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Útdráttur 

Megininntak 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna er ábyrg neysla og framleiðsla. Í 

baráttu sinni fyrir sjálfbærari heimi hafa Sameinuðu þjóðirnar lengi lagt áherslu á nauðsyn 

þess að efla ábyrgð þegar kemur að bæði neyslu og framleiðslu. Þrátt fyrir þessa áherslu 

hefur neyslu- og framleiðslumynstur manna undanfarana áratugi verið að færast í átt að 

aukinni neyslu og framleiðslu. Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur því 

útnefnt 12. heimsmarkmiðið um ábyrga neyslu og framleiðslu, sem eitt af þremur 

mikilvægust markmiðum til að efla sjálfbæra ferðaþjónustu. Þar sem ferðaþjónustan á 

Íslandi byggir tilveru sína á þeim náttúruauðlindum sem landið býr yfir er mikilvægt að 

ferðaþjónustan tileinki sér þær áherslur sem settar eru fram í 12. heimsmarkmiðinu til að 

skapa bjarta framtíð fyrir atvinnugreinina. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að meta 

stöðu umhverfisvottunar í íslenskri ferðaþjónustu með tilliti til 12. heimsmarkmiðs 

Sameinuðu þjóðanna, um ábyrga neyslu og framleiðslu. Enn fremur að kanna hvernig unnt 

er að efla umhverfisvitund innan atvinnugreinarinnar. Viðtöl voru tekin við alls átta aðila, 

fjóra sérfræðinga á sviði ferðaþjónustunnar og fjóra forsvarsaðila vottaðra 

ferðaþjónustufyrirtækja. Niðurstöður sýna að staða umhverfisvottana í íslenskri 

ferðaþjónustu er ekki mjög sterk, einkum vegna ýmissa hindrana og skorts á hvata til að 

taka upp vottun. Niðurstöður sýna enn fremur að tenging er á milli umhverfisvottana og 12. 

heimsmarkmiðsins. Stjórnvöld hafa þannig tækifæri núna til að efla umhverfisvitund innan 

ferðaþjónustunnar með því að hvetja íslensk ferðaþjónustufyrirtæki til aukinnar ábyrgðar í 

umhverfismálum.



 



 

Abstract 

The burden of the United Nations (UN) 12th Sustainable Development Goal (SDG) is 

responsible consumption and production. In its fight for a more sustainable world, the UN 

has long emphasized the need to increase responsibility when it comes to consumption and 

production. Despite that, people’s consumption and production patterns have been 

increasing in the last decades, shifting towards increased consumption and production. For 

that reason, the World Tourism Organization has designated the 12th SDG, Responsible 

consumption and production, as one of three most important goals to increase 

sustainability in tourism. As tourism in Iceland is based on the country’s natural resources, 

it is important that the tourism industry adopts the priorities proclaimed in the 12th SDG to 

create a brighter future for the industry. The main objective of this thesis is to assess the 

status of environmental certifications in Icelandic tourism in relation to the UN 12th SDG. 

Furthermore, how to increase environmental awareness within the industry will be 

explored. A total of eight participants were interviewed, four specialists in tourism related 

matters, and four representatives for environmentally certified companies. The conclusions 

show that the status of environmental certifications in Icelandic tourism is not strong 

enough, especially because of various obstacles and lack of incentives to adopt a 

certification. The conclusions show furthermore that there is a connection between 

environmental certifications and the 12th SDG. The government thus has the opportunity to 

promote environmental awareness within the tourism industry by encouraging Icelandic 

tourism companies to increase environmental responsibility. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi ritgerð er tileinkuð framtíð ferðaþjónustunnar. 

 

Megi hún vera björt.





ix 

Efnisyfirlit 

Abstract ................................................................................................................................ v 

Myndir ................................................................................................................................. xi 

Töflur .................................................................................................................................. xii 

Þakkir ................................................................................................................................ xiii 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Fræðilegur bakgrunnur ................................................................................................. 5 
2.1 Umhverfisáhrif ferðamennsku ................................................................................. 5 

2.2 Sjálfbær þróun ......................................................................................................... 6 

2.2.1 Upphaf sjálfbærrar þróunar ............................................................................ 6 

2.2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ............................................................ 7 

2.2.3 Heimsmarkmiðin og Ísland ............................................................................ 8 

2.3 Ábyrg neysla og framleiðsla .................................................................................... 8 

2.3.1 Heimsmarkmið 12: Ábyrg neysla og framleiðsla .......................................... 8 

2.3.2 Ábyrgð ferðaþjónustunnar í umhverfismálum ............................................. 10 

2.4 Umhverfisstjórn í ferðaþjónustu ............................................................................ 11 

2.4.1 Umhverfisstjórnunarkerfi og umhverfisvottanir .......................................... 11 

2.4.2 Rannsóknir um skilvirkni umhverfisstjórnunarkerfa ................................... 12 

2.4.3 Vakinn .......................................................................................................... 13 

3 Aðferðafræði .................................................................................................................. 15 
3.1 Rannsóknaraðferð .................................................................................................. 15 

3.2 Gagnaöflun og val á viðmælendum ....................................................................... 15 

3.3 Greining og úrvinnsla gagna ................................................................................. 17 

4 Niðurstöður.................................................................................................................... 19 
4.1 Staða umhverfisvottunar í ferðaþjónustu að mati sérfræðinga .............................. 19 

4.2 Staða umhverfisvottunar í ferðaþjónustu að mati ferðaþjónustuaðila ................... 22 

4.3 Tenging Vakans við 12. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ............................. 25 

4.4 Þekking viðmælenda á 12. heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna ........................ 27 

4.5 Efling ábyrgrar neyslu og framleiðslu í ferðaþjónustu m.t.t. umhverfisins .......... 29 

5 Umræður ........................................................................................................................ 33 
5.1 Staða umhverfisvottunar í íslenskri ferðaþjónustu m.t.t. 12. heimsmarkmiðs 

Sameinuðu þjóðanna ............................................................................................. 33 

5.2 Efling umhverfisvitundar innan íslenskrar ferðaþjónustu m.t.t. 12. 

heimsmarkmiðs Sameinuðu Þjóðanna................................................................... 35 

6 Lokaorð .......................................................................................................................... 37 



x 

Heimildir ............................................................................................................................ 39 

Viðauki A: Kynningarbréf ............................................................................................... 43 

Viðauki B: Samþykktaryfirlýsing .................................................................................... 44 

Viðauki C: Viðtalsrammi ferðaþjónustuaðila ................................................................ 45 

Viðauki D: Viðtalsrammi sérfræðinga ............................................................................ 46 
 



xi 

Myndir 

 

Mynd 1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ...................................................................... 7 

Mynd 2 Heimsmarkmið 12, Ábyrg neysla og framleiðsla .................................................. 10 

 



xii 

Töflur 

 

Tafla 1 Sérfræðingar ............................................................................................................ 16 

Tafla 2 Ferðaþjónustuaðilar ................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 



xiii 

Þakkir 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinanda okkar, Rannveigu Ólafsdóttur, fyrir alla þá 

aðstoð og leiðsögn sem hún veitti okkur, en stuðningur hennar var ómetanlegur. Næst 

viljum við þakka öllum okkar viðmælendum fyrir þátttöku þeirra, áhuga og vilji til að deila 

með okkur skoðunum sínum og hugmyndum gagnvart rannsókninni okkar. Einnig viljum 

við þakka Maríu Sif Bergþórsdóttur og Sigurði Jónssyni fyrir að lesa yfir þessa ritgerð. 

Loks viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir ómældan stuðning og þolinmæði 

sem þau veittu okkur.  
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta verður sífellt mikilvægari stoð í efnahag fjölmargra landa í heiminum. Með 

alþjóðavæðingu, tækniþróun og auknum lífsgæðum hefur vöxtur í ferðaþjónustu á heimsvísu 

rokið upp. Árið 2017 var ferðaþjónustan þriðja stærsta útflutningsvara í heiminum á eftir efna- 

og olíuútflutningi og á undan útflutningi á bílavarningi og matvælum (Alþjóðaferðamálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2019). Á Íslandi er ferðaþjónusta í dag ein helsta útflutningsvara landsins 

og taldi til 8,6% af vergri landsframleiðslu árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2018). Þessi þróun á 

mikilvægi ferðaþjónustunnar í efnahagslífinu helst mikið í hendur við vöxt alþjóðavæðingar, 

tækniþróunar og lífsgæða. Megin ástæðan fyrir því er að ferðaþjónustan skapar aukna atvinnu, 

hún byggir brýr milli ólíkra menningarheima og býr þannig til fjölmörg tækifæri sem skilar sér í 

efnahagslegum hagvexti. Þar sem ferðaþjónustan á mikilla hagsmuna að gæta er mikilvægt að 

vanda vel til verka og tryggja sjálfbærni atvinnugreinarinnar. Sjálfbær þróun felur ekki einungis í 

sér efnahagslegt jafnvægi heldur líka jafnvægi í umhverfi og náttúru. Um leið og hætt er að huga 

að sjálfbærni áfangastaða með uppbyggingu og viðhaldi getur það skaðað þá vöru sem 

ferðaþjónustan býður uppá. Þegar talað er um vörur ferðaþjónustunnar er átt við náttúru, landslag 

eða menningu (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). Með hækkandi hitastigi, 

fjölgun náttúruhamfara og hnignun í líffræðilegum fjölbreytileika hefur umræða um 

loftslagsbreytingar í heiminum aukist ár frá ári. Ferðaþjónustan er óhjákvæmilega hluti af þessari 

umræðu, enda ganga t.d. helstu fólksflutningakerfi ennþá fyrir olíu (Peeters, Szimba & 

Duijnisveld, 2007). Því virðist sem sjálfbær þróun hafi aldrei verið eins mikilvæg og í dag. 

Til þess að koma í veg fyrir ósjálfbæra þróun í heiminum fór hugtakið sjálfbær þróun að ryðja 

sér til rúms á níunda áratugi síðustu aldar í kjölfar Brundtlandskýrslunnar. Þar kom fram að 

sjálfbær þróun væri “þróun sem mætir þörfum nútíðarinnar án þess að skerða getu kynslóða 

framtíðarinnar til að mæta sínum þörfum” (Sameinuðu þjóðirnar, 1987, bls. 41). Skilgreiningin á 

hugtakinu sjálfbær þróun hefur engu að síður verið umdeild og tekið breytingum í gegnum árin. 

Eftir útgáfu Bundtlandskýrslunnar hafa Sameinuðu þjóðirnar staðið fyrir ýmsum ráðstefnum og 

gefið út áætlanir sem eiga að stuðla að sjálfbærri þróun. Nýjasta áætlunin er heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna sem kom fram á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2015. Þar voru 17 

markmið samþykkt af öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna og eiga markmiðin að stuðla að 

sjálfbærni á hinum ýmsu sviðum samfélags, umhverfis og náttúru til ársins 2030. Áhrif 

ferðaþjónustunnar tengjast að meira eða minna leyti öllum 17 markmiðunum. Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna er hægt að nýta sem tæki til þess að skapa heildstæðan ramma utan um 

skipulag og stefnumótun sem stuðlar að sjálfbærni ferðaþjónustunnar. Þar sem ferðaþjónustan er 

mikilvæg fyrir íslenskt efnahagskerfi getur það skipt sköpum að hugað sé vel að grunnstoðum 

hennar fyrir komandi kynslóðir (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). 

Meginhvati ferðamanna sem koma til Íslands er náttúran, en samkvæmt könnun um ferðavenjur 

erlendra ferðamanna á Íslandi árið 2018 svöruðu níu af hverjum tíu (91,8%) að þeir kæmu 

náttúrunnar vegna (Ferðamálastofa, 2019). Vegna þess er mikilvægt að ferðaþjónustufyrirtæki 

leggi sitt af mörkum varðandi umhverfis- og náttúruvernd og sýni ábyrgan rekstur í verki með 

því t.d. að taka upp umhverfisvottanir. Í þessari ritgerð verður sjónum sérstaklega beint að 12. 

heimsmarkmiðinu, „Ábyrg neysla og framleiðsla“, sem leggur áherslu á að tryggja sjálfbæra 

neyslu- og framleiðslu (Stjórnarráð Íslands, 2018). Sameinuðu þjóðirnar (UNEP, 2011) hafa 

lengi talað fyrir mikilvægi þess að tryggja sjálfbærari neyslu og framleiðslu þar sem jörðin hefur 
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ekki endalausar auðlindir sem núverandi neyslu- og framleiðslumynstur fólks gerir ráð fyrir. Í 

12. heimsmarkmiðinu eru átta undirmarkmið sem stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu. Flest 

undirmarkmiðin tengjast ferðaþjónustunni með einhverjum hætti og spilar ferðaþjónustan stórt 

hlutverk á heimsvísu þegar kemur að því að ná 12. heimsmarkmiðinu (Alþjóðaferðamálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2018). Áætlað er að þessum markmiðum verði náð fyrir árið 2030. Í 

hnotskurn ganga þessi markmið út á skilvirka nýtingu náttúruauðlinda, minnkun á sóun með 

endurnýtingu og takmörkun á losun efna. Einnig ganga þau út á miðlun upplýsinga til fólks um 

mikilvægi sjálfbærrar þróunar, sjálfbært verklag við opinber innkaup og loks þróun tækni til þess 

að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á ferðaþjónustu sem ýtir undir staðbundna 

framleiðslu (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Í kjölfar ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó de Janeiro árið 1992 tóku umhverfisstjórnunarkerfi 

stakkaskiptum (Bien, 2007). Slíkum kerfum er ætlað að skapa ákveðinn ramma sem fyrirtæki 

geta fylgt til þess að takmarka öll möguleg áhrif sem starfsemi þeirra getur haft á umhverfið. 

Þessi kerfi byggja gjarnan á vottun og er iðulega fenginn utanaðkomandi aðili sem tekur út 

rekstur eða framleiðsluferla fyrirtækisins og metur það eftir fyrirframgefinni forskrift (Rannveig 

Ólafsdóttir, Kristín Rut Kristjánsdóttir, Helga Jóhanna Bjarnadóttir og Árni Bragason, 2009). Í 

íslenskri ferðaþjónustu hafa hingað til fimm umhverfisvottanir verið notaðar en þær vottanir eru 

ISO 14001, Earth Check (áður Green Globe), Svanurinn, Bláfáninn og Vakinn (Stefán Gíslason, 

2005). Vakinn er yngsta vottunarkerfið sem flest íslensk ferðaþjónustufyrirtæki virðast vinna 

með í dag (Vakinn, e.d.-a). Það vottunarkerfi var tekið í notkun árið 2012 og var það myndað til 

þess að hafa samræmt gæðakerfi sem myndi henta öllum greinum í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Notast var við Qualmark gæðakerfi Nýja-Sjálands og það aðlagað að íslenskum aðstæðum. 

Ástæðan fyrir því var að það kerfi gekk vel í Nýja-Sjálandi og var þverfaglegt, þ.e.a.s. það náði 

til gistingar, þjónustu og samgangna (Vakinn, e.d.-b). Til þess að hafa gæðakerfi sem hentar 

öllum greinum innan ferðaþjónustunnar tvískiptir Vakinn gæðakerfi fyrir gistingu og 

ferðaþjónustu önnur en gisting. Vakinn er svo einnig með umhverfisvottun sem skiptist í gull, 

silfur og brons til að meta árangur ferðaþjónustufyrirtækja á sviði umhverfismála (Vakinn, e.d.-

c). Í dag eru alls 93 ferðaþjónustufyrirtæki þátttakendur í Vakanum og þar af 61 með 

umhverfisvottun (Vakinn, e.d.-a). 

Meginmarkmið eftirfarandi rannsóknar er að meta stöðu umhverfivottunar í íslenskri 

ferðaþjónustu með tilliti til 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna, um ábyrga neyslu og 

framleiðslu. Enn fremur að kanna hvernig unnt er að efla umhverfisvitund innan 

atvinnugreinarinnar með 12. heimsmarkmiðið í huga. Í rannsókninni verður horft sérstaklega til 

umhverfiskerfis Vakans. Til að ná fram meginmarkmiðum rannsóknarinnar eru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar: 

1. Hvert er viðhorf sérfræðinga og ferðaþjónustuaðila til a) stöðu umhverfisvottana 

almennt? b) til umhverfisvottunarkerfis Vakans? 

2. Styðja núverandi ferlar innan umhverfisvottunarkerfis Vakans við 12. heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um ábyrga neyslu og framleiðslu? 

3. Hver er þekking annars vegar ferðaþjónustuaðila, og hins vegar sérfræðinga til 12. 

heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna, um ábyrga neyslu og framleiðslu, m.t.t. íslenskrar 

ferðaþjónustu? 

4. Hvernig telja sérfræðingar og ferðaþjónustuaðilar unnt að efla meðvitund á meðal 

ferðaþjónustuaðila á mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu m.t.t. umhverfisins? 
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Til þess að svara þessum spurningum var gerð viðtalsrannsókn sem byggir á átta viðtölum. 

Fjögur viðtöl voru tekin við sérfræðinga á sviði ferðaþjónustunnar, umhverfisstjórnunar eða 

heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og hin fjögur við forsvarsaðila vottaðra 

ferðaþjónustufyrirtækja. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem beina sjónum að mikilvægi umhverfisvottana í 

íslenskri ferðaþjónustu (t.d. Stefán Gíslason, 2000; Ragnhildur Helga Jónsdóttir, 2004; Rannveig 

Ólafsdóttir o.fl., 2009). Hins vegar hafa okkur vitanlega engar rannsóknir verið gerðar sem beina 

sjónum að umhverfisvottunum ferðaþjónustufyrirtækja með tilliti til 12. heimsmarkmiðs 

Sameinuðu þjóðanna. Vegna þess hve mikill meirihluti ferðamanna heimsækir Ísland vegna 

náttúrunnar, er mikilvægt að þekkja og skilja viðhorf ferðaþjónustunnar til umhverfisvottana í 

ferðaþjónustu á Íslandi í samhengi við ábyrga neyslu og framleiðslu. 

