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Útdráttur 
Áfangastaðurinn Reykjanesbær hefur mikið upp á að bjóða fyrir ferðamenn. Í 
áfangastaðaáætlun Reykjaness kemur fram að hafnir svæðisins séu góðar en hafi hingað til 
takmarkað verið nýttar í ferðaþjónustu. Hafnarstjóri Reykjanesbæjar skrifaði undir samning 
við samtökin Cruise Iceland árið 2018, en með samningnum er Reykjanesbær að horfa á 
móttöku minni farþegaskipa sem gæti jafnframt orðið að nýrri stoð í ferðamennsku á 
Suðurnesjum. Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt er að kanna hvernig ferðaþjónusta 
tengd skemmtiferðaskipum gæti haft áhrif á almenna ferðaþjónustu í Reykjanesbæ. Til þess 
að komast að þessu var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fimm 
aðila sem starfa á sviði tengdu ferðaþjónustu í Reykjanesbæ. Niðurstöður rannsóknarinnar 
leiddu í ljós að gistinætur skiptifarþega myndu skila mestum hagrænum áhrifum þar sem 
nærsamfélagið myndi njóta góðs af. Þá yrðu umhverfisáhrif leiðangursskipanna sem 
Keflavíkurhöfn er að horfa til minni en áhrif stóru skipanna hvað varðar útblástur og 
mengun. Þá yrðu engin núningsáhrif á samfélagið því að höfnin myndi vinna með 
umhverfinu og samfélaginu. Að lokum kom fram að móttaka skemmtiferðaskipa er talin efla 
og styrkja ferðaþjónustuna á svæðinu frekar. 

 

 

Abstract 
Reykjanesbær has a lot to offer tourists. The Reykjanes Destination plan points out that the 
ports in the area are good but their use in tourism is limited. In 2018 the port director of 
Reykjanesbær signed a contract with the organization Cruise Iceland, and with that 
contract they are looking to welcome smaller passenger ships which could also become a 
new pillar of the Suðurnes region. The aim of this study is to explore how cruise tourism 
could affect the general tourism in Reykjanesbær, what effect would cruise ships have if 
the port of Keflavik would begin to welcome these ships and its passengers. A qualitative 
research method was conducted where five persons working in a field related to tourism 
were interviewed. The results indicated that overnight stays of the exchange of either 
passengers or crew would have the most economical impact of which the local community 
would benefit, the environmental impact of the expedition ships which the port of Keflavík 
is looking to welcome would be less than of the larger cruise ships in terms of emission 
and pollution. There would be no frictional effect on the community because the port 
would work together with the environment and the community. In addition, the reception 
of cruise ships would reinforce and strengthen tourism even further. 
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1 Inngangur 
Árið 2018 var heildarfjöldi erlendra gesta sem komu til Íslands rúmlega 2,3 milljónir, en 
98,8% komu í gegnum Keflavíkurflugvöll  og um 1% kom með Norrænu (Ferðamálastofa, 
2018a). Í þessum heildarfjölda erlendra gesta eru ekki taldir farþegar skemmtiferðaskipa en 
þeir eru skilgreindir sem dagsferðagestir og eru því taldir sérstaklega. Á mælaborði 
ferðaþjónustunnