 

hópa Seyðfirðinga þar sem hún var opin í um tvær vikur. Því má ætla að allir íbúar 

kaupstaðarins hafi ekki haft tök á því að svara henni innan þess tímaramma. Einnig var 

könnunin eingöngu send út á íslensku sem gerir þeim Seyðfirðingum sem ekki hafa 

íslensku sem móðurmál erfitt að taka þátt. Með fleiri svörum hefði verið hægt að fá 

nákvæmari niðurstöður um viðhorf Seyðfirðinga til ferðaþjónustunnar og þeirra 

skemmtiferðaskipa sem leggjast að bryggju í firðinum. Stærsti hópur þátttakenda voru 

einstaklingar á aldrinum 41-60 ára sem búið höfðu í kaupstaðnum í fjölda ára. Sá hópur 

þátttakenda sem var ólíklegastur til þess að taka þátt voru einstaklingar undir 17 ára. 

Almennt virtist erfitt að fá svör frá Seyðfirðingum yngri en 30 ára. Ástæður þess má 

rekja til þess að meirihluti meðlima Facebook-hópanna, sem nýttir voru til þess að 

auglýsa könnunina, er yfir 30 ára. Vert er að velta því fyrir sér hvort ójafnvægið á milli 

aldursbila hafi haft áhrif á niðurstöður könnunarinnar. Með jafnara aldurshlutfalli hefði 

verið hægt að skoða hvort skoðanir yngri og eldri kynslóðar Seyðfirðinga varðandi 

framtíð kaupstaðarins væru breytilegar og hvort viðhorf hópanna til ferðaþjónustu og 

skemmtiferðaskipa væru ólík. Til að komast að þessu hefði verið hægt að senda 

persónuleg skilaboð á unga Seyðfirðinga og hvetja þá til þess að taka þátt sem og að 

auglýsa könnunina í grunnskóla Seyðisfjarðar.  
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6  Lokaorð 

Höfundur hefur mikinn áhuga á viðfangsefninu eftir að hafa unnið störf innan 

ferðaþjónustunnar og magnaðist áhuginn eftir að hafa unnið í upplýsingamiðstöð 

Seyðisfjarðar í hafnarhúsi bæjarins. Höfundur eyddi dögum sínum sumarið 2018 að ræða 

við fjölda ferðamanna og var í nánum samskiptum við farþega þeirra 56 skemmtiferðaskipa 

sem lögðust að bryggju í firðinum. Höfundur hafði sjálf jákvætt viðhorf gagnvart fjölda 

skemmtiferðaskipa og ferðaþjónustunni almennt í bænum en var þó mjög forvitin hver 

ávinningur bæjarins væri. Höfundur var einnig vör við einhverja neikvæðni gagnvart fjölda 

farþega og umhverfisáhrifum eftir að hafa séð töluverða neikvæða umfjöllun á 

samfélagsmiðlinum Facebook frá heimamönnum. Því fannst höfundi áhugavert að gera 

rannsókn varðandi efnið og sjá niðurstöðurnar svart á hvítu. Höfundur hélt fyrir gerð 

þessarar rannsóknar að töluverður fjöldi heimamanna væri óánægður með þá þróun sem 

hefði átt sér stað í ferðamálum og þá sérstaklega með fjölgun skemmtiferðaskipa vegna 

ónæðis og neikvæðra áhrifa á nærumhverfi bæjarins. Það reyndist þó ekki vera raunin og 

voru langflestir þátttakendur ánægðir með komur skemmtiferðaskipa til bæjarins. Þegar 

þeir voru spurðir hvort Seyðisfjarðarkaupstaður ætti að fækka komum skemmtiferðaskipa í 

firðinum voru yfir 60% þátttakenda ósammála. Tæplega 80% þátttakenda töldu 

ferðaþjónustuna ekki hafa neikvæð áhrif á nærumhverfi Seyðisfjarðar og langflestir 

þátttakendur sögðu ferðaþjónustuna auðga bæjarlíf Seyðisfjarðar.  

Eftir skrif á þessari BS-ritgerð hefur höfundur fengið dýpri og betri skilning á 

ferðaþjónustunni og mikilvægi hennar í íslensku samfélagi. Einnig hefur hún fengið enn 

meiri áhuga á viðfangsefninu, hefur ákveðið að vinna aftur í upplýsingamiðstöð bæjarins 

næsta sumar og hlakkar til að fylgjast með umræðunni í kjölfarið. Höfundur öðlaðist betri 

skilning á atvinnustarfsemi bæjarins og mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir samfélagið í heild. 

Ferðaþjónustan og sérstaklega skemmtiferðaskipin standa fyrir tiltölulega góðum hluta 

tekna bæjarins og styrkir efnahagslega stöðu kaupstaðarins. Til þess að þróunin sem hefur 

átt sér stað í kaupstaðnum á síðustu árum haldi áfram og komi til með að blómstra enn 

meira í firðinum fagra telur höfundur nauðsynlegt að bærinn taki af skarið, myndi sér stefnu 

og fjárfesti í innviðum bæjarins svo Seyðisfjörður missi ekki þann sjarma sem gerir hann að 
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spennandi og áhugaverðum áfangastað fyrir ferðamenn. Meðan á skrifum hefur staðið 

hefur höfundur gert sér grein fyrir þeim tækifærum sem standa bænum til boða í tengslum 

við ferðaþjónustu og Seyðisfirði sem áfangastað skemmtiferðaskipa. Þar sem bærinn býr nú 

þegar yfir kjöraðstæðum fyrir komu stórra skemmtiferðaskipa er slík ferðaþjónusta góð 

ástæða til þess að fjárfesta í frekari þjónustu fyrir farþega skipanna. Fjárfestingarnar væri 

svo hægt að samnýta í hefðbundinni ferðamennsku, þar með lækka jaðarkostnað við hvern 

hefðbundinn ferðamann og efla atvinnugreinina í heild sinni.  