Ritgerðin skiptist í sex megin kafla að inngangi meðtöldum. Annar kafli byggir á fræðilegum 

grundvelli rannsóknarinnar þar sem farið er yfir þau meginatriði sem rannsóknin byggir á. Við 

upphaf kaflans er fjallað um umhverfisáhrif ferðamennsku í hnattrænu og staðbundnu samhengi 

þar sem Ísland og íslensk náttúra spila aðalhlutverk. Næst verður í grófum dráttum farið yfir sögu 

sjálfbærrar þróunar, tilkomu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og tengingu þeirra við Ísland. 

Þá verður 12. heimsmarkmiðið það markmið sem verður helst til skoðunar í samhengi við 

ferðaþjónustu á Íslandi. Loks verður farið yfir þau umhverfisstjórnunarkerfi og –vottanir sem 

hafa verið notaðar í íslenskri ferðaþjónustu. Í þriðja kafla verða gerð skil á þeim gögnum og 

aðferðum sem notast var við gerð þessarar rannsóknar og framkvæmd hennar. Þá verður farið 

yfir það hvernig vali á viðmælendum var háttað ásamt því hvernig viðtölin fóru fram. Í fjórða 

kafla verða niðurstöður viðtala kynntar í fimm undirköflum. Fyrsti undirkafli segir frá stöðu 

umhverfisvottana í ferðaþjónustu á Íslandi í dag út frá viðhorfi sérfræðinga. Annar undirkafli 

segir frá stöðu umhverfisvottana í ferðaþjónustu á Íslandi í dag út frá viðhorfi ferðaþjónustuaðila. 

Þriðji undirkafli segir frá þeirri tengingu sem er á milli umhverfisvottunarkerfis Vakans og 12. 

heimsmarkmiðsins. Fjórði undirkafli gerir þá grein fyrir þekkingu og viðhorfi sérfræðinga og 

ferðaþjónustuaðila til 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna. Í fimmta undirkafla verður farið 

yfir viðhorf sérfræðinga og ferðaþjónustuaðila um hvernig unnt er að efla ábyrga neyslu og 

framleiðslu í ferðaþjónustu á Íslandi með tilliti til umhverfisins. Í sjötta kafla ritgerðarinnar 

verður fjallað um niðurstöður í samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar en sá kafli er 

tvískiptur til þess að gera markmið rannsóknarinnar góð skil. Að lokum verður rannsóknin dregin 

saman í lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Umhverfisáhrif ferðamennsku 

Umhverfisáhrif ferðamennsku eru margvísleg. Í því samhengi er gjarnan talað um ofnýtingu 

náttúruauðlinda, hegðun ferðamanna á náttúrutengdum áfangastöðum og mengunarvalda 

ferðaþjónustunnar (Holden, 2008). Þegar kemur að náttúruauðlindum og nýtingu þeirra eru 

hagsmunaaðilar oftar en ekki margir og með ólíkar skoðanir. Í náttúrutengdri ferðamennsku geta 

hagsmunaaðilar til dæmis verið ferðaþjónustufyrirtæki, sveitarfélög, ferðamenn eða stjórnvöld. 

Holden (2008) bendir í þessu sambandi á að það komi fyrir að margir hagsmunaaðilar vilji nýta 

ákveðna náttúruauðlind fyrir sína eigin hagsæld án þess að hugsa út í afleiðingar. Í því samhengi 

er hægt að líta til Geysissvæðisins. Umhverfisstofnun gaf út árið 2017 svokallaða 

Rauðlistaskýrslu sem er skýrsla yfir þau svæði sem eru eða hafa verið í hættu. Geysissvæðið 

hefur þar verið á rauðum lista nokkur ár í röð. Innviðir á staðnum virðast ekki hafa náð að bera 

þann fjölda fólks sem heimsækir svæðið en það hefur haft þær afleiðingar að umhverfið og 

náttúran eru farin að láta á sjá. Í Rauðlistaskýrslunni lýsir Umhverfisstofnun yfir áhyggjum af 

stöðu Geysissvæðisins og ítrekar skort á stýringu ferðamanna á svæðinu, skort á innviðum og 

ágangi á viðkvæmum jarðvegi og gróðri (Umhverfisstofnun, 2017). 

Þar sem vistkerfi Íslands er ungt og í sífelldri mótun, getur það verið afar viðkvæmt fyrir ytri 

áhrifum eins og ágangi ferðamanna á náttúrutengdum áfangastöðum (Rannveig Ólafsdóttir og 

Runnström, 2013). Megináhrif ferðamennsku á íslensk vistkerfi stafa einkum af lélegri stýringu 

ferðamanna um áfangastaði sem skortir almennilega innviði, eins og göngustíga og 

salernisaðstöðu. Áhrif ferðamanna á vistkerfi geta t.d. verið að ganga utan viðurkenndra 

gönguleiða, skilja eftir sorp á víðavangi eða keyra utan vega. Slík hegðun getur t.d. verið þess 

valdandi að landslag getur tekur breytingum vegna jarðvegsrofs. Þá er mikilvægt að stýra umferð 

ferðamanna um viðkvæm landsvæði með betri merkingum á vegum og göngustígum, auk þess að 

viðhalda öðrum innviðum (Rannveig Ólafsdóttir og Runnström, 2013). Þá er ekki eingöngu 

hegðun ferðamanna sem getur haft áhrif á náttúrutengda áfangastaði heldur geta 

ferðaþjónustuaðilar einnig verið óábyrg í hegðun. Ferðaþjónustuaðilar geta verið óábyrg með því 

t.d. að fræða starfsfólk sitt eða viðskiptavini ekki nægilega vel eða með því að virða ekki 

þolmörk áfangastaða (Holden, 2008). Það er hins vegar mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

óábyrg hegðun fólks í umhverfi og náttúru, sama hvort það eru ferðamenn eða fyrirtæki, getur oft 

stafað af menningarmun eða að fólk einfaldlega viti ekki betur. Það gerist sjaldnar að fólk stundi 

óábyrga hegðun vísvitandi (Wurzinger & Johansson, 2006). Það sem skiptir því höfuðmáli er að 

fólk geri sér grein fyrir afleiðingum hegðunar sinnar í náttúrunni. 

Hvað varðar umhverfisáhrif mengunar í ferðamennsku tóku Fletcher o.fl. (2018) saman fjóra 

flokka mengunar; loftmengun, vatnsmengun, hávaðamengun og sjónmengun. Samkvæmt skýrslu 

Umhverfisstofnunar um loftgæði á Íslandi sem gefin var út árið 2019 er andrúmsloftið á Íslandi 

almennt séð hreint. Það kemur þó fyrir að mengunin fari yfir heilsuverndarmörk. Helstu 

áhrifavalda loftmengunar á Íslandi má rekja til samgangna, jarðrofs og eldgosa, þegar þau eiga 

sér stað. Samkvæmt stöðuskýrslu Umhverfisstofnunar (2013) fyrir vatnasvæði á Íslandi þá hefur 

ferðaþjónustan lítil áhrif á mengun vatns samanborið við aðrar atvinnugreinar eins og landbúnað. 
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Það ber þó að hafa í huga að almennt séð þá er ferðaþjónusta vatnsfrek starfsgrein og getur 

skapað mikið álag á vatnskerfi, sérstaklega á áfangastöðum þar sem ferðamenn eru gjarnan mun 

fleiri en heimamenn (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 

2007). Hvað varðar hávaðamengun af völdum ferðaþjónustu þá tengist hún að mestu leyti 

samgöngum eða öðrum athöfnum ferðamanna nálægt byggð. Sjónmengun í ferðaþjónustu getur 

síðan haft ýmsar birtingarmyndir. Fyrir áfangastaði eins og Ísland, sem byggir mikið á 

náttúrufegurð, þá þarf gjarnan að huga vel að uppbyggingu á áfangastöðum. Gerð göngustíga, 

salernisaðstaða eða önnur uppbygging getur haft áhrif á það sjónarspil sem náttúra og umhverfi 

áfangastaða býður upp á (Fletcher o.fl., 2018). 

Ef litið er á áhrif mengunar af völdum ferðaþjónustu í hnattrænu samhengi þá var árið 2005 

áætlað að ferðaþjónustan bæri ábyrgð á um 5-14% af losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu 

(Simpson, Gössling, Scott, Hall og Gladin, 2008). Samkvæmt Fletcher o.fl. (2018) hefur þetta 

háa hlutfall verið drifið áfram af fjölgun ferðamanna, lengri vegalengdum ferðalaga og lækkun 

fluggjalda á heimsvísu. Þeir benda á að hinn öri vöxtur sem einkennt hefur ferðaþjónustu 

síðastliðna áratugi hafi gert það að verkum að sú tækniþróun sem ætluð er til að minnka 

kolefnisfótspor greinarinnar sé of hæg og nái því ekki að halda í við eftirspurn. Fletcher o.fl. 

(2018) telja að afleiðingar loftslagsbreytinga geti haft bein og óbein áhrif á áfangastaði sem 

jafnvel stóla mikið á árstíðabundna ferðaþjónustu. Bein áhrif loftslagsbreytinga á ferðaþjónustu 

eru t.d. öfgar í veðurfari, eins og flóðbylgjur, fellibyljir og hitabylgjur. Óbein áhrif 

loftslagsbreytinga er t.d. vatnsskortur, skógareldar, tap á líffræðilegum fjölbreytileika, 

smitsjúkdómum og breytingar í landslagi (Fletcher o.fl., 2018). 

Ferðaþjónusta hefur orðið stöðugt mikilvægari hluti í efnahagi Íslands síðastliðna áratugi og 

byggir mikið á þeirri fjölbreyttu náttúru sem landið hefur upp á að bjóða. Náttúran er því 

skilyrðislaust hluti af þeirri vöru sem greinin býður upp á. Könnun Ferðamálastofu (2019) sýnir 

að 91,8% ferðamanna sem heimsækja Ísland koma vegna náttúrunnar. Fletcher o.fl. (2018) benda 

á að til þess að byggja upp náttúrutengda áfangastaði og gera þá álitlega fyrir ferðamenn þurfa 

áfangastaðir að fara í gegnum þess konar framleiðsluferli í gegnum uppbyggingu eða 

markaðssetningu þeirra. Til þess að viðhalda þeirri ásýnd íslenskrar náttúru sem ferðaþjónustan 

býr að, er því mikilvægt að vanda vel til verka. Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvaða áhrif 

ferðaþjónustan og uppbygging hennar hefur á náttúru og umhverfi í nútíð og til framtíðar fyrir 

komandi kynslóðir (Rannveig og Runnström, 2013). 

2.2 Sjálfbær þróun 

2.2.1 Upphaf sjálfbærrar þróunar 

Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst formlega skilgreint á níunda áratug síðustu aldar í 

Brundtlandskýrslunni svonefndu sem unnin var af Brundtlandsnefndinni (e. World Commission 

on Environment and Development) um umhverfismál. Skýrslan ber heitið “Our Common Future” 

eða „Okkar sameiginlega framtíð“ og er hugtakið sjálfbær þróun skilgreint í skýrslunni á þennan 

hátt: „Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútíðarinnar án þess að skerða getu kynslóða 

framtíðarinnar til að mæta þeirra þörfum“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1987, bls. 41). Þessi 

skilgreining hefur síðan þá hlotið mikla gagnrýni. Sú gagnrýni byggist helst á því að 

skilgreiningin sé ekki nægilega skýr og of víðtæk, en síðan hugtakið var fyrst formlega skilgreint 

hefur sífellt verið unnið að endurskilgreiningu þess (Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut 

Kristjánsdóttir og Guðmundur Björnsson, 2018). Eftir útgáfu Brundtlandskýrslunnar héldu 
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Sameinuðu þjóðirnar ráðstefnu í Ríó de Janeiro í Brasilíu dagana 3. – 14. júní árið 1992. 

Ráðstefnan bar heitið „Dagskrá 21“ (e. Agenda 21) og var markmið hennar að stuðla að 

vitundarvakningu þjóða um mikilvægi sjálfbærrar þróunar og sameinast um áætlunargerð. Þessi 

áætlunargerð átti að sýna fram á það hvernig hægt væri að stuðla að sjálfbærri þróun í heiminum 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1992). Þátttaka þjóða í ráðstefnunni var frjáls og voru engin lagaleg 

ákvæði um skuldbindingu þátttakenda til að framfylgja áætluninni. Í skýrslunni kemur fram 

hvernig meginstoðir sjálfbærrar þróunar skiptast í þrennt, þ.e. efnahagur, náttúran og samfélagið. 

Til að stuðla að sjálfbærri þróun þurfa allir áðurnefndir þættir að vera sjálfbærir til að draga ekki 

úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum (Sameinuðu þjóðirnar, 1992). 

Ráðstefnan í Ríó de Janeiro setti tóninn fyrir komandi ár og liðu átta ár þar til Þúsaldarfundur 

Sameinuðu þjóðanna var haldinn árið 2000. Þar var samþykkt skuldbinding aðildarríkja til 

svokallaðra Þúsaldarmarkmiða. Markmiðin voru átta talsins sem giltu frá árinu 2000-2015 og 

snérust um að draga úr fátækt, efla menntun, jöfnuð kynja, draga úr barnadauða, bæta 

mæðraeftirlit, að berjast gegn sjúkdómum, að vinna að sjálfbærri þróun og auka 

alþjóðlegtsamstarf (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.). Markmiðin þóttu takast vel og náðist að uppfylla 

flest þeirra eins og til að mynda að takmarka sárafátækt til muna (Stjórnarráðið, 2018). 

Sameinuðu þjóðirnar héldu svo 12 árum síðar 20 ára afmælisráðstefnu sem bar heitið Ríó+ 20 

þar sem 20 ár voru liðin frá Dagskrá 21 ráðstefnunni í Ríó de Janeiro 1992. Niðurstöður 

ráðstefnunnar bjuggu þar til undirstöðu að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem byggja 

að einhverju leyti á Þúsaldarmarkmiðunum (Sameinuðu þjóðirnar, 2012). 

2.2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Nýjasta áætlun Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun ber heitið „Áætlun 2030“ (e. Agenda 

2030) og er einnig þekkt sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sú áætlun gildir frá árinu 

2015-2030 og var samþykkt á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015 (Stjórnarráð 

Íslands, 2018). Á ráðstefnunni voru sett saman 17 markmið (sjá mynd 1) með 169 

undirmarkmiðum sem eiga að nást eigi síðar en árið 2030. Markmiðin voru samþykkt af öllum 

fulltrúm aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna og snúa að bættum lífskjörum fólks um allan heim og 

stuðla að sjálfbærri þróun. Þar sem Þúsaldarmarkmiðin þóttust ganga vel var ákveðið að bæta við 

fleiri markmiðum í heimsmarkmiðin þar sem umhverfis- og auðlindamál gegna stærra hlutverki 

(Stjórnarráð Íslands, 2018). Auk þess var lögð áhersla á að heimsmarkmiðin myndu ná yfir öll 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

 

Mynd 1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Heimild: Haskóli Íslands, e.d.) 
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Heimsmarkmiðunum er ætlað að stuðla að sjálfbærni á hinum ýmsu sviðum samfélags, 

umhverfis og náttúru. Þessi markmið eru: 1 (engin fátækt); 2 (ekkert hungur); 3 (heilsa og 

vellíðan); 4 (menntun fyrir alla); 5 (jafnrétti kynjanna); 6 (hreint vatn og hreinlætisaðstaða); 7 

(sjálfbær orka); 8 (góð atvinna og hagvöxtur); 9 (nýsköpun og uppbygging); 10 (aukinn 

jöfnuður); 11 (sjálfbærar borgir og samfélög); 12 (ábyrg neysla og framleiðsla); 13 (aðgerðir í 

loftslagsmálum); 14 (líf í vatni); 15 (líf á landi); 16 (friður og réttlæti) og 17 (samvinna um 

markmiðin) (Stjórnarráð Íslands, 2018). Ferðaþjónusta hefur áhrif sem tengist inn á öll 17 

markmiðin, sem undirstrikar hveru víðfeðm ferðaþjónustan er. Alþjóðaferðamálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations World Tourism Organisation, UNWTO) (2018) telur að 

þrjú af þessum 17 markmiðum séu hvað mikilvægust þegar kemur að ferðaþjónustu. Þau eru 

markmið 8, 12 og 14. 

2.2.3 Heimsmarkmiðin og Ísland 

Ísland er eitt aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna og hefur það sem þjóðfélag skuldbundið sig til 

þess að gera allt sem í valdi þess stendur til að framfylgja öllum 17 heimsmarkmiðunum og 

undirmarkmiðum þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2018). Til þess að framfylgja þeim hafa stjórnvöld 

forgangsraðað markmiðum sem eiga við íslenskt samfélag og aðstæður þess. Þeim er skipt niður 

í markmið innanlands, alþjóðleg markmið og bæði innlend sem alþjóðleg markmið (Stjórnarráð 

Íslands, 2018). Markmiðin sem stjórnvöld Íslands virðast leggja hvað mesta áherslu á til aðgerða 

eru markmið 5, 14, 15 og 17 (Stjórnarráð Íslands, 2017). Á málasviði ferðaþjónustunnar virðist 

vera lögð megináhersla á markmið 9, 11 og 13 sem tengjast aðgerðum íslenskra stjórnvalda 

samkvæmt tillögu stjórnvalda um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022. Með þessum markmiðum 

er stefnan sett á að auka árlega framleiðni, minnka árlega losun gróðurhúsalofttegunda og 

viðhalda jákvæðu viðhorfi til ferðaþjónustu á Íslandi (Þingskjal 533, 2016-2017). Athyglisvert er 

að ekki er lögð áhersla á markmið 12 í aðgerðum íslenskra stjórnvalda á málasviði ferðamála. 

Auk þess er í markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað eitt af megin markmiðunum að auka 

meðalneyslu ferðamanna (Íslandsstofa, 2017). Samkvæmt útreikningum 

Alþjóðaferðamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (2018) er hins vegar markmið 12 eitt af þremur 

mikilvægustu markmiðunum sem tengjast ferðaþjónustu hvað mest. 

Ábyrg neysla og framleiðsla hefur verið lengi eitt af umfjöllunarefnum um betri framtíð hjá 

Sameinuðu þjóðunum. Rekja má umfjöllun um mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu til 

ársins 1987 þegar Bruntdlandskýrslan var gefin út. Þar kom fram að ein af helstu ógnum 

heimsins væri neyslu- og framleiðslumynstur manna (Sameinuðu þjóðirnar, 1987). Það sem 

veldur þessari ógn er að eftirspurn auðlinda er sífellt að aukast út af m.a. aukinni neyslu manna 

miðað við höfðatölu. Þess vegna er mikilvægt að bregðast við og breyta neysluhegðun þar sem 

auðlindir jarðar eru ekki endalausar (UNEP, 2011). Ekki hefur tekist að koma í veg fyrir þessa 

ógn síðustu áratugi og ákváðu því Sameinuðu þjóðirnar að leggja meiri áherslu á umhverfis- og 

auðlindamál. Á þeim grunni byggist 12. heimsmarkmiðið (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

2.3 Ábyrg neysla og framleiðsla 

2.3.1 Heimsmarkmið 12: Ábyrg neysla og framleiðsla 

Megináhersla 12. heimsmarkmiðsins, sem sjá má á mynd 2, er „að stuðla að skilvirkri nýtingu 

bæði auðlinda og orku, veita aðgang að grunnþjónustu og grænum störfum auk þess að bæta 
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lífsgæði allra“ (Stjórnarráð Íslands, 2018, bls. 46). Eftirfarandi átta undirmarkmið eru sett til 

grundvallar:  

12.1 Hrundið verði í framkvæmd tíu ára rammaáætlunum um sjálfbæra neyslu og 

framleiðslu þar sem öll lönd, með hátekjuríkin í fararbroddi, grípa til aðgerða. Tekið 

verði tillit til þróunar og getu þróunarlandanna; 

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka nýtingu 

náttúruauðlinda náð; 

12.3 Eigi síðar en árið 2030 hafi sóun matvæla á smásölumarkaði og hjá neytendum 

minnkað um helming á hvern einstakling um heim allan. Nýting í matvælaframleiðslu og 

hjá birgðakeðjum verði bætt, þ.m.t. við uppskeru; 

12.4 Eigi síðar en árið 2020 verði meðferð efna og efnablandna umhverfisvænni á 

öllum stigum, sem og meðhöndlun úrgangs með slíkum spilliefnum, í samræmi við 

alþjóðlegar rammaáætlanir sem samþykktar hafa verið. Dregið verði verulega úr losun 

efna og efnablandna út í andrúmsloftið, vatn og jarðveg í því skyni að lágmarka skaðleg 

áhrif á heilsu manna og umhverfið; 

12.5 Eigi síðar en árið 2030 hafi forvarnir, minni úrgangur, aukin endurvinnsla og 

endurnýting dregið verulega úr sóun; 

12.6 Fyrirtæki, einkum stór og alþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að innleiða 

sjálfbæra þróun í starfsemi sína og veita upplýsingar um sjálfbærni í skýrslum sem 

gefnar eru út á þeirra vegum; 

12.7 Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við 

innlenda stefnu og forgangsröðun; 

12.8 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að fólk um allan heim sé upplýst og 

meðvitað um sjálfbæra þróun og hvernig það getur lifað í sátt við náttúruna. 

12.A Þróunarlönd fái stuðning til þess að auka vísinda- og tækniþekkingu í því skyni 

að þoka neyslu og framleiðslu í átt til aukinnar sjálfbærni; 

12.B Þróuð verði tæki til þess að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á 

ferðaþjónustu sem leiðir af sér störf og ýtir undir staðbundna menningu og framleiðslu; 

og 

12.C Óhagkvæmar niðurgreiðslur vegna jarðefnaeldsneytis, sem ýta undir sóun, 

verði færðar til betri vegar með því að aflétta markaðshömlum, í samræmi við innlendar 

aðstæður, meðal annars með því að endurskipuleggja skattlagningu og leggja 

niðurgreiðslur niður í áföngum í ljósi skaðlegra umhverfislegra áhrifa. Tekið verði fullt 

tillit til sérþarfa og aðstæðna þróunarlanda og haldið í skefjum aðgerðum sem gætu haft 

skaðleg áhrif á þróun fátækra samfélaga (Stjórnarráð Íslands, 2018, bls. 128). 
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Mynd 2 Heimsmarkmið 12, Ábyrg neysla og framleiðsla 

(Heimild: Félag Sameinuðu þjóðanna e.d.) 

Til þess að standast þessi markmið þegar kemur að ferðaþjónustu er mikilvægt að stjórnvöld, 

ferðaþjónustuaðilar og aðrir hagsmunaaðilar skilji hvernig þau geta brugðist við og sýnt ábyrgð í 

verki (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). Samkvæmt stöðuskýrslu 

Stjórnarráðs Íslands (2018) er engin sértæk áætlun til staðar um sjálfbæra neyslu og framleiðslu. 

Í sömu skýrslu er bent á nytsemi 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna til þess að stuðla m.a. 

að bættri nýtingu auðlinda og orku til framtíðar. Þar er einnig bent á að út frá útreikningum 

Global Footprint Network, sem notað er til þess að reikna út kolefnisfótspor ríkja, er Ísland eitt 

að þeim löndum sem hefur verk að vinna til þess að verða vistvænna land (Stjórnarráð Íslands, 

2018).  

2.3.2 Ábyrgð ferðaþjónustunnar í umhverfismálum 

Ferðaþjónustuaðilar eiga flestir í miklum samskiptum við ferðamenn og geta því haft áhrif á 

neysluhegðun þeirra. Á þann hátt tengjast þeir beint 12. heimsmarkmiðinu. Ferðaþjónustuaðilar 

geta t.d. með ýmsu móti hvatt eða sannfært ferðamenn um að kaupa rétta vöru eða þjónustu sem 

stuðlar að ábyrgri neyslu og framleiðslu. Það krefst þó bæði skilnings á ábyrgri neyslu og 

framleiðslu ásamt því hvaða vörur eða þjónustu er verið að selja. Í samskiptum 

ferðaþjónustuaðila við ferðamenn, hafa þeir enn fremur þann möguleika að reikna 

kolefnisfótspor ferðaáætlana þeirra. Slíkt getur veitt ferðamönnum yfirsýn á ferðalagi þeirra og 

kosti þess að velja ferðaáætlun sem hefur hvað minnst áhrif á umhverfið. Ferðaþjónustuaðilar 

geta einnig boðið ferðamönnum upp á að kaupa að auki svokallaða græna pakka sem minnkað 

gætu áhrif þeirra á umhverfið (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). Slíkir 

pakkar eru gjarnan settir saman í samvinnu við sjóði eða stofnanir sem vinna að því að reikna 

kolefnisfótspor fyrirtækja eða að kolefnisjafna rekstur fyrirtækja. Kolviður er 

fjármögnunarsjóður sem aðstoðar m.a. fyrirtæki við að kolefnisjafna rekstur sinn með því að 

planta trjám og binda þar með kolefni úr andrúmsloftinu (Kolviður, e.d.). Einnig hafa 

ferðaþjónustuaðilar tækifæri til þess að upplýsa ferðamenn um hvernig þeir geti stundað ábyrga 

neyslu á meðan á ferðalaginu stendur. Slíkar upplýsingar geta verið á borð við að flokka rusl og 

takmarka kaup á einnota plasti (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). 

Fyrir utan þau áhrif sem ferðaþjónustuaðilar geta haft á viðskiptavini, skiptir líka miklu máli að 

ferðaþjónustuaðilar stundi sjálf ábyrga nýtingu á náttúruauðlindum og þeim viðkvæmu 

vistkerfum sem þar eru (Rannveig Ólafsdóttir og Runnström, 2013). Þar sem ferðaþjónustan á 

Íslandi gerir að mestu út á þá náttúru sem landið hefur upp á að bjóða, er mikilvægt að 

ferðaþjónustuaðilar séu meðvitaðir um ábyrga umgengni í náttúrunni. Ferðaþjónustuaðilar þurfa 

því að skipuleggja starfsemi sína með það í huga að nýta náttúruauðlindir á sjálfbæran hátt. 

Einnig skiptir máli að sveitafélög og aðrir skipuleggjendur skapi góðan grundvöll fyrir starfsemi 
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ferðaþjónustunnar eins og með uppbyggingu innviða (Rannveig Ólafsdóttir og Runnström, 

2009). Þar má nefna skipulagningu á gönguleiðum, reiðstígum, úrgangslosun og þá innviði sem 

þarf til þess að bera þann fjölda ferðamanna sem ferðaþjónustufyrirtækin eru að þjónusta. Ef vel 

er hugað að innviðum á áfangastöðum ferðamanna getur það komið í veg fyrir óþarfa jarðrof sem 

á sér stað t.d. þegar ekið er utan vega eða óskipulögðum gönguleiðum. Einnig þarf að huga vel 

að því að innviðir hafi ekki áhrif á landslag með því t.d. að hafa þá einfalda þannig að þeir falli 

að umhverfi sínu (Rannveig Ólafsdóttir og Runnström, 2009). 

Möguleikar ferðaþjónustuaðila á því að vinna að 12. heimsmarkmiðinu geta einnig snúið að 

daglegum rekstri fyrirtækisins auk framleiðsluferla þeirrar vöru og þjónustu sem þau bjóða upp 

á. Hvað varðar daglegan rekstur ferðaþjónustufyrirtækja geta þau sýnt fram á ábyrgð með því að 

takmarka sóun á pappír, flokka rusl og fræða starfsfólk um umhverfisvæna starfshætti. 

Ferðaþjónustufyrirtæki geta að auki hvatt starfsfólk til að nýta sér umhverfisvænni farkosti eins 

og almenningssamgöngur, hjólreiðar eða að starfsfólk deili bílum til og frá vinnustað. Þegar 

kemur að framleiðsluferlum ferðaþjónustufyrirtækja, þurfa þau fyrst og fremst að þekkja þá vöru 

sem þau eru að selja. Þau geta gert það m.a. með því að senda starfsfólk sitt í að skoða birgja sem 

þau eiga í viðskiptum við, þær vörur eða þjónustu sem þau eru að selja. Einnig geta 

ferðaþjónustufyrirtæki stuðlað að fræðslu starfsfólks um ábyrga neyslu og framleiðslu. Þá geta 

ferðaþjónustuaðilarnir verið fullvissir um hvaða vara eða þjónusta er ábyrgust gagnvart 

umhverfinu og stýrt ferðamönnum þangað. Einnig gætu þeir þá hvatt eða sannfært aðra birgja um 

að bjóða upp á umhverfisvænni kosti þar sem eftirspurn ferðamanna á sjálfbærri ferðaþjónustu er 

sífellt að aukast (Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). 

2.4 Umhverfisstjórn í ferðaþjónustu 

2.4.1 Umhverfisstjórnunarkerfi og umhverfisvottanir 

Umhverfisstjórnun snýst um „að hafa stjórn á umhverfisþáttum í starfsemi fyrirtækja og sýna 

fram á stöðugar umbætur á sviði umhverfismála“ (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 1999, bls. 139). 

Rekstraraðilar ferðaþjónustufyrirtækja geta nýtt umhverfisstjórnunarkerfi til þess að sýna 

ábyrgan rekstur í verki og komast þannig nær sjálfbærri framtíð í ferðaþjónustu. 

Umhverfisstjórnunarkerfi samanstanda af stjórnskipulagi, áætlunargerð, ábyrgðarskiptingu, 

starfsháttum, verklagsreglum og ferlum sem nýtast þeim við það að skapa góðan grunn og 

jafnvægi í umhverfisstjórnun ferðaþjónustufyrirtækja. Ásamt því að meginmarkmið 

umhverfisstjórnunarkerfa er að uppfylla staðla um umhverfismál, þá er markmið þeirra einnig að 

styrkja stöðu og ímynd ferðaþjónustufyrirtækja á markaði (Iðntæknistofnun, 1998). 

Ferðaþjónustufyrirtæki sem nýta sér umhverfisstjórnunarkerfi í sinni starfsemi geta auk þess sótt 

eftir því að fá umhverfisvottun. Það er gert með því að fá utanaðkomandi aðila til þess að fara 

yfir það kerfi sem notað er og öðlast í kjölfarið vottun á kerfinu. Rekstraraðilar geta síðan nýtt 

slíkar umhverfisvottanir m.a. til markaðssetningar (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 1999). Það 

umhverfisstjórnunarkerfi sem hefur verið notað í ferðaþjónustu á Íslandi er ISO 14001, en 

umhverfisvottanir sem hafa verið notaðar eru Earth Check (áður Green Globe), Norræni 

Svanurinn, Bláfáninn og Vakinn. 

 

 ISO 14001, sem stofnað var árið 1996, er alþjóðlegt umhverfisstjórnunarkerfi. 

Markmið þess er að skapa heildstæða alþjóðlega staðla fyrir fyrirtæki og stofnanir. 

Þar er lögð áhersla á stöðugar umbætur, skilvirka nýtingu auðlinda og takmörkun á 
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mögulegum umhverfisáhrifum. Fyrirtæki þurfa með þessu kerfi að móta sín eigin 

markmið og áætlun sem þau munu síðan vinna út frá til þess að bæta sína ferla 

(Stefán Gíslason, 2005). Samkvæmt heimild Stjórnvísi frá árinu 2013, eru fjögur 

ferðaþjónustufyrirtæki með þessa vottun. Þau fyrirtæki eru Hópbílar, Icelandair Hótel 

Reykjavík Natura, Bílaleiga Akureyrar og Kynnisferðir (Stjórnvísi, 2013). 

 Norræni Svanurinn er norrænt umhverfisvottunarkerfi sem Norræna ráðherranefndin 

setti saman árið 1989. Markmiðið með Svaninum er að skapa viðmið fyrir lífsferil 

vöru eða þjónustu fyrirtækis. Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki sem eru með Svansvottun 

árið 2019 eru samkvæmt Umhverfisstofnun átta talsins. Þau eru Farfuglaheimilin í 

Laugardal, Farfuglaheimilin í Vesturgötu, Hótel Rauðaskriða, Hótel Eldhestar, Grand 

Hótel Reykjavík, Farfuglaheimilið Loft, Hótel Fljótshlíð og Farfuglaheimilið í 

Borgarnesi (Umhverfisstofnun, e.d.). 

 Bláfáninn er annað alþjóðlegt umhverfisvottunarkerfi sem hefur það að markmiði að 

vernda umhverfi hafna og stranda, en þessi vottun varð til árið 1987 (Stefán Gíslason, 

2005). Árið 2002 innleiddi síðan Landvernd vottunina. Markmið þessarar vottunar er 

að gæta að lífríki haf- og strandsvæða og draga þannig úr öllum mögulegum 

umhverfisáhrifum, ásamt því að fræða og huga að öryggi. Árið 2019 eru, samkvæmt 

Landvernd, fimm ferðaþjónustufyrirtæki sem stunda sjávarferðamennsku með vottun 

Bláfánans á Íslandi. Þau fyrirtæki eru Ambassador á Akureyri, Norðursigling á 

Húsavík, Elding, Special Tours og Whale Safari í Reykjavík (Landvernd, e.d.). 

 Earth Check (áður Green Globe) er alþjóðleg umhverfisvottun sem skapar grundvöll 

fyrir bæði fyrirtæki og samfélög til þess að stuðla að sjálfbærni og grænni framtíð. 

Árið 2009 gaf Náttúrustofa Vesturlands út skýrsluna Umhverfisvottað Ísland og var 

þá varpað fram þeirri hugmynd að Ísland yrði fyrsta umhverfisvottaða landið í 

heiminum með því að umhverfisvotta starfsemi allra sveitarfélaga. Í skýrslunni er 

nefnt að það myndi vera gríðarlegt tækifæri til markaðssetningar landsins sem 

áfangastaður á heimsvísu. Á sínum tíma var Green Globe umhverfisvottunin talin 

vera besta leiðin til þess þar sem umhverfismerkið er alþjóðlega viðurkennt, 

trúverðugt og þekkt víðast hvar í heiminum. Einnig gæti reynsla og þekking 

Snæfellsness og annarra sveitarfélaga sem hlotið hafa umhverfisvottunina nýst öðrum 

sveitarfélögum (Náttúrustofa Vesturlands, 2009). Árið 2019 hefur enn ekki tekist að 

umhverfisvotta allt Ísland en nú eru Vesturland og Vestfirðir með vottun frá Earth 

Check ásamt hvalaskoðunarfyrirtækinu Eldingu, sem er eina fyrirtækið með þessa 

vottun (Earthcheck, e.d.). 

 Vakinn er íslenskt gæða- og umhverfisvottunarkerfi fyrir ferðaþjónustu sem þróað var 

út frá ný-sjálenska umhverfisvottunarkerfinu Qualmark og var tekið í notkun árið 

2012 (Vakinn, e.d.-b). Ferðaþjónustufyrirtæki með umhverfisvottun Vakans eru 61 

talsins (Vakinn, e.d.-a). Þar sem Vakinn hefur þá sérstöðu að vera alíslenskt 

vottunarkerfi, verður það haft í fyrirrúmi í þessari ritgerð. Nánar er fjallað um sögu og 

hlutverk Vakans í ferðaþjónustu á Íslandi í kafla 2.4.3. 

2.4.2 Rannsóknir um skilvirkni umhverfisstjórnunarkerfa 

Aldamótaárið 2000 vann Stefán Gíslason (2000) skýrslu fyrir Samtök ferðaþjónustunnar um 

vistvænar vottanir. Þar fór hann yfir þau kerfi sem voru til staðar á þeim tíma og kom í 
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framhaldinu með tillögur um stefnu í umhverfismálum í ferðaþjónustu á Íslandi. Þar fjallar hann 

m.a. um mikilvægi umhverfisvottana í ferðaþjónustu til þess að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum greinarinnar. Þrátt fyrir mikilvægi umhverfisvottana tekur hann þó fram í 

niðurstöðum að hann mæli gegn því að þróa séríslenskt umhverfisvottununarkerfi. Þess skal þó 

getið að þegar þessi skýrsla var gefin út var vottunarkerfi Vakans ekki til staðar. Niðurstöður 

hans voru m.a. að séríslenskt umhverfisvottunarkerfi myndi auka rugling meðal ferðamanna þar 

sem nú þegar eru til mörg erlend vottunarkerfi sem eru mun þekktari. Hann telur jafnframt að 

það séu takmarkaðar líkur á því að íslenskt kerfi myndi verða nægilega þekkt meðal ferðamanna 

til þess að hægt sé að taka mark á því á erlendum mörkuðum. Að lokum leggur Stefán til að 

íslensk ferðaþjónustufyrirtæki ættu helst að nýta sér erlendar umhverfisvottanir. 