Áhugavert væri að gera frekari rannsókn á mögulegum tækifærum í vetrarferðaþjónustu 

sem og að rannsaka nánar hvaða skref bærinn getur tekið til þess að nýta ferðaþjónustuna 

sem auðlind svo að fjölga megi störfum og gera kaupstaðinn að aðlaðandi stað til að setjast 

að á til lengdar.  
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Viðauki 1 Spurningakönnun 

Bakgrunnsspurningar 

1. Hvert er kyn þitt? 
a. Karl 
b. Kona 
c. Vil ekki svara 

2. Á hvaða aldri ert þú? 
a. 17 ára eða yngri 
b. 18-25 ára 
c. 26-30 ára 
d. 31-40 ára 
e. 41-60 ára 
f. 61 árs eða eldri 
g. Vil ekki svara 

3. Ert þú með lögheimili á Seyðisfirði? 
a. Já 
b. Nei 
c. Vil ekki svara 

4. Ert þú búsett/ur á Seyðisfirði? 
a. Já  
b. Aðeins hluta úr ári 
c. Nei 
d. Vil ekki svara 

5. Hversu lengi hefur þú búið á Seyðisfirði? 
a. Minna en 1 ár 
b. 1-5 ár 
c. 6-10 ár 
d. 11-15 ár 
e. 16-20 ár 
f. 21 ár eða lengur 
g. Ég bý ekki á Seyðisfirði 
h. Vil ekki svara 

6. Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið? 
a. Grunnskólaprófi 
b. Stúdentsprófi 
c. Grunnnámi á háskólastigi 
d. Mastersnámi á háskólastigi 
e. Doktorsnámi á háskólastigi 
f. Iðnnámi 
g. Vil ekki svara 
h. Annað  
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7. Hver er hjúskaparstaða þín? 
a. Einhleyp/ur 
b. Í sambúð 
c. Gift/ur 
d. Ekkja/Ekkill 
e. Vil ekki svara 

8. Starfar þú innan ferðaþjónustuiðnaðarins? 
a. Já 
b. Nei 
c. Vil ekki svara 

9. Hefur þú unnið störf tengd ferðaþjónustu? 
a. Já 
b. Nei 
c. Vil ekki svara 

10. Við hvaða störf hefur þú unnið innan ferðaþjónustu iðnaðarins? 
a. Leiðsögumaður 
b. Veitinga-, hótel-, gistihúsarekstur 
c. Rútu-, leigubílstjóri  
d. Starfsmaður á veitingastað, hóteli eða gistiheimili 
e. Ég hef ekki unnið störf tengd ferðaþjónustu 
f. Vil ekki svara 
g. Annað 

 
Spurningar um ferðaþjónustu 

11. Værir þú opin/n fyrir því að vinna við störf tengd ferðaþjónustu? 
a. Já 
b. Nei 
c. Vil ekki svara 

12. Hversu mikið/lítið vægi telur þú ferðaþjónustu hafa á Seyðisfjarðarkaupstað? 
a. Of mikið 
b. Frekar mikið 
c. Hlutlaus 
d. Frekar lítið 
e. Of lítið 
f. Vil ekki svara 

13. Hver er afstaða þín til ferðaþjónustu? 
a. Mjög jákvæð 
b. Heldur jákvæð 
c. Hlutlaus 
d. Heldur neikvæð 
e. Mjög neikvæð 
f. Vil ekki svara 

14. Hver er afstaða þín til Norrönu? 
a. Mjög jákvæð 
b. Heldur jákvæð 
c. Hlutlaus 
d. Heldur neikvæð 
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e. Mjög neikvæð 
f. Vil ekki svara 

15. Hver er afstaða þín til fjölda skemmtiferðaskipa sem koma til hafnar við 
Seyðisfjörð? 

a. Mjög jákvæð 
b. Frekar jákvæð 
c. Hlutlaus 
d. Frekar neikvæð 
e. Mjög neikvæð 
f. Vil ekki svara 
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16. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum?  

 Mjög 

ósammála 

 

Frekar 

ósammála 

hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Vil 

ekki 

svara 

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að leggja meiri 

áherslu á ferðaþjónustu 

      

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að leggja minni 

áherslu á ferðaþjónustu 

      

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að fjölga störfum 

tengdum ferðaþjónustu 

      

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að fækka störfum 

tengdum ferðaþjónustu 

      

Ferðaþjónusta er 

framtíðaratvinnuvegur 

Seyðisfjarðarkaupstaðar 

      

Ferðaþjónusta hefur 

jákvæð áhrif á 

nærumhverfi 

Seyðisfjarðar 

      

Ferðaþjónustu hefur 

neikvæð áhrif á 

nærumhverfi 

Seyðisfjarðar 

      

Ferðaþjónusta hefur 

jákvæð áhrif á bæjarlíf 

Seyðisfjarðar 
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Ferðaþjónusta hefur 

neikvæð áhrif á bæjarlíf 

Seyðisfjarðar 

      

Ég er hlynnt/ur þeirri 

þróun sem hefur átt sér 

stað undanfarin ár með 

komu 

skemmtiferðaskipa til 

Seyðisfjarðar 

      

Ég er á móti þeirri þróun 

sem hefur átt sér stað 

undanfarin ár með 

komu 

skemmtiferðaskipa til 

Seyðisfjarðar 

      

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að fjölga 

skemmtiferðaskipum 

sem koma til hafnar við 

Seyðisfjörð  

      

Seyðisfjarðarkaupstaður 

ætti að fækka 

skemmtiferðaskipum 

sem koma til hafnar við 

Seyðisfjörð 
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