Ragnheiður Helga Jónsdóttir (2004) gerði rannsókn sem greinir m.a. gildi umhverfisstjórnunar 

og vottana fyrir íslensk ferðaþjónustufyrirtæki. Niðurstöður hennar sýna að íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki finni fyrir litlum ytri þrýstingi þegar kemur að því að taka upp 

umhverfisvottanir. Vegna þess sækjast ferðaþjónustufyrirtæki síður í það að fá vottun vegna 

skorts á umbun frá markaðnum. Einnig nefnir Ragnhildur að hindranir séu til staðar fyrir lítil og 

meðalstór ferðaþjónustufyrirtæki. Það útskýrir ástæðuna fyrir því að slík ferðaþjónustufyrirtæki 

eru í minna mæla að taka upp umhverfisvottanir. Ragnhildur komst að því að helstu hindranir 

lítilla- og meðalstórra ferðaþjónustufyrirtækja eru kostnaður og sú vinna og tími sem fylgir því 

að taka upp umhverfisvottanir. 

Rannveig Ólafsdóttir o.fl. (2009) gerðu rannsókn árið 2009 um umhverfisvitund og 

umhverfisstjórnun í ferðaþjónustu. Þar er fjallað um viðhorf ferðaþjónustuaðila og ferðamanna til 

umhverfisstjórnunar og vistvænnar vottunar í og við Vatnajökulsþjóðgarð. Niðurstöður þeirra 

sýna að þekking á umhverfisstjórnunarkerfum sé takmörkuð sem má vera vegna skorts á 

upplýsingum um slík kerfi. Hins vegar virðast ferðaþjónustuaðilar gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess að fara vel með umhverfi og náttúru. Jafnframt kemur fram í rannsókninni áhugi meðal 

ferðamanna á að eiga frekar í viðskiptum við ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa vottun af einhverju 

tagi og jafnvel að borga meira fyrir vottaða þjónustu. Ný könnun Ferðamálastofu (2019) styður 

þessar niðurstöður og sýnir að 78% ferðamanna telja umhverfisvottanir skipta máli þegar þeir 

standa frammi fyrir vali á ferðaþjónustufyrirtæki. 

Fletcher o.fl. (2018) benda á að í gegnum árin hafa verið gerðar margar tilraunir til að gera 

ferðaþjónustu umhverfisvænni. Þessar tilraunir hafa m.a. verið gerðar með markvissri 

markaðssetningu til þess að gera viðskiptavini meðvitaðri um val sitt á vöru og þjónustu. Þeir 

benda jafnframt á að mörg ferðaþjónustufyrirtæki hafi hins vegar gleymt sér í hagrænum 

ávinningi umhverfisvottana í stað þess að einblína á það sem þessar vottanir standa virkilega 

fyrir; umhverfið og náttúruna. Vegna þess hefur ábyrgðin gjarnan færst yfir á ferðamenn sem 

þurfa að velja og hafna vörum og þjónustu eftir eigin samvisku (Fletcher o.fl., 2018). 

2.4.3 Vakinn 

Þegar ferðaþjónusta var farin að setja mark sitt á íslenskt atvinnulíf, og sífellt fleiri ferðamenn að 

flykkjast til landsins, fór að skapast eftirspurn hjá ferðaþjónustuaðilum eftir gæðakerfi sem 

myndi henta fyrir allar greinar í ferðaþjónustu. Iðnaðarráðuneytið og Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

fóru í kjölfarið að þróa umhverfis- og gæðakerfi sem myndi henta öllum greinum í 

ferðaþjónustu. Ráðgjafafyrirtækið Alta var fengið til að vinna verkefnið þar sem skoðuð voru 

fjölmörg gæðakerfi sem hafa verið nýtt í öðrum löndum. Að endingu var ákveðið að vinna með 

gæðakerfið Qualmark sem var staðfært og aðlagað að íslenskum aðstæðum og varð að Vakanum. 
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Notast hefur verið við Qualmark á Nýja-Sjálandi og hefur það reynst þeim vel. Árið 2010 var 

Nýja-Sjáland eina landið í heiminum með umhverfisflokkunarkerfi sem var þverfaglegt og náði 

til gistingar, þjónustu og samgangna. Eftir að hafa aðlagað kerfið að íslenskum aðstæðum var 

Vakinn tekinn í notkun árið 2012 (Vakinn, e.d.-b). Samkvæmt heimasíðu Vakans, er Vakinn 

yngsta og vinsælasta vottunarkerfið á Íslandi sem flest íslensk ferðaþjónustufyrirtæki vinna með í 

dag (Vakinn, e.d.-b). Ástæðan fyrir því er hversu þverfaglegt gæðakerfið er. Vakinn tvískiptir 

gæðakerfinu fyrir ferðaþjónustufyrirtæki sem vilja gæðavottun Vakans í bæði gistingu og 

ferðaþjónustu önnur en gisting. Ásamt því eru þeir einnig með sérflokk fyrir umhverfismerki 

fyrir þau ferðaþjónustufyrirtæki sem vilja umhverfisvottun Vakans (Vakinn, e.d.-c). Í dag eru 93 

ferðaþjónustufyrirtæki sem taka þátt í Vakanum, en 61 þeirra eru með umhverfisvottun (Vakinn, 

e.d.-a). Samkvæmt heimasíðu Vakans þurfa allir þátttakendur í Vakanum, frá og með 1. janúar 

2019, að uppfylla þau lágmarksviðmið sem sett eru fyrir umhverfishluta Vakans (Vakinn, e.d.-d). 

Hægt er að fá þrenns konar umhverfisvottun, gull, silfur og brons. Samkvæmt heimasíðu Vakans 

er hlutverk umhverfisvottunarinnar að skapa viðmið til þess að „meta árangur fyrirtækja á sviði 

umhverfismála, samfélagslegrar ábyrgðar og tengsla við nærsamfélagið“. (Vakinn, e.d.-c, bls. 1) 

Þegar slíkt mat hefur verið framkvæmt af forsvarsmönnum Vakans fá ferðaþjónustufyrirtæki 

ýmist gull, silfur eða brons fyrir árangur sinn (Vakinn, e.d.-b). Ferlið sem ferðaþjónustufyrirtæki 

þurfa að ganga í gegnum til þess að fá umhverfisvottun byrjar fyrst á því að fylla út gátlista. 

Þessi gátlisti skiptist í átta hluta: 1. Stefnumótun og starfshættir, 2. Innkaup og auðlindir, 3. Orka, 

4. Úrgangur, 5. Náttúruvernd, 6. Samfélag, 7. Birgjar og markaður og 8. Upplýsingar til 

viðskiptavina. Undir hverjum hluta eru síðan ýmsar spurningar varðandi rekstrarhætti 

ferðaþjónustufyrirtækisins, sem ábyrgðaraðilar hvers fyrirtækis þurfa að fylla út af gaumgæfni. 

Við þessar spurningar er hægt að haka við fjóra valmöguleika, hvort visst atriði „þarfnist 

athugunar“, hvort það sé „búið og gert“, „eigi ekki við“ eða þurfi að „færa í aðgerðaráætlun“. 

Þegar búið er að fylla út þennan gátlista er í kjölfarið gerð úttekt á fyrirtækinu. Til þess að 

ferðaþjónustufyrirtæki hljóti bronsmerki Vakans þarf það að hafa framkvæmt a.m.k. sex aðgerðir 

af gátlistanum sem eru lágmarkskröfur. (Vakinn, e.d.-e). Vakinn heldur síðan árlegar úttektir þar 

sem óháðir aðilar óska eftir uppfærðum gögnum frá þátttakendum Vakans. Það er gert til þess að 

sannreyna að þátttakendur noti fagleg vinnubrögð og fylgi gæða- og umhverfisviðmiðum 

Vakans. Ef þátttakendur stóðust ekki gæða- og umhverfisviðmið Vakans í kjölfar úttektar hafa 

þeir þrjá mánuði til að uppfylla kröfur Vakans. Ef það tekst ekki missa þátttakendur rétt sinn á 

merki Vakans (Vakinn, e.d.-f). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Til að meta stöðu umhverfisvottunar í íslenskri ferðaþjónustu með tilliti til 12. 

heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna var ákveðið að styðjast við eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. Qualitative research). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á 

aðleiðslu þar sem rannsakendur afla gögnum í raunverulegum aðstæðum, eins og t.d. með 

einstaklingsviðtölum. Í slíkri gagnaöflun er mikilvægt að leggja til hliðar sínar eigin 

fyrirframgefnu hugmyndir og vera opin fyrir nýjum hugmyndum viðmælenda. Á þann hátt 

verða til ákveðnar hugmyndir í greiningarferlinu sem byggja grunn að niðurstöðum 

(Bryman, 2016). Ákveðið var að nýta þessa aðferðafræði við gerð rannsóknarinnar þar sem 

markmið eigindlegra aðferða er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og veita 

einstaklingsviðtöl tækifæri til þess (Bryman, 2016). Þannig er hægt að fá betri sýn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar út frá t.d. viðhorfi og þekkingu viðmælenda. 

3.2 Gagnaöflun og val á viðmælendum 

Þar sem rannsóknin er viðtalsrannsókn eru megingögn hennar byggð á viðtölum. Við val á 

viðmælendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive / purposeful sampling) þar sem 

fyrirframgefnar forsendur réðu vali viðmælenda (Bryman, 2016). Gögnum var aflað með 

einstaklingsviðtölum til að kanna bæði viðhorf og þekkingu sérfræðinga og vottaðra 

ferðaþjónustuaðila til umhverfisvottana og 12. Heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna í 

sambandi við íslenska ferðaþjónustu. Viðmælendur voru átta talsins, fjórir sérfræðingar 

(Tafla 1) og fjórir forsvarsaðilar ferðaþjónustufyrirtækja (Tafla 2). Hvað varðar val á 

sérfræðingum, var lögð áhersla á að velja fólk með ólíka sérfræðiþekkingu til þess að fá 

mismunandi sjónarhorn á rannsóknarefnið. Við val á forsvarsaðilum 

ferðaþjónustufyrirtækja var ákveðið að velja fyrirtæki sem eru á ólíkum stigum í 

umhverfiskerfi Vakans, þ.e.a.s. með gull, silfur eða brons merki. Fjórði forsvarsaðili 

fyrirtækis var hins vegar ekki með vottun frá Vakanum en var fyrsta 

ferðaþjónustufyrirtækið til þess að taka upp umhverfisvottun á Íslandi. 
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Tafla 1 Viðmælendur úr hópi sérfræðinga 

Tafla 2 Viðmælendur úr hópi ferðaþjónustuaðila 

Viðmælandi Staða og umhverfisvottun 

fyrirtækis 

Dagsetning 

viðtals 

Lengd 

Guðrún 

Bergmann 

Fyrrum eigandi Hótel Hellna sem 

varð fyrst til að fá umhverfisvottun 

í ferðaþjónustu á Íslandi árið 2000, 

þá Green Globe vottun sem 

breyttist síðar í Earth Check 

12.11.2019 59 mínútur 

Jóhanna Björk 

Sigurbjörnsdóttir 

Starfsmaður Icelandic Mountain 

Guides og situr þar í 

umhverfisnefnd, en fyrirtækið er 

með silfurmerki Vakans síðan árið 

2015 

13.11.2019 39 mínútur 

Jón Jóel 

Einarsson 

Eigandi GoWest og með gullmerki 

Vakans síðan árið 2018 

7.11.2019 57 mínútur 

Sjöfn Yngvadóttir Verkefna- og mannauðsstjóri 

Nordic Visitor, en fyrirtækið er 

með bronsmerki Vakans síðan árið 

2019 

7.11.2019 39 mínútur 

Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem þeim var sent 

kynningarbréf á rannsóknarefninu sem sjá má í Viðauka A. Viðtölin fóru öll fram á 

tímabilinu 5. - 13. nóvember 2019. Til þess að tryggja vellíðan viðmælenda í viðtölum 

fengu þeir að velja staðsetningu. Oftast fóru viðtölin fram á vinnustað þeirra en í þrjú skipti 

þurfti að gera aðrar ráðstafanir. Öll viðtölin voru á bilinu 28-60 mínútna löng. Til að efla 

áreiðanleika rannsóknarinnar var ákveðið að nafngreina viðmælendur, og voru allir 

viðmælendur samþykkir því. Áður en viðtölin hófust skrifuðu viðmælendur því undir 

samþykkaryfirlýsingu sem sjá má í viðauka B. Með undirskriftinni gáfu viðmælendur 

upplýst samþykki fyrir því að nöfn þeirra og starfsheiti sé getið í umfjöllun um 

rannsóknina og niðurstöðum hennar. Viðtölin voru hálfstöðluð, en notast var við tvo 

viðtalsramma eftir því hvort viðtalið var við sérfræðing eða forsvarsaðila 

ferðaþjónustufyrirtækis. 

Viðmælandi Staða Dagsetning 

viðtals 

Lengd 

Alda Þrastardóttir Verkefnastjóri Vakans 6.11.2019 46 mínútur 

Ásta Bjarnadóttir Sérfræðingur í heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna hjá 

Forsætisráðuneyti 

12.11.2019 49 mínútur 

Skarphéðinn 

Berg Steinarsson 

Ferðamálastjóri Ferðamálastofu 6.11.2019 28 mínútur 

Stefán Gíslason Stofnandi og eigandi UMÍS ehf 

Environice sem sér um ráðgjöf á 

sviði umhverfismála og sjálfbærrar 

þróunar 

5.11.2019 49 mínútur 
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3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining og úrvinnsla gagna hófst við afritun viðtala. Viðtölin voru afrituð orðrétt og settar 

voru athugasemdir rannsakenda á viðeigandi staði sem studdi við markmið 

rannsóknarinnar. Eftir afritun hófst greining á viðtalsgögnum en notast var við opna kóðun 

(e. open coding) og markvissa kóðun (e. selective coding). Byrjað var á opinni kóðun sem 

felur í sér að skipta niður viðtalsgögnum í mismunandi þemu og skoða hvaða þemu eru 

mest áberandi og tengjast markmiðum rannsóknarinnar. Því næst var markvissri kóðun 

beitt þar sem sameinuð voru megin þemu við undirflokka sem leiðir til niðurstöðu 

rannsóknarinnar (Bryman, 2016). Þessir undirflokkar skapa þar með grunn að 

niðurstöðukaflanum. Þessir flokkar eru: (1) Staða umhverfisvottunar í ferðaþjónustu að 

mati sérfræðinga, (2) staða umhverfisvottana í ferðaþjónustu að mati ferðaþjónustuaðila, 

(3) tenging Vakans við 12. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, (4) þekking viðmælenda á 

12. heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna og (5) efling ábyrgrar neyslu og framleiðslu í 

ferðaþjónustu með tilliti til umhverfisins.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Staða umhverfisvottunar í ferðaþjónustu að 
mati sérfræðinga 

Viðtöl sérfræðinga hefst á áliti þeirra á stöðu umhverfisstjórnunar og umhverfisvottana í 

ferðaþjónustu hér á landi. Allir viðmælendur eru sammála um að staða umhverfisstjórnunar 

og vottana sé ekki mjög sterk. Þau eru jafnframt sammála um að þetta virðist vera að 

breytast, einkum í ljósi aukinnar umræðu um umhverfis- og loftslagsmál hin síðari ár. Í 

þessu sambandi nefnir Alda að: 

Þessi mál eru náttúrulega alltaf að stækka og maður sér það, síðan að Vakinn t.d. 

kom til, þá er alltaf verið að leggja meiri og meiri áherslu á umhverfismál. Fólk vill 

tengja sig við umhverfismál, fólk vill tengja sig við sjálfbærni og það gerir svolítið 

út á þetta út á við. Okkar kannanir sýna t.d. að um 70% ferðamanna sem koma 

hingað til lands segja að gæða- eða umhverfisvottun skiptir það máli þegar kemur 

að því að velja sér fyrirtæki. 

Skarphéðinn og Ásta taka í sama streng og nefna bæði þá vitundarvakningu sem hefur 

einnig átt sér stað meðal ferðamanna um umhverfismál. Skarphéðinn talar um að 

ferðaþjónustufyrirtæki séu þá farin að sjá aukinn hag í því að taka upp umhverfisvottun. 

Stefán er hins vegar á annarri skoðun og telur ferðaþjónustufyrirtæki í dag ekki vera nógu 

metnaðarfull þegar kemur að umhverfisvottunum. Hann leggur áherslu á að í 

ferðaþjónustunni hafi undanfarin ár ríkt of mikil „gullgrafarastemning“ og því ekki reynt 

mikið á ferðaþjónustufyrirtæki að taka upp umhverfisvottun. Hann segir jafnframt að: 

Maður heyrði alveg að þau [fyrirtæki] voru sannfærð um að þetta væri gott 

markaðstæki, en eins og staðan hefur verið, þá fyllist allt á annatíma. Það mun því 

ekki ráða úrslitum í markaðssetningu og mun því ekki skapa mikið markaðsforskot 

að vera með þetta [umhverfisvottun]. Sérstaklega ekki á svona uppgangstímum 

þegar allt er yfirfljótandi fullt af ferðamönnum. 

Stefán segist þá ekki hafa tilfinningu fyrir því hvort forsenda ferðaþjónustufyrirtækis til að 

taka upp vottun sé til þess að nýta hana í markaðssetningu. Hans tilfinning er að þetta sé 

oftar en ekki einskær áhugi fólks á því að taka upp vottun. Mögulega eru 

ferðaþjónustufyrirtæki að reyna að skapa sér einhverja sérstöðu en oft er þetta vegna þess 

að fólk vill gera hlutina vel. 

Alda nefnir að þrátt fyrir að kannanir Ferðamálastofu sýni að 70% ferðamanna segja að 

gæða- eða umhverfisvottanir ferðaþjónustufyrirtækja skipti þau máli, hefur hún ekki fundið 

fyrir aukinni eftirspurn ferðaþjónustufyrirtækja í umhverfisvottun Vakans: 
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Nei, því miður ég verð að svara því neitandi. Það er í rauninni ekki nógu mikil 

eftirspurn eftir Vakanum miðað við hversu gott tæki hann er. Þá spyr maður 

sig, af hverju ætli það sé? 

Alda veltir því fyrir sér hvort það sé aukin eftirspurn í aðrar umhverfisvottanir innan 

ferðaþjónustunnar þar sem lítil aukning hefur verið á umsóknum í Vakann. Alda tekur þá 

fram að ekki eru til neinar tölur um fjölgun ferðaþjónustufyrirtækja með umhverfisvottun 

Vakans milli ára. Þá segir hún að ástæðan fyrir því sé að umhverfisvottun Vakans hefur 

verið valkvæð þar til í byrjun árs 2019. Eftir það var bronsmerki Vakans sett sem skilyrði 

fyrir þau ferðaþjónustufyrirtæki sem sækjast eftir gæðavottun Vakans. Að hennar mati er 

það ruglingslegt að vera með of margar umhverfisvottanir í gangi og mögulega þarf að 

hugsa þetta í meiri heild þar sem áherslur eru mismunandi eftir kerfum. Stefán talar um að 

Vakinn sé góður grunnur en að honum langi að sjá fleiri ferðaþjónustufyrirtæki taka upp 

meira krefjandi umhverfisvottun líkt og Svaninn. Hann bendir þó á að Vakinn sé 

mikilvægur þar sem einungis topp 30% fyrirtækja komast í Svaninn og því er Svanurinn 

eiginlegt elítukerfi. Þess vegna er Vakinn gott kerfi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki sem vilja 

taka sín fyrstu skref í átt að umhverfisvænum og ábyrgum rekstri. Skarphéðinn talar um 

Vakann með svipuðum hætti og Stefán og segir að: 

Vakinn er kerfi sem hentar flestum eða jafnvel öllum. Við erum búin að vera að 

reyna að hafa það þannig að það henti stærri hópi fyrirtækja. Sum af þessum 

umhverfiskerfum eru ekki byggð upp með þeim hætti, sumar af þessum vottunum 

eru svona elítukerfi eins og Svansvottunin. Það er kannski ekki kerfi eins og við 

[Ferðamálastofa] munum vera að prómótera af því að við viljum að það séu allir 

með í þessu. Það séu þá kannski stig frekar, til þess að lýsa því hversu langt menn 

ganga. Það verður að vera eitthvað svigrúm þar sem það hoppa ekki allir inn í 

úrvalsflokk strax. Það er bara sumt af því sem við gerum sem er minna 

umhverfisvænt heldur en annað og þarf þá að vera einhver aðlögunartími. 

Í þessu sambandi telur Stefán á hinn bóginn að ferðaþjónustuaðilar þurfi að átta sig á hvert 

hlutverk hvers umhverfismerkis er. Honum finnst að Vakinn sé ekki umhverfisvottun 

heldur umhverfisflokkun sem skiptist í gull, silfur og brons. Þegar kemur að 

umhverfisvottunum, eins og með Svaninn, þá annað hvort uppfylla fyrirtæki kröfurnar eða 

ekki. Hann telur að vandinn við Vakann og önnur stigakerfi sé að halda trúverðugleika. 

Erfitt getur því verið að greina á milli þess hvað hvert stig ferðaþjónustufyrirtækja þýða 

sem getur verið ruglandi fyrir viðskiptavini. Hvað stigaskiptinguna varðar innan Vakans 

segir Alda að kostir þess séu að það auðveldi ferðaþjónustufyrirtækjum að taka fyrstu 

skrefin í umhverfisvottunum og hvetur þau jafnvel til þess að fara enn lengra. Hún segir: 

Þá skreyta þeir sig sem eru bestir og fá gullið og standa upp úr hvað þessi mál 

varðar, en hinir eru þó að gera eitthvað. 

Allir sérfræðingar tala um að umhverfisvottanir ferðaþjónustufyrirtækja eru mikilvægar til 

þess að gefa viðskiptavinum skýr skilaboð um að hugað sé vel að umhverfinu með 

ábyrgum hætti. Í viðtölunum koma þau öll inn á mikilvægi þess að fá óháðan aðila til að 

staðfesta þá hluti sem unnið er að innan ferðaþjónustufyrirtækja sem neytendur geta treyst. 

Meirihluti viðmælenda nefnir að það sé ekki nóg af ferðaþjónustufyrirtækjum með 

umhverfisvottun. Ástæðan fyrir því getur verið að ákveðnar hindranir eru til staðar fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki að taka upp slíkar vottanir. Skarphéðinn segir að: 
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[...] hjá þessum litlu fyrirtækjum er kannski erfitt að taka upp svona vinnubrögð eins 

og tíðkast í þessum gæðakerfum. 

Einnig nefnir hann kostnað sem ákveðna hindrun fyrir minni ferðaþjónustufyrirtæki og 

talar um að ávinningur umhverfisvottana þurfi að vera meiri en sá kostnaður sem lagður er 

í vottunina. Alda nefnir, líkt og Skarphéðinn, flækjustigið sem ákveðna hindrun fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa ekki sótt um umhverfisvottun. Hún segir að: 

Það er kannski margt í því en mörgum finnst þetta stór pakki að innleiða gæðakerfi 

og mörgum finnst það flókið. Síðan lenda líka flestir í því að vera einungis í 

bronshlutanum því mörgum finnst mikið mál að mæla og halda utan um bókhald. 

Síðan er kannski búið að vera brjálað að gera í ferðaþjónustu undanfarið og 

enginn tími til að sinna þessum málum sérstaklega. 

Ásta kemur einnig inn á þetta og talar um að umhverfismeðvitundin sé vanalega til staðar 

innan ferðaþjónustufyrirtækja, hún segir að: 

Svo er auðvitað bara mismunandi hvernig þau eru í stakk búin til þess að bregðast 

við þessu þegar kemur að fjölda starfsmanna og annað. 

Öll segja þau að mikilvægt sé því að ferðaþjónustufyrirtæki séu með einhverja 

umhverfisvottun í dag og mikilvægt væri að grípa til aðgerða til þess að auka aðsókn 

fyrirtækja í slíkar vottanir. Hvað það varðar segir Stefán: 

Ég held aðallega að það sem Vakinn getur gert til að fá fleiri með á skútuna, án 

þess að ég hafi rýnt eitthvað í það, er að beita meiri mismunun þannig að þau sem 

eru ekki með hann [Vakann] missi af einhverri þjónustu eða einhverjum gæðum 

sem fylgja því að vera með hann [...] vegna þess að í öllum svona kerfum þá þarftu 

held ég bæði gulrætur og vendi. Það er svolítið íslenska leiðin að vera bara með 

gulrætur. 

Stefán talar jafnframt um að umhverfisvottanir ættu að vera grundvallaratriði og eitthvað 

sem allir þurfa að huga að. Skarphéðinn og Alda nefna einnig sambærileg atriði og Stefán. 

Skarphéðni finnst að það ætti að styrkja stöðu umhverfisvottaðra ferðaþjónustufyrirtækja á 

markaðnum með auknum fríðindum. Með því telur hann að það myndi auka ásókn 

ferðaþjónustufyrirtækja að sækja um umhverfisvottanir svo þau tapi ekki 

samkeppnisforskoti. Öldu finnst að það vanti aukna hvatningu fyrir ferðaþjónustufyrirtæki 

að taka upp umhverfisvottun og til þess þarf virði og ávinningur slíkra vottana að vera til 

staðar. Alda talar um að umræður hafa átt sér stað varðandi það að hafa sér „umhverfis-

vaka“ og leggja aukna áherslu á hann. 

Að ofansögðu er ljóst að staða umhverfisvottana í ferðaþjónustu á Íslandi er ekki mjög 

sterk miðað við viðhorf sérfræðinga. Þau tala mikið um nytsemi umhverfisvottana til að 

sýna fram á að ferðaþjónustufyrirtæki stundi ábyrgan og umhverfisvænan rekstur. Þau 

ítreka þá mikilvægi þess að fleiri ferðaþjónustufyrirtæki taki upp slíka vottun. Til þess að 

ýta undir hvata meðal ferðaþjónustufyrirtækja þarf hins vegar að finna leiðir til þess að 

gera ferlið eftirsóknarverðara fyrir alla. 
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4.2 Staða umhverfisvottunar í ferðaþjónustu að 
mati ferðaþjónustuaðila 

Ferðaþjónustuaðilar eru í upphafi spurðir út í megin-forsendu fyrir því að fyrirtæki þeirra 

tóku upp umhverfisvottun. Allir viðmælendur telja forsenduna liggja að mestu leyti í 

umhverfismeðvitund stofnenda eða starfsmanna ferðaþjónustufyrirtækja. Bæði Guðrún og 

Jón Jóel segja að það hafi verið ákvörðun frá upphafi stofnunar ferðaþjónustufyrirtækja 

þeirra að taka upp umhverfisvottun af einhverju tagi. Fyrir Guðrúnu var það einskær áhugi 

hennar á umhverfismálum og því að fá staðfestingu á þeim sjálfbæra rekstri sem stundaður 

var á Hótel Hellnum sem dreif þau áfram í að sækja um umhverfisvottun. Á þeim tíma sem 

Guðrún sótti um umhverfisvottun, árið 2000, var Vakinn ekki til og voru þau fyrsta 

ferðaþjónustufyrirtækið sem tók upp umhverfisvottun. Umhverfisvottunin var frá Green 

Globe sem seinna breyttist í Earth Check. Ástæðan fyrir því að hún sótti um þessa 

umhverfisvottun en ekki aðra er m.a. vegna þess að hótelið var ekki nægilega stórt til þess 

að geta sótt um Svaninn. Áhugi á umhverfismálum varð sömuleiðs til þess að 

ferðaþjónustufyrirtæki Jón Jóels ákvað að sækja um umhverfisvottun. Auk þess vildi hann 

sýna fordæmi fyrir önnur fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar og hvetja aðra til þess að sækja 

um slíka vottun. Jón Jóel kaus að taka upp umhverfisvottun Vakans árið 2018 vegna þess 

að það er íslenskt kerfi sem er í sífelldri þróun og býður upp á aukið samstarf meðal 

hagsmunaaðila. Forsenda fyrir því að umhverfisvottun var tekin upp hjá Icelandic 

Mountain Guides árið 2015 var vegna áhuga stjórnenda og starfsmanna á umhverfismálum, 

en Jóhanna segir að: 

Frá upphafi hafa þetta verið svolitlir umhverfisnördar sem hafa rekið þetta fyrirtæki, 

og um leið og þetta bauðst að þá held ég að þeir hafi bara stokkið á þá lest. 

Ástæðan fyrir vali Icelandic Mountain Guides á umhverfisvottun Vakans, samkvæmt 

Jóhönnu, er sú að Vakinn er umfangsmikil vottun fyrir Ísland. Einnig segir Jóhanna að: 

[...] af því að þetta er hér fannst okkur við þurfa að vera með og vera með líka að 

halda því áfram að þróa það [umhverfissvottunarkerfið]. Þannig að hér fáum við 

það tækifæri að taka þátt í þróuninni og líka að þetta er mjög ýtarlegt og gott kerfi 

og nær til allra þátta í öllu. 

Sjöfn er á sama máli og Jóhanna hvað varðar áhuga starfsmanna á umhverfismálum hjá 

Nordic Visitor. Hún talar um hvernig umhverfisvottunin er í raun staðfesting á því sem 

þegar er verið að vinna að innan ferðaþjónustufyrirtækisins. Ástæðan fyrir því að 

umhverfisvottun Vakans var valin fram yfir aðrar umhverfisvottanir var vegna þess að 

Nordic Visitor var þegar með gæðavottun frá Vakanum, en þau fengu umhverfisvottun 

Vakans árið 2019. Aðspurð hvort stjórnendur innan Nordic Visitor hefðu hugsað út í þann 

ávinning sem umhverfisvottunin myndi hafa fyrir fyrirtækið segir Sjöfn að: 

Við hugsuðum ekkert út í það hvort ferðamenn myndu frekar velja okkur þar sem 

við værum vottuð. Miðað við það sem maður hefur lesið og út frá tilfinningu fólks 

þá eru ferðamenn ekki að velja og hafna fyrirtækjum út frá umhverfisvottunum, en 

þetta er auka plús ef þú ert með umhverfisvottun. Við hugsuðum því ekki að taka 

upp umhverfisvottun sem sölupunkt. 
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Hún nefnir enn fremur að ástæðan fyrir umhverfisvottuninni var að skapa ramma utan um 

það sem unnið er að í umhverfis- og samfélagsmálum innan fyrirtækisins. Auk þess að 

gefa ákveðna yfirsýn yfir það sem má betur fara og skapa þar með rými til frekari umbóta. 

Aðrir ferðaþjónustuaðilar komu með svipuð svör þegar spurt er um fyrirhugaðan ávinning 

umhverfisvottunarinnar. Meirihluti er sammála því að umhverfisvottun Vakans er fyrir 

þeim ekki endilega tól til markaðssetningar, heldur staðfesting á faglegum og ábyrgum 

rekstri ásamt þeim hag sem fylgir því að vera með umhverfisvottun. Jóhanna bendir í því 

samhengi á þann sparnað sem fylgir því að vera með umhverfisvottun. Hún talar um að það 

þarf að huga að mikilli nýtingu á öllum sviðum í rekstri fyrirtækisins sem skilar sér í 

hagnaði. Guðrún talaði einnig um þann sparnað sem fylgir umhverfisvottunum: 

Það er náttúrulega hagkvæmt líka að vera með umhverfisstefnu vegna þess að þú 

hugar að vatnsnotkun og þú hugar að hita og þú hugar að allskonar orkuneyslu 

sem þú skoðar með öðrum augum heldur en ef þú ert bara að drífa þetta áfram. 

Þrátt fyrir að þau ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa tekið upp umhverfisvottanir sjái ýmsan 

hag við upptöku þeirra, þá hafa einhverjir líka fundið fyrir ákveðnum hindrunum. Slíkar 

hindranir eiga ýmist við um að taka upp umhverfisvottun eða halda henni við. Jón Jóel 

talar um að þar sem hann rekur lítið ferðaþjónustufyrirtæki, en er þó með gullmerki í 

umhverfisvottunarkerfi Vakans, þá er margt sem vinnur á móti honum varðandi viðhald á 

vottuninni. Hann segir að: 

Fyrir okkur er þetta náttúrulega heilmikið. Þessi pakki núna, það er s.s. kominn 

óháður aðili sem tekur út fyrirtækið, það er bara milljón kall. Fyrir fyrirtæki sem er 

með veltu upp á 15-20 milljónir, það er verulegur pakki, og þetta er eitthvað sem 

aðrir eru að spara sér. Við erum líka að kolefnisjafna og höfum gert það núna í 6-7 

ár, nánast frá upphafi. En svo eru aftur fyrirtæki sem spara sér þetta og eru þá í 

betri stöðu. En við trúum því að þetta sé mikilvægt og að þetta muni hafast til 

lengri tíma litið. 

Öll tala þau um að Vakinn er ekki þekkt umhverfisvottun meðal ferðamanna og er 

ávinningurinn ekki að skila sér í gegnum markaðssetningu. Þau eru sammála um að það 

skortir ávinning að vera með umhverfisvottun miðað við þá vinnu sem fer í að viðhalda 

vottuninni. Þá þurfa minni ferðaþjónustufyrirtæki að leggja mikla vinnu og tíma í ferlið 

sem getur reynst erfitt. Jóhanna talar um að ferðaþjónustufyrirtæki þurfi helst að vera með 

auka starfsmann eða umhverfisnefnd innan fyrirtækisins sem myndi þá sjá um alla þá 

vinnu sem liggur að baki umhverfisvottuninni. Þess vegna getur þessi vinna oft reynst erfið 

fyrir smærri ferðaþjónustufyrirtæki með fátt starfsfólk. Jón Jóel tekur undir þetta og bendir 

á að ferðaþjónustufyrirtækið hans hafi takmarkað bolmagn til að gera alla þá útreikninga 

og pappírsvinnu sem gullmerki Vakans gerir kröfur um að þurfi að uppfylla. Sjöfn bætir þá 

við þessa umræðu og segir að: 

Ef þau [fyrirtækin] hafa tíma í þetta mun umhverfishlutinn í Vakanum hjálpa þeim að 

minnka kostnað verulega þar sem margt í því hjálpar til. 

Hvað þetta varðar talar Sjöfn einnig um að til þess að minni ferðaþjónustufyrirtæki sæki 

um vottun þyrfti aukinn ávinning og hvata. Hún talar um að fyrir ferðaþjónustufyrirtæki 

eins og Nordic Visitor, þá getur reynst erfitt setja pressu á minni birgja að taka upp 

umhverfisvottun, hún segir að: 



24 

Við viljum ekki setja þá pressu á þau fyrirtæki þar sem þetta getur verið stór 

kostnaðarliður hjá þeim að taka upp vottun og þau sjá jafnvel engan hag í því nema 

til þess að gleðja okkur. 

Ferðaþjónustuaðilar eru því sammála að þarft sé að skapa aukinn möguleika fyrir minni 

ferðaþjónustufyrirtæki til þess að sækja um vottun. Einnig koma þau flest inn á mikilvægi 

þess að auka hvata og ávinning ferðaþjónustufyrirtækja af því að að ganga í gegnum það 

ferli sem liggur að baki umhverfisvottunum. 

Út frá þeim hindrunum og takmörkunum sem ferðaþjónustuaðilar nefna að liggi að baki 

umhverfisvottunarkerfi Vakans, hafa þau öll einhverjar lausnir í huga. Jóhanna nefnir að út 

frá þeirri umræðu sem á sér stað innan ferðaþjónustunnar, virðist öll ferðaþjónustufyrirtæki 

vilja gera sitt besta gagnvart umhverfinu, þrátt fyrir að það hafi ekki allir sama 

möguleikann á því að taka upp umhverfisvottun. Jóhanna talar um mögulega lausn á því og 

segir: 

Mér dettur það í hug að Vakinn myndi þá gera þetta auðveldara fyrir fólk. Þetta er 

rosa mikið af mælingum sem þarf að fylgjast með og rosa mikið af blöðum sem þarf 

að fylla út. Ef það væri hægt að straumlínulaga það aðeins betur og kannski 

einfalda það pínulítið. Hafa kannski einn flokk fyrir minni fyrirtæki, svo það þurfi 

ekki allir að fylla út heilu bækurnar. Þar með að gera öðrum þetta kleift, því það 

vilja allir fara þetta skref. 

Jón Jóel talar um að það væri möguleiki á að minni ferðaþjónustufyrirtæki gætu sameinast 

til þess að stuðla að umhverfisvænni rekstri og vistvænni ferðaþjónustu. Með aukinni 

samvinnu ferðaþjónustufyrirtækja, segir Jón Jóel, að e.t.v. væri hægt að auðvelda minni 

fyrirtækjum að sækja um vottun. Hann tekur þó fram að slík samvinna gæti verið snúin 

vegna samkeppni milli fyrirtækja. Sjöfn talar um að til þess að fá fleiri 

ferðaþjónustufyrirtæki til að taka upp umhverfisvottun Vakans, þyrfti að efla 

markaðssetningu hans. Hún segir að til þess að skapa aukinn hvata og ávinning 

ferðaþjónustufyrirtækja þyrfti að auglýsa Vakann betur og fara jafnvel í auglýsingaherferð. 

Auk þess væri mikilvægt að ferðaþjónustufyrirtæki sem eru nú þegar með umhverfisvottun 

Vakans tali meira um þann ávinning sem þau hafa haft af vottuninni. Sjöfn segir: 

Fyrirtæki með vottun gætu sagt af hverju þau ákváðu að taka upp vottun, hvað þetta 

hefur fært þeim að halda utan um reksturinn og bæta hann. 

Hvað stöðu umhverfisvottana varðar eru ferðaþjónustuaðilarnir allir á því að 

umhverfisvottanir hafi þann möguleika að skapa aukna ábyrgð og umhverfisvitund þegar 

kemur að rekstri ferðaþjónustufyrirtækja. Jón Jóel talar um að vottanir skapi betri staðla 

innan ferðaþjónustunnar og segir: 

Ég lifi í þeirri von að kröfur um vottun á Íslandi muni aukast. Að Ferðamálastofa 

muni segja að til þess að þú getir boðið ferðaþjónustu þarft þú að vera í Vakanum. 

Það er bara því miður svo mikið um svarta sauði í kerfinu. 

Guðrún talar einnig um hvað vottanir gætu gert mikið fyrir ferðaþjónustu á Íslandi í heild. 

Hún segir: 
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Ef það væri svona gæðavottun á allri ferðaþjónustu á Íslandi, þó það væri bara 

frumvottunin, þá væri það svakalega flott fyrir vörumerkið Ísland. Það er þessi 

skilningur sem vantar hjá ferðaþjónustunni og hjá stjórnvöldum, hvað vörumerkið 

Ísland gæti hækkað í gildi ef þetta væri til staðar. 

Að ofansögðu er ljóst að ferðaþjónustuaðilar gera sér grein fyrir mikilvægi 

umhverfisvottana þegar kemur að ábyrgum og umhverfisvænum rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja. Þrátt fyrir það eru hindranir vissulega til staðar og er þá aðallega 

vísað í kostnað og flækjustig sem fylgir því að viðhalda umhverfisvottun. Því telja 

ferðaþjónustuaðilar að mikilvægt sé að finna lausnir á þessum hindrunum til að skapa 

aukinn hvata og ávinning meðal ferðaþjónustufyrirtækja á því að taka upp 

umhverfisvottun. 

4.3 Tenging Vakans við 12. heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna 

Þegar kemur að því að stunda ábyrga neyslu og framleiðslu í rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja eru svör ferðaþjónustuaðila með umhverfisvottun Vakans afar 

sambærileg. Öll segja þau að megin áhersla er lögð á takmörkun úrgangs með því að 

flokka, minnka sóun og fræða starfsfólk og viðskiptavini. Auk þess vinna Go West og 

Icelandic Mountainguides að því að kolefnisjafna sinn rekstur, en Guðrún gerði það líka á 

þeim tíma sem hún rak Hótel Hellnar. Jón Jóel segir að í Go West sé markmiðið að styðja 

við vistvæna ferðaþjónustu með því að stuðla að góðri upplifun og fræðslu um umhverfið 

og náttúruna. Hann segir að ábyrg neysla og framleiðsla í ferðaþjónustu gangi mikið út á 

samspil ferðamannsins og ferðaþjónsins og þess vegna er fræðslan mikilvæg. Jóhanna segir 

að hjá Icelandic Mountainguides sé mikil áhersla lögð á fræðslu starfsfólks þar sem það 

vinnur svo náið með náttúrunni. Leiðsögumenn fá sérstaka þjálfun í því hvernig þeir geta 

takamarkað umhverfisáhrif í sínu starfi ásamt því að fræða viðskiptavini: 

Þeir eru í mjög góðri aðstöðu til að benda fólki á bráðnun jöklanna, t.d. með því að 

segja þeim hvar þau byrjuðu við jökulinn í gær og hvar þau byrja í dag. Þá fær fólk 

alveg sjokk. Þau fræða því ferðamenn um mikilvægi ábyrgrar neyslu og hvetja fólk 

til að skilja ekki eftir rusl. 

Einnig segir Jóhanna að þau hafi bætt við á búnaðarlistann sem viðskiptavinir fá fyrir ferðir 

klausu þar sem þau eru að hvetja til ábyrgrar neyslu. Það gera þau með því að hvetja 

viðskiptavini til þess að fá lánaðan hlífðarfatnað og skó í stað þess að kaupa allt nýtt: 

Ástæðan fyrir því er að mikið af þessu fólki notar þetta einu sinni og aldrei aftur. 

Fyrir utan það sem þau eru nú þegar að gera talar Jóhanna um að þau séu alltaf að leita að 

leiðum til að gera betur. Hún segir að starfsfólk innan fyrirtækisins hafa verið að velta því 

fyrir sér hvernig hægt er að gera kolefnisjöfnunina áhrifaríkari. Þeim finnst sú leið sem 

hefur tíðkast á Íslandi, að kolefnisbinda í trjám, ekki verið nægilega áhrifarík. Hún segir:  

Þessar pínulitlu hríslur eru ekki að fara að gefa neina kolefnisbindingu fyrr en eftir 

mörg ár. 
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Jóhönnu finnst mikilvægt að þær leiðir sem ferðaþjónustufyrirtæki kjósa að fara þegar 

kemur að kolefnisjöfnun þurfi að vera áreiðanlegar. Jafnframt finnst henni að 

ferðaþjónustufyrirtæki þurfi að finna þá leið sem þeim finnst vera rétt og henti sínu 

fyrirtæki. Jóhanna segir að fyrirtækið hafi þar að auki verið að bjóða starfsfólki upp á 

samgöngustyrk. Slíkir styrkir ganga út á það að hvetja starfsfólk til þess að vera samferða í 

vinnuna eða nýta umhverfisvænar samgöngur. Einnig eru þau með rafbíl sem starfsfólk 

getur nýtt sér þegar það þarf að skutlast á vinnutíma. Nordic Visitor hefur einnig verið að 

bjóða starfsfólki sínu upp á samgöngustyrki, en Sjöfn talar um að hún væri til í að sjá fleira 

starfsfólk nýta sér þennan styrk. Hjá Nordic Visitor segir Sjöfn að megináhersla sé lögð á 

skrifstofuna. Þar er lögð áhersla á að gera alla ferla innan skrifstofunnar þannig að öll sóun 

sé takmörkuð, m.a. með því að taka upp rafrænt bókhald. Sjöfn segir að það sé líka lögð 

áhersla á að veita viðskiptavinum upplýsingar um viðkvæm svæði sem þau ættu að forðast: 

Í ferðagögnunum okkar höfum við upplýsingar um viðkvæm svæði sem við viljum 

ekki að ferðamaðurinn traðki á. Ásamt því erum við að mennta ferðaráðgjafana 

þannig að þeir gefi réttar upplýsingar þegar þau eru að ráðleggja viðskiptavinum. 

Sjöfn segir hins vegar að það mætti bæta við fleiri upplýsingum í ferðagögnunum eins og 

hvernig ferðamaðurinn gæti minnkað fótsporið sitt á ferðalagi sínu um Ísland. 

Sérfræðingar eru næst spurðir út í það hvað ferðaþjónustufyrirtæki geta gert til þess að 

stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu í sínum rekstri. Alda og Stefán nefna bæði að 

ferðaþjónustufyrirtæki gætu öll stuðlað að ábyrgri neyslu og framleiðslu með því að 

upplýsa ferðamenn um mikilvægi ábyrgrar neyslu og láta verk fylgja orði. Það er ekki nóg, 

samkvæmt Stefáni, að hengja einhverjar upplýsingar upp á vegg í afgreiðslunni heldur 

segir hann: 

Það þarf að koma þessum skilaboðum á framfæri og nota tækifærið líka til þess að 

fræða gesti. 

Þetta þarf ekki að vera mikið mál og nefnir Stefán dæmi eins og að hvetja ferðamenn til að 

drekka vatn úr krana í stað þess að kaupa vatnsflöskur. Þá þurfa ferðaþjónustufyrirtækin að 

sætta sig við það örlitla tekjutap sem það gæti valdið. Alda og Stefán nefna einnig að 

ferðaþjónustufyrirtækin geta vandað val á birgjum. Með því nefna þau bæði að þau gætu 

léttilega verslað í heimabyggð og minnkað þar með kolefnisfótspor í kjölfarið. Alda bendir 

í því samhengi á að upplýsa ferðamenn um ábyrga neyslu tengist að mörgu leyti gátlista 

þeirra í Vakanum. Hún telur því gátlisti þeirra vera gott verkfæri fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki að stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu í sínum rekstri. Það sem 

Ásta hafði að segja var að ferðaþjónustufyrirtæki þurfa hreinlega að líta á allt sem þau eru 

að gera í sínum daglega rekstri og hreinsa aðeins til. Hún segir að neyslan sé allstaðar og 

nefnir hún dæmi allt frá ferðamáta, jarðefnaeldsneytisnotkun og allt niður í kaffið sem er 

keypt. Hún segir að þetta snúist mikið um hugsunarhátt og að taka skref í rétta átt. Hún 

segir: 

Getum við minnkað á einhvern hátt spor okkar? Og þá er ekkert of lítið. Við þurfum 

að taka öll stóru skrefin, en við þurfum líka að taka öll litlu skrefin sem í stóra 

samhenginu skiptir kannski litlu máli. En ég held að það valdefli samt fólk að 

upplifa “ókei ég get kannski bara gert þessar breytingar núna, en þetta eru þó 

breytingar. Með þetta í huga þá smám saman held ég að fólk fari að taka eftir 

hlutum sem okkur hafi fundist vera sjálfsagðir þegar kemur að neyslu. 
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Að ofansögðu er ljóst að þær leiðir sem ferðaþjónustuaðilar eru að fara til þess að viðhalda 

umhverfisvottun Vakans, stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu fyrirtækjanna. Gátlisti 

Vakans sem ferðaþjónustuaðilar þurfa að fara eftir virðist þá skapa góðan ramma utan um 

þau atriði sem skipta máli þegar kemur að ábyrgri neyslu og framleiðslu 

ferðaþjónustufyrirtækja. 

4.4 Þekking viðmælenda á 12. heimsmarkmiði 
Sameinuðu þjóðanna 

Þegar viðmælendur eru spurðir út í þekkingu þeirra á 12. heimsmarkmiði Sameinuðu 

þjóðanna eru undirtektirnar dræmar. Flest vita þau út á hvað heimsmarkmiðin ganga í heild 

sinni, en þekkingin virðist vera takmörkuð við einstaka markmið. Hins vegar er Ásta 

undantekning frá þessu þar sem hún vinnur markvisst með heimsmarkmiðin. Þegar 

Ferðaþjónustuaðilar eru spurðir út í þekkingu þeirra á 12. heimsmarkmiðinu álíta allir 

viðmælendur þekkingu sína vera litla. Flestir segja að þeim vanti aukna fræðslu um 

markmiðin og gera sér grein fyrir því að þessi markmið eru mikilvæg. Jón Jóel segir að 

heimsmarkmiðin í heild sinni líti vel út á pappír. Þrátt fyrir það upplifir hann þau sem 

yfirborðskennd og óraunhæf í samhengi við þau tímamörk sem markmiðunum eru sett: 

[...] það er mikið talað um sjálfbærni og ábyrgð og svoleiðis, en hvað erum við að 

meina? Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Það er bara alls ekki á hreinu. Ég meina, ég 

er með mína hugsjón og þú þína svo þetta eru afskaplega svífandi hugtök og það er 

lítið talað um þetta almennt. 

Guðrún segist þekkja eitthvað til heimsmarkmiðanna. Hún minntist á að það séu 30 ár 

síðan fólk var að vara við því sem nú þegar er að gerast en þá virtist enginn hlusta og talar 

um að hlutirnir hafa þrátt fyrir það lítið breyst til dagsins í dag. Hún tekur síðan dæmi um 

slíkt og segir: 

Við vitum t.d. að yfirborð sjávar á eftir að hækka, en samt er verið að byggja alveg 

ofan í sjó. 

Henni finnst breytingarnar í átt að sjálfbærari heimi of hægar og talar um að við bregðumst 

aldrei við fyrr en það er komin krísa. Hún segir: 

Þessi innbyggða græðgi í okkur gerir það að verkum að við göngum alltaf of langt. 

Við ákveðum aldrei hver saðningspunkturinn okkar er. Við förum alltaf lengra 

heldur en við þurfum að fara. 

Þegar sérfræðingar eru spurðir út í þekkingu þeirra á 12. heimsmarkmiðinu eru svörin ekki 

ólík svörum ferðaþjónustuaðilanna. Alda segir að þekking hennar á heimsmarkmiðunum sé 

lítil. Hún segist samt sem áður finna fyrir einhverri vitundarvakningu, og vísar þar með í 

Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Skarphéðinn nefnir að 12. heimsmarkmiðið er 

mikilvægt í ferðaþjónustu þar sem greinin gerir út á náttúruna. Hann segir: 

[...] ferðamenn sem hingað koma styðja við það að þeir séu hér náttúrunnar vegna 

og við þurfum því að passa upp á það að viðhalda því. Að eyðileggja ekki þessa 

auðlind. Náttúran er auðlind sem við erum að nota í ferðaþjónustu. 
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Skarphéðinn telur að Ísland sé vel statt í samanburði við önnur lönd þegar kemur að 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Stefán segist þekkja markmiðin að einhverju leyti 

og segir: 

Hvort þú kallar þetta sjálfbæra þróun eða sjálfbæra framleiðslu og neyslu þá er 

þetta svolítið angi af sama meiði, en þetta er í aðalatriðum bara sama vinna. 

Hann segist ekki finna fyrir því að það sé einhver alvarleg vinna í gangi með 

heimsmarkmiðin meðal ferðaþjónustufyrirtækja, en vissulega séu einhver fyrirtæki eða 

sveitarfélög að vinna með þau. Hann vísar með því, líkt og aðrir hafa gert í viðtölunum, í 

Festu en segir um leið að honum finnst lítið fara fyrir því verkefni: 

Þetta er kannski svolítið íslenska leiðin og svolítið það sem við erum að gera á svo 

mörgum sviðum. Við segjum bara að það sé frábært að vera með í einhverju svona 

og að það sé frábært að skrifa undir þessa yfirlýsingu. Síðan fer maður heim og 

gerir allt eins og maður er vanur að gera. Þetta er pínulítið meira bara orð en 

gjörðir. 

Ásta segist finna fyrir ákveðinni vitundarvakningu hvað varðar heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna. Hún segir: 

Undanfarið ár finnst mér ég hafa fundið mikinn mun og líka frumkvæði af hálfu 

fyrirtækja að leita eftir upplýsingum og vilja tileinka sér þetta í sinni starfsemi. 

Það sem Ásta, ásamt öðrum í stjórnarráðinu, eru að vinna að í sambandi við heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna er að stuðla að vitundarvakningu og innleiðingu markmiðanna í 

samstarfi við ólíka hagsmunaaðila. Unnið er með mismunandi hagsmunaaðilum þar sem 

heimsmarkmiðin snerta alla og hægt er að tengja þau við ýmis málefni. Hún segir að út frá 

ferðaþjónustunni eru í raun tengingar inn í öll markmiðin. Hins vegar finnst Ástu 12. 

heimsmarkmiðið vera það markmið sem hefur beina tengingu við ferðaþjónustuna. Þegar 

Ásta er spurð af hverju 12. heimsmarkmiðinu er ekki forgangsraðað sem einu af megin 

markmiðum Íslands á málasviði ferðaþjónustunnar til aðgerða: 

Ég þekki ekki hver hefur unnið þessi forgangsmarkmið fyrir ferðaþjónustuna með 

þessum hætti, af því að ferðaþjónustumarkmiðið er undir 12. heimsmarkmiðinu. 

Það er eitt af undirmarkmiðum 12. heimsmarkmiðsins, þannig að ég hefði klárlega 

valið það. En það getur þá beinlínis verið út frá þessum aðgerðum sem hafa verið 

valdar, með einhverja beina tengingu þá við þau markmið. 

Hún nefnir einnig að 12. heimsmarkmiðið hefur verið skilgreint sem helsta áskorun 

Norðurlandanna og segir hún: 

Af því að þetta er bara lífstíll okkar á Norðurlöndunum sem er langt umfram það 

sem við getum leyft okkur, þannig þetta er greinilega eitthvað sem við verðum að 

leggja gífurlega áherslu á. Þetta eru svo flókin viðfangsefni sem við tæklum með 

þessu markmiði, bara með í rauninni þann lífstíl sem við höfum myndað okkur 

undanfarna áratugi og hvernig við vindum ofan af því. Það er eitthvað sem ekki er 

hægt að leysa með einu pennastriki. 

Þar sem 12. heimsmarkmiðið er mikil áskorun út af lífsstíl okkar á Norðurlöndum telur hún 

að mikilvægt sé að allir tileinki sér þetta markmið í sínu lífi hér heima á Íslandi. Ekki bara 
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stjórnvöld eða fyrirtæki heldur hreinlega allir. Þá telur hún það líklegt að 

ferðaþjónustufyrirtæki, hversu lítil sem þau eru, geti tileinkað sér innleiðingu 12. 

heimsmarkmiðsins. Þess vegna er stór partur af starfi Ástu að stuðla að vitundarvakningu 

allra landsmanna, ekki bara fyrirtækja. Þegar það kemur að því að innleiða 12. 

heimsmarkmiðið inn í rekstur ferðaþjónustufyrirtækja, hins vegar, er nauðsynlegt að gera 

sjálfbærustu leiðina auðvelda og ódýra fyrir alla, ekki bara suma. Hún segir að leiðarljós 

heimsmarkmiðanna sé að skilja engan eftir. Það er því mikilvægt þegar verið er að gera 

miklar breytingar í t.d. umhverfismálum að þeir hópar sem standa höllum fæti verði ekki 

undir í slíkum breytingum. Ásta segir að þrátt fyrir að það sé búið að innleiða margt þegar 

kemur að heimsmarkmiðunum er ennþá langt í land:  

Vonandi fara bara hlutirnir að ganga hraðar. 

Að ofansögðu er ljóst að viðmælendur átta sig á mikilvægi heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna í heild sinni þótt þekking á einstaka markmiðum sé takmörkuð. Þeir viðmælendur 

sem hafa einhverja þekkingu á 12. heimsmarkmiðinu telja það mikilvægt fyrir 

ferðaþjónustuna á Íslandi þar sem gert er út á náttúruna og umhverfið. Vegna þess skiptir 

máli að stunda ábyrga neyslu og framleiðslu til þess að takmarka neikvæð áhrif 

ferðaþjónustunnar.  

4.5 Efling ábyrgrar neyslu og framleiðslu í 
ferðaþjónustu m.t.t. umhverfisins 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvernig unnt er að efla meðvitund ferðaþjónustuaðila á 

mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu með tilliti til umhverfisins koma fram ýmsar 

skoðanir og tillögur á því. Hugmyndir ferðaþjónustuaðila lágu aðallega í að þörf væri fyrir 

aukin afskipti stjórnvalda og benda þau á hvernig stjórnvöld geta auðveldað 

ferðaþjónustufyrirtækjum ábyrgan rekstur. Jón Jóel bendir á að þegar það kemur að 

heimsmarkmiðunum, þá finnst honum að hlutirnir velti mikið á stjórnvöldum. Hann segir 

að stjórnvöld þurfi að skapa þrengri ramma fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, að þeir aðilar sem 

ekki sýna ábyrgð í rekstri ættu ekki að fá að reka fyrirtæki. Jón Jóel segir það ekki 

nægilega marktækt þegar fullt að ferðaþjónustufyrirtækjum skrifa undir yfirlýsingu um að 

stunda ábyrgan rekstur án þess að það sé einhver eftirfylgni. Helst þarf að setja strangari 

reglur um það hvernig við eigum að haga okkur. Sjöfn segir það mikilvægt að stjórnvöld 

og Ferðamálastofa séu sífellt að hamra á mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu. Hún 

segist þó ekki hallast að því að stjórnvöld fari að sekta fólk eða að það verði sett upp 

ákveðin skilyrði fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Hún segir:  

Sumir myndu segja að það gerist ekkert nema þú skipir fólki til að sinna þessu, en 

mín skoðun er sú að hafa þetta hægari þróun en jákvæðari. Fyrirtækin eru þá að 

gera þetta út af því þau vilja það. 

Jóhanna segir að það þurfi lítið til að hvetja ferðaþjónustufyrirtæki til þess að stunda 

ábyrgan rekstur og segir að það séu allir viljugir til þess að gera hvað sem þau geta. Samt 

sem áður getur það reynst dýrt fyrir sum ferðaþjónustufyrirtæki: 

Eins og með Friðheima, þau fá enga niðurgreiðslu á orku eða slíkt eins og þau ættu 

að fá. Það mætti vera meira um allskonar svoleiðis ívilnanir, en það getur 
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náttúrulega líka verið dýrt fyrir ríkið [...] eins og ívilnanir frá ríkinu sem getur 

verið skattaafsláttur ef þú ert á rafmagnsbíl eða eitthvað álíka, að fá fjárhagslegan 

hvata. 

Jóhanna nefnir að sveitarfélög geti einnig gert margt til að auðvelda 

ferðaþjónustufyrirtækjum ábyrgan rekstur. Þar nefnir hún að þau gætu t.a.m. samræmt 

flokkunarkerfi á Íslandi. Með því væri hægt að minnka þann rugling sem getur skapast 

þegar flokkunarkerfin breytast milli landshluta. Hún segir í kjölfarið að þetta sé eitthvað 

sem væri auðveldlega hægt að leysa. Guðrúnu finnst að þegar það kemur að ábyrgð 

ferðaþjónustufyrirtækja, þá eru það stjórnendur eða eigendur fyrirtækjanna sem þurfa að 

leggja línurnar. Hún segir að það séu þeir sem eiga að gefa fólki fyrirmæli um hvað eigi að 

gera. Það er hins vegar mikilvægt að stjórnendur hlusti á starfsfólkið sitt til þess að fá 

hugmyndir um hvar sé hægt að bæta verkferlana. 

Hugmyndir sérfræðinganna um hvernig unnt er að efla meðvitund ferðaþjónustuaðila á 

mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu eru að mörgu leyti líkar hugmyndum 

ferðaþjónustuaðilanna. Flestir eru sammála því að aukið inngrip stjórnvalda með 

einhverjum hætti sé nauðsynlegt. Skarphéðinn hefur trú á því að ferðaþjónustufyrirtæki 

munu átta sig á því að ábyrg neysla og framleiðsla sé skynsamleg. Hann segir að hins 

vegar þurfi opinberir aðilar að koma inn í með einhverjar leikreglur, en því meira sem er 

hægt að eftirláta atvinnulífinu því betra. Ferðaþjónustufyrirtæki, samkvæmt Skarphéðni, 

þurfa að vera meðvituð um það hvernig þau geta gætt að því að þau séu að nota umhverfið 

með eins skynsamlegum hætti og hægt er. Hann segir mikilvægt að ferðaþjónustufyrirtæki 

séu ekki að ganga á auðlindirnar, helst ekki neitt eða aðeins eins og brýnasta þörf krefur: 

Það er ýmislegt sem við getum gert og höfum verið að gera til að tryggja það að 

ekki sé verið að ganga á auðlindirnar, t.d. með göngustígum, aðgangshindrunum 

og eitthvað svoleiðis. Það er ýmislegt hægt að gera með sjálfbærum hætti svo 

ferðamenn fái að njóta þess að skoða þessar náttúruperlur.  

Stefán tekur dæmi um hvernig sveitarfélög geta t.d. haft áhrif á aukna sjálfbærni samfélaga 

og segir: 

Sveitarfélög geta haft áhrif á neyslu og búið til, með bæði skipulagi og hinum og 

þessum aðgerðum, samfélag sem hefur burði til þess að vera sæmilega sjálfbært. 

Hann segir að þrátt fyrir það að stjórnvöld myndu setja þrengri ramma þá ráða 

ferðaþjónustufyrirtækin sjálf hvað þau gera svo lengi sem þau starfa innan ramma laganna. 

Helsta ráðið, samkvæmt honum, væri að stjórnvöld myndu með einum eða öðrum hætti 

búa til einhverja fjárhagslega hvata fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, enda liggur leiðin að 

hjartanu í gegnum veskið. Stefán er samt viss um að ferðaþjónustufyrirtæki sem leggja 

áherslu á ábyrgan rekstur og sjálfbærni skapi ákveðið markaðstækifæri sem mun skipta 

meira máli þegar harðnar á dalnum. Ásta bendir á að ef ferðaþjónustan er komin á þann 

stað að fyrirtæki eru beinlínis farin að óska eftir auknum aðgerðum stjórnvalda, þá er 

greinilegt að það sé eitthvað sem þarf að skoða. Ef ferðaþjónustufyrirtækjum finnst þau 

ekki geta framfylgt samfélagslegri ábyrgð með öðrum hætti, þá þyrfti e.t.v. að setja 

ákveðinn lagaramma. Þrátt fyrir það er hún ekki viss um að það sé endilega lausnin og 

segir: 
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Það er hægt að beita hörðum stjórntækjum og veikari stjórntækjum. Hins vegar, 

eins og t.d. þegar útblástur er annars vegar, þá er hægt að kaupa útblástursleyfi og 

annað, en er það að virka? Er það eitthvað sem raunverulega kemur okkur þangað 

sem við viljum vera eða er það bara leið til þess að kaupa sér samvisku í einhvern 

tíma? 

Hún bætir síðan við að líkt og með heimsmarkmiðin að þá eru þau eingöngu leiðarvísir 

sem fyrirtæki geta nýtt sér eins og þau mögulega geta. Síðan er það önnur spurning hvernig 

aðferðum stjórnvöld ættu að beita. Ásta telur það aftur á móti mikilvægt að stjórnvöld séu 

leiðandi og upplýsi fyrirtæki um stöðuna og hvað sé æskilegt að þau geri. Hún segir þá að 

með tímanum muni verða sífellt óhagkvæmara fyrir fyrirtæki að vera ekki samfélagslega 

ábyrg: 

Ég held að við séum að komast á þann stað að fólk er að verða svolítið sammála. 

Við vitum orðið flest hvernig staðan er í heiminum í dag og við getum ekki haldið 

áfram eins og við höfum verið að gera. Hingað til hefur það verið gróði fyrst og 

fremst sem fyrirtæki áttu að skila, en nú er það örlítið að breytast. Maður sér það 

bara ef stórfyrirtæki eru að tileinka sér aukna samfélagslega ábyrgð, þá hlýtur það 

að vera eitthvað sem þau sjá að komi bæði sjálfum þeim og öðrum til góða. 

Alda vill meina að til þess að auka meðvitund meðal ferðaþjónustufyrirtækja á mikilvægi 

ábyrgrar neyslu og framleiðslu þá skiptir öll umræða miklu máli og það að halda henni á 

lofti. Hún segir að þá sé mikilvægt að gera kannanir og sýna fram á þá tölfræði því þar er 

hægt að útskýra hluti með skýrum hætti: 

Það þarf því að efla rannsóknir og kannanir á mörgum sviðum ferðaþjónustunnar á 

Íslandi til þess að geta haldið áfram og svo það sé hægt að vita hvort við séum á 

réttri leið. En öll þessi umræða þarf að vera stöðugt í gangi og þarf að vera 

hvetjandi. 

Aðrir viðmælendur nefna líka mikilvægi tölfræðigagna og kannana í ferðaþjónustu. Þá 

helst til þess að sýna fram á hvar ferðaþjónustan stendur þegar kemur að t.d. sjálfbærni eða 

ábyrgum rekstri ferðaþjónustufyrirtækja. Skarphéðinn segir í því samhengi að aukin 

fræðsla og aukin hvatning skipti miklu máli ásamt því að ferðaþjónustufyrirtæki deili 

reynslu sinni, enda óþarfi að allir séu að finna upp hjólið. Stefán gagnrýnir þetta hins vegar 

að einhverju leyti: 

Menn segja oft að það þurfi meiri fræðslu. Ég get svo sem tekið undirþað, en það er 

að sumu leyti bara vitleysa. Það er til nóg af upplýsingum og mér finnst það svolítil 

afsökun, hvort sem fólk er í þessum geira eða bara einstaklingar. Þetta er bara 

svona klisja að fólki vanti meiri fræðslu því svo ber fólk sig ekki eftir því. Það 

nennir enginn að gera neitt í þessu og það er svolítið erfitt þar sem þú þarft að 

komast inn í hausinn á fólki með þetta. Ég held reyndar að þá séu einhverjar 

sjokkþerapíur sem virka. 

Stefán bendir á að það sé þess vegna verið að beita röngum aðferðum við það að koma 

fræðslunni áleiðis. Hann segir að það sem virkar helst er hegðun fyrirmyndanna fyrst og 

fremst: 
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Ef þú getur samið við flottasta gaurinn eða flottustu gelluna um að gera eins og þú 

vilt að fólk geri, þá mun það hafa áhrif. 

Þá er jafnvel hægt að koma upp einhverju „trendi“ með því að virkja áhrifavalda til þess að 

fara þessa tilteknu leið. Stefán tekur þá fram að það getur reynst erfitt að hafa áhrifavalda í 

fyrirtækjaheiminum þar sem samkeppni er til staðar og ekki endilega sniðugt að fylgja 

samkeppninni. Hins vegar segir hann að það sé engu að síður hægt að lyfta upp góðum 

dæmum. Þá er hægt að sýna það sem einhverjir aðilar eru að gera sem vekur athygli og 

aðrir gætu lært af. Stefán bætir síðan við að lokum: 

Við sérhverri flókinni spurningu er einfalt svar, en það er örugglega vitlaust. 

Að ofansögðu er ljóst að viðmælendur eru sammála því að þörf sé á auknum viðbrögðum 

stjórnvalda af einhverju tagi, til þess að efla ábyrga neyslu og framleiðslu í ferðaþjónustu 

með tilliti til umhverfisins. Samt sem áður er mikilvægt að vandað sé til verka í slíkum 

aðgerðum. Einnig töluðu þau um að það sé mikilvægt að halda umræðunni um ábyrga 

neyslu og framleiðslu sífellt á lofti. Þar skiptir þá máli öll fræðsla, gagnasöfnun og 

samvinna ferðaþjónustufyrirtækja til þess að gera greinina sjálfbærari til framtíðar. 
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5 Umræður 

5.1 Staða umhverfisvottunar í íslenskri 
ferðaþjónustu m.t.t. 12. heimsmarkmiðs 
Sameinuðu þjóðanna 

Margt bendir til þess að staða umhverfisvottana í íslenskri ferðaþjónustu með tilliti til 12. 

heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna sé ekki mjög sterk. Undir þetta taka allir 

viðmælendur rannsóknarinnar. Þeir eru hins vegar ekki allir sammála um ástæðuna fyrir 

því. Einhverjir upplifa metnaðarleysi meðal ferðaþjónustufyrirtækja á að taka upp 

umhverfisvottun, og vísa m.a. í þá staðreynd að það fyllist allt af ferðamönnum á 

annartíma og því sé enginn hvati á að skapa sér sérstöðu með umhverfisvottunum. Aðrir 

nefna að áhugi sé til staðar en að það séu ákveðnar hindranir sem koma í veg fyrir að 

ferðaþjónustufyrirtæki taki skrefið í átt að umhverfisvottun. Þessar hindranir eru t.d. 

takmarkaður starfskraftur, kostnaður og önnur flækjustig sem fylgja því að viðhalda 

vottuninni. Þrátt fyrir þessar ólíku skoðanir viðmælenda á því hvort um sé að ræða 

áhugaleysi ferðaþjónustufyrirtækja eða hindranir sem koma í veg fyrir að fyrirtæki taki upp 

vottun, þá eiga þær við rök að styðjast. Í rannsókn sinni um gildi umhverfisvottana fyrir 

íslensk ferðaþjónustufyrirtæki bendir Ragnhildur Helga Jónsdóttir (2004) á að íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki finni fyrir litlum ytri þrýsting þegar kemur að því að taka upp 

umhverfisvottun. Ragnhildur bendir enn fremur á að erfiðara sé fyrir meðalstór og lítil 

ferðaþjónustufyrirtæki að taka upp umhverfisvottun vegna þeirrar vinnu, kostnaðar og tíma 

sem fylgir því ferli. Rannsókn Rannveigar Ólafsdóttur o.fl. (2009) sem fjallar um 

umhverfisvitund og umhverfisstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu, sýnir auk þess að þekking 

ferðaþjónustuaðila á umhverfisvottunarkerfum er takmörkuð. Þetta getur útskýrt 

áhugaleysi meðal ferðaþjónustufyrirtækja gagnvart umhverfisvottunum. Í sömu rannsókn 

nefna Rannveig o.fl. að ferðamenn kjósa samt sem áður að eiga frekar í viðskiptum við 

ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa vottun af einhverju tagi. Ný könnun Ferðamálastofu 

(2019) styður við þessar niðurstöður, en þar kemur fram að 78% allra ferðamanna sem 

heimsækja Ísland telja umhverfisvottanir skipta máli þegar þeir standa frammi fyrir vali á 

ferðaþjónustufyrirtæki. Þrátt fyrir það sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að 

ferðaþjónustufyrirtæki virðast ekki sækjast í auknum mæli í umhverfisvottanir jafnvel þótt 

markhópurinn sem kýs fyrirtæki með slíkar vottanir fari vaxandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna enn fremur að umhverfisvottunarkerfi Vakans skapar 

tækifæri til þess að styrkja stöðu umhverfisvottana. Eitt af markmiðum Vakans er einmitt 

það að ná til sem flestra í öllum greinum í ferðaþjónustu á Íslandi (Vakinn, e.d.-b). Því eru 

vissulega tækifæri til staðar til þess að uppfylla þetta markmið. Viðmælendur í þessari 

rannsókn telja allir Vakann vera ágætt kerfi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki sem vilja taka sín 

fyrstu skref í átt að umhverfisvænum rekstri. Þeir telja jafnframt mikilvægt mikilvægt að 

hafa slíkt vottunarkerfi í íslenskri ferðaþjónustu fyrir fyrirtæki sem hafa ekki bolmagn til 

að fara í umhverfisvottun sem er meira krefjandi. Þrátt fyrir þetta þá virðast þær hindranir 

sem hafa verið nefndar í tengslum við umhverfisvottanir einnig við um Vakann. Lítil 
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ferðaþjónustufyrirtæki eiga erfitt með að vinna þá vinnu sem krafist er af þeim til þess að 

viðhalda umhverfisvottuninni. Ástæða þess er t.d. takmarkaður fjöldi starfsfólks, sá tími og 

vinna sem fer í því að viðhalda vottuninni og kostnaðurinn á bak við það. Einnig virðist 

sem að vottunin sé ekki nægilega marktæk þar sem viðskiptavinir og ferðamenn sem hafa 

verið spurðir af ferðaþjónustuaðilum um Vakann þekkja almennt ekki vottunina. Því skilar 

Vakinn ekki nægilega miklum hagrænum ávinning út frá markaðslegum ástæðum. Það 

helst í hendur við niðurstöður rannsóknar Stefáns Gíslasonar (2000) þar sem hann skoðar 

núverandi kerfi í umhverfismálum í ferðaþjónustu á Norðurlöndum. Þar kom hann einnig 

með tillögur um stefnu íslenskrar ferðaþjónustu til umhverfisvottana. Stefán benti á í 

niðurstöðum sínum að ef íslenskt vottunarkerfi kæmi til sögu hérlendis væru litlar líkur á 

því að merkið yrði þekkt eða viðurkennt erlendis. Ástæðan fyrir því er að það myndi skapa 

rugling meðal ferðamanna miðað við fjölda vottunarkerfa. Fletcher o.fl. (2018) hafa einnig 

bent á að fjöldi vottunarkerfa getur oft verið flókið fyrir viðskiptavini sem vissulega gæti 

útskýrt hvers vegna Vakinn er ekki nægilega marktækur í augum viðskiptavina.  

Þrátt fyrir þá ókosti í sambandi við það að vottun Vakans sé ekki nægilega marktæk þar 

sem fáir ferðamenn þekkja vottunina, þá sýna niðurstöður að hægt sé að vega upp á móti 

þeim með breytingum á fyrirkomulagi. Það væri mögulega hægt að skapa frekari hvata eða 

ívilnanir, sérstaklega fyrir minni ferðaþjónustufyrirtæki. Einnig væri hægt að upphefja 

frekar þá kosti sem felast í því að taka upp umhverfisvottun. Þessir kostir eru t.d. 

sparnaðurinn sem fylgir því að taka til í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja. Þannig eru 

tækifæri til staðar til þess að fjölga ferðaþjónustufyrirtækjum með umhverfisvottun 

Vakans. Slíkar aðgerðir væru þá leiðir til þess að styrkja stöðu umhverfisvottana í íslenskri 

ferðaþjónustu sem gæti verið mikilvægt þegar kemur að því að stuðla að 12. 

heimsmarkmiðinu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að Vakinn taki tillit til þeirra þátta sem 12. 

heimsmarkmiðið leggur áherslu á, þ.e. að tenging sé á milli umhverfisvottunarkerfi Vakans 

og 12. heimsmarkmiðsins. Ferðaþjónustuaðilar með vottunarkerfi Vakans eru markvisst að 

vinna að því að stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu. Það sem þau eru helst að gera er 

að upplýsa viðskiptavini, fræða starfsfólk, versla í heimabyggð, reikna kolefnisfótspor og 

takmarka sóun með því t.d. að flokka rusl. Allar þessar aðgerðir eru nefndar í skýrslu 

Alþjóðaferðamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (2018) sem aðferðir til þess að stuðla að 

12. heimsmarkmiðinu. Auk þess er hægt að líta til meginmarkmiðs 12. heimsmarkmiðsins, 

en það er að „stuðla að skilvirkri nýtingu bæði auðlinda og orku, veita aðgang að 

grunnþjónustu og grænum störfum auk þess að bæta lífsgæði allra“ (Stjórnarráð Íslands, 

2018, bls. 46). Hlutverk Vakans er síðan að „meta árangur fyrirtækja á sviði 

umhverfismála, samfélagslegrar ábyrgðar og tengsla við nærsamfélagið“ (Vakinn, e.d.-c). 

Þar sem tenging er á milli umhverfisvottunarkerfi Vakans og 12. heimsmarkmiðsins væri 

möguleiki á því að ef staða umhverfisvottana styrkist væru auknar líkur á því að ná 12. 

heimsmarkmiðinu fyrir árið 2030.  
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5.2 Efling umhverfisvitundar innan íslenskrar 
ferðaþjónustu m.t.t. 12. heimsmarkmiðs 
Sameinuðu Þjóðanna 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að mikilvægt er að efla umhverfisvitund innan 

íslenskrar ferðaþjónustu með tilliti til 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna. Í skýrslu 

Alþjóðaferðamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (2018) kemur fram að 12. 

heimsmarkmiðið er eitt af þremur mikilvægustu markmiðunum sem tengjast ferðaþjónustu 

hvað mest. Ástæðan fyrir því er sú að neyslu- og framleiðslumynstur manna hefur verið ein 

af helstu ógnum heimsins og hefur enn ekki tekist að koma í veg fyrir hana (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1987). Þessi ógn byggist helst á því að auðlindir jarðar eru ekki óendanlegar, en 

þrátt fyrir það er eftirspurn auðlinda sífellt að aukast (UNEP, 2011). Þar sem mikill 

meirihluti ferðamanna ferðast til Íslands náttúrunnar vegna, er mikilvægt að hlúa vel að 

náttúrunni og þeim auðlindum sem hún býr yfir (Ferðamálastofa, 2019). Í niðurstöðum 

taka viðmælendur allir undir þetta og tala um mikilvægi þess að huga vel að náttúru og 

umhverfi til þess að ferðaþjónusta á Íslandi eigi sér bjarta framtíð. Þrátt fyrir mikilvægi 

ábyrgrar neyslu og framleiðslu virðast stjórnvöld Íslands á málasviði ferðamála ekki leggja 

megin áherslu á 12. heimsmarkmiðið, heldur er megináhersla lögð á heimsmarkmið 9 

(nýsköpun og uppbygging), 11 (sjálfbærar borgir og samfélög) og 13 (aðgerðir í 

loftslagsmálum) (Þingskjal 533, 2016-2017). Það telst því athyglisvert út frá því hversu 

mikla áherslu Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur lagt á 12. 

heimsmarkmiðið. Auk þess gæti það útskýrt af hverju þekking viðmælenda á því markmiði 

er takmörkuð. Allir viðmælendur voru samt sem áður sammála því að neysla 

ferðaþjónustunnar á Íslandi sé mikil og helst það í hendur við þær áherslur sem hafa verið 

settar í markaðssetningu á Ísland sem áfangastað. Í þeirri markaðssetningu er eitt af 

meginmarkmiðum samkvæmt Íslandsstofu (2017) að auka meðalneyslu ferðamanna. 

Sú niðurstaða að þekking viðmælenda á 12. heimsmarkmiðinu sé takmörkuð ásamt því að 

markmiðinu er ekki forgangsraðað sem einu af meginmarkmiðum íslenskrar ferðaþjónustu 

má telja sem áhyggjuefni. Ef ætlunin er að uppfylla þetta markmið fyrir árið 2030 þurfa 

stjórnvöld, ferðaþjónustuaðilar og aðrir hagsmunaaðilar bæði að þekkja og skilja hvernig 

þau geta brugðist við og sýnt ábyrgð í verki. Undir þetta tekur Alþjóðaferðamálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (2018). Sú staðreynd helst í hendur við niðurstöður rannsóknarinnar 

um eflingu umhverfisvitundar innan íslenskrar ferðaþjónustu með tilliti til 12. 

heimsmarkmiðsins. Þar kemur í ljós að aukin viðbrögð stjórnvalda skipta máli. Þá þyrftu 

stjórnvöld að skapa aukinn ramma fyrir ferðaþjónustuna til þess að vinna eftir og hafa 

þannig ábyrgð að leiðarljósi. Viðmælendur tóku þá flestir fram að þá skiptir máli að slíkur 

rammi eða verklagsreglur sem stjórnvöld myndi setja fram mættu ekki vera of strangar eða 

þvingandi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Ástæðan fyrir því er að of miklar þvinganir myndu 

gera það að verkum að ferðaþjónustuaðilar myndu þá ekki stunda ábyrgan rekstur út frá 

sínum eigin forsendum og gera það jafnvel illa. Til þess að efla meðvitund 

ferðaþjónustuaðila voru viðmælendur sammála því að nauðsynlegt er að halda umræðunni 

um mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu á lofti. Það þarf að halda áfram að stuðla að 

vitundarvakningu hennar og auka samvinnu meðal allra hagsmunaaðila. 

Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna (2018) leggur í þessu sambandi áherslu á 

að það þurfi að efla umhverfisvitund ferðaþjónustuaðila á mikilvægi ábyrgrar neyslu og 

framleiðslu sem þarf að vera til staðar til þess að framtíð ferðaþjónustunnar geti verið björt.  
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Í niðurstöðum kom einnig í ljós að áhrifavaldar geta verið mikilvægir til þess að efla 

meðvitund ferðaþjónustuaðila um mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu. Þá geta 

ferðaþjónustuaðilar bent á þá kosti sem fylgja því að stuðla að ábyrgari rekstri eins og t.d. 

þann sparnað sem fylgir slíkum starfsháttum. Þannig getur skapast aukin hvatning meðal 

ferðaþjónustuaðila að gera betur. Loks væri líka hægt að líta til þeirrar tengingar sem er á 

milli 12. heimsmarkmiðsins og umhverfisvottunarkerfi Vakans. Þar væri hægt að skapa 

aukna samvinnu milli þeirra sem annars vegar sjá um verkefni tengd heimsmarkmiðunum 

og hins vegar þeirra sem stýra Vakanum. Það gæti skapað aukinn möguleika á því að koma 

báðum verkefnum betur á framfæri innan ferðaþjónustunnar.  
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn gefur nýja sýn á nýtingu umhverfisvottana til eflingar ábyrgrar neyslu og 

framleiðslu í ferðaþjónustu á Íslandi, ásamt því hvernig unnt er að efla umhverfisvitund 

innan atvinnugreinarinnar. Þekkingin sem þessi rannsókn skapar sýnir fram á aðferðir sem 

fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld geta nýtt til þess að gera ferðaþjónustuna ábyrgari til 

framtíðar. Það sem er einna helst áberandi, og í raun gegnumgangandi í rannsókninni, er 

hvað viðmælendur tala mikið um þörfina á því að stjórnvöld hafi aukin afskipti þegar 

kemur að umhverfismálum í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Við lestur rannsóknar er vert að hafa það hugfast að vegna tímaramma hennar voru 

eingöngu tekin átta viðtöl. Slíkt getur skapað ákveðnar takmarkanir á mismunandi 

sjónarhorn um málefnið sem verið er að rannsaka. Þrátt fyrir það varpa niðurstöðurnar 

vissulega ljósi á það hver staðan í ferðaþjónustu er í dag þegar kemur að ábyrgri neyslu og 

framleiðslu og hvað er hægt að gera betur. Áhugavert væri að framkvæma stærri rannsókn 

þar sem tekin verða viðtöl við fleiri hagsmunaaðila og þá sérstaklega þá sem hafa ólíkra 

hagsmuna að gæta innan ferðaþjónustunnar. Þá væri áhugavert að taka viðtal við 

ferðaþjónustuaðila sem hafa kosið að taka ekki upp umhverfisvottun eða þá 

ferðaþjónustuaðila sem hafa kosið að taka upp aðra umhverfisvottun en þá sem Vakinn 

býður upp á. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda á að umhverfisvottunarkerfi Vakans veður seint þekkt 

vottunarkerfi meðal erlendra ferðamanna. Þrátt fyrir það er gagnsemi 

umhverfisvottunarkerfis Vakans fyrir íslensk ferðaþjónustufyrirtæki mikið. Ferlið sem 

ferðaþjónustuaðilar þurfa að ganga í gegnum til þess að öðlast þessa vottun virðist hafa 

fjölmargar jákvæðar hliðar. Ferlið gerir ferðaþjónustufyrirtækjum kleift að taka til í rekstri 

sínum ásamt því að gera alla ferla umhverfisvænni. Auk þess virðist þetta efla meðvitund 

bæði rekstraraðila sem og starfsmanna ferðaþjónustufyrirtækja. Tillögur okkar um hvernig 

hægt væri að auka nytsemi Vakans sem umhverfisvottunarkerfi er því að leggja aukna 

áherslu á það hvernig kerfið nýtist ferðaþjónustufyrirtækjum inn á við. Þá væri m.a. hægt 

að gera fleiri ferðaþjónustufyrirtækjum mögulegt að taka upp umhverfisvottun með áherslu 

á minni fyrirtæki. Umhverfisvottanir búa yfir þeim möguleika að bæta ímynd Íslands sem 

áfangastaðar til muna. Þá mætti velta því fyrir sér að ef ferðaþjónusta á Íslandi væri í heild 

sinni vottuð, hvort það myndi skapa þann möguleika að bæta gæðastimpil íslenskrar 

ferðaþjónustu. Einnig myndi slíkt ýta undir ábyrgari neyslu og framleiðslu á flestum 

sviðum ferðaþjónustunnar og þar með stuðla að 12. heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna. 

Þannig væri hægt að skapa ferðaþjónustu til framtíðar. 
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Viðauki A: Kynningarbréf 

 

Góðan daginn, 

Við, Sveinborg Katla og Daníel Bjartmar, erum nemendur við Háskóla Íslands í 

ferðamálafræði og erum þessa stundina að vinna að lokaverkefni okkar til B.Sc. prófs við 

háskólann. Með þessu bréfi erum við jafnframt að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni 

sem við erum að vinna að. 

Markmið rannsóknarinnar er að meta stöðu umhverfisvottunar í íslenskri ferðaþjónustu 

með tilliti til 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna um ábyrga neyslu og framleiðslu. 

Enn fremur erum við að kanna hvernig unnt er að efla umhverfisvitund innan greinarinnar. 

Í rannsókninni verður sérstaklega horft til umhverfiskerfis Vakans. Leiðbeinandi okkar í 

þessari rannsókn er Rannveig Ólafsdóttir. 

Rannsóknin er byggð á viðtölum við sérfræðinga og ferðaþjónustuaðila sem eru með 

umhverfisvottun Vakans. Verður þetta viðtal hljóðritað, en áætlað er að viðtalið taki um 

40-60 mínútur. 

Endilega láttu okkur vita hvort og þá hvenær þú gætir verið laus í viðtal. 

Með fyrirfram þökk, 

Sveinborg Katla Daníelsdóttir og Daníel Bjartmar Sigurðsson 
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Viðauki B: Samþykktaryfirlýsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á stöðu umhverfisvottunar í íslenskri 

ferðaþjónustu með tilliti til 12. heimsmarkmiðs Sameinuðu þjóðanna um ábyrga neyslu og 

framleiðslu. Enn fremur að kanna hvernig unnt er að efla umhverfisvitund innan 

greinarinnar. 

Rannsóknin er unnin af Daníel Bjartmari Sigurðssyni og Sveinborgu Kötlu Daníelsdóttur 

með Rannveigu Ólafsdóttur sem leiðbeinanda. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal um viðhorf til umhverfisvottana í ferðaþjónustu á 

Íslandi og hvernig unnt er að efla umhverfisvitund innan atvinnugreinarinnar. Með 

eyðublaði þessu gefur viðmælandi leyfi fyrir því að nafns hans eða starfsheitis sé getið í 

umfjöllun um rannsóknina og niðurstöðum hennar. 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindar rannsóknar. 

 

 

________________________________  _____________________________ 

Undirskrift þátttakanda     Staður og dagsetning 
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Viðauki C: Viðtalsrammi 

ferðaþjónustuaðila 

 

● Ákvörðun að taka upp umhverfisvottun 

o Hvað varð til þess að fyrirtækið (þitt) ákvað að taka upp umhverfisvottun? 

(fjárhagslegra ávinninga, betri möguleika í markaðssetningu eða vegna 

stöðu umhverfismála?) 

o Hvað varð til þess að fyrirtækið ákvað að taka upp umhverfisvottun 

Vakans? 

o Hvað finnst þér um umhverfisvottun ferðaþjónustufyrirtækja almennt? En 

um umhverfisvottun Vakans? 

o Hverja telur þú vera helstu kosti Vakans? En galla? 

o Er eitthvað sem þér finnst mega gera betur hvað varðar umhverfisvottun 

Vakans (t.d. skilyrði, úttekt á fyrirtækinu og eftirlit/eftirfylgni). 

● Þekking á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

o Þekkir þú eitthvað til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna? Ef svo er, er 

eitthvað sem vekur sérstaka athygli þína? Er eitthvert eitt markmið umfram 

annað sem þér finnst höfða til íslenskrar ferðaþjónustu sérstaklega? 

o 12. heimsmarkmiðið, Ábyrg neysla og framleiðsla er eitt af þeim 

markmiðum sem snertir ferðaþjónustu mikið. Það markmið tengist 

ferðaþjónustu t.d. með nýtingu auðlinda, minnkun á sóun, upplýsa starfsfólk 

og ferðamenn um mikilvægi sjálfbærrar þróunar, draga úr losun efna og 

staðbundin framleiðsla. 

▪ Hvað myndir þú segja að þið væruð að gera í ykkar rekstri til þess að 

stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu? 

o Hvað telur þú að hægt væri að gera til þess að efla meðvitund meðal annarra 

ferðaþjónustufyrirtækja á mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu m.t.t. 

umhverfisins? 
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Viðauki D: Viðtalsrammi sérfræðinga 

 

● Segðu okkur aðeins frá þínu starfi og þinni sérhæfingu 

● Álit á stöðu umhverfisvottana í ferðaþjónustu í dag 

o Hvert er þitt álit á stöðu umhverfisvottana í ferðaþjónustu í dag? 

o Hverjir finnst þér vera kostir og gallar við umhverfisvottanir 

ferðaþjónustufyrirtækja? 

o Hvert er þitt mat á umhverfisvottunarkerfi Vakans? 

● Þekking á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

o Þekkir þú eitthvað til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna? Ef svo er, er 

eitthvað þar sem vekur sérstaka athygli þína? Er eitthverteitt markmið 

umfram annað sem þér finnst höfða til íslenskrar ferðaþjónustu sérstaklega? 

o 12. heimsmarkmiðið, Ábyrg neysla og framleiðsla er eitt af þeim 

markmiðum sem snertir ferðaþjónustu mikið. Það markmið tengist 

ferðaþjónustu t.d. með nýtingu auðlinda, minnkun á sóun, upplýsa starfsfólk 

og ferðamenn um mikilvægi sjálfbærrar þróunar, draga úr losun efna og 

staðbundin framleiðsla. 

▪ Hvað gætu ferðaþjónustufyrirtæki gert til þess að stuðla að ábyrgri 

neyslu og framleiðslu m.t.t. umhverfisins? 

o Hvað telur þú að væri hægt að gera til þess að efla meðvitund meðal 

ferðaþjónustufyrirtækja á mikilvægi ábyrgrar neyslu og framleiðslu? 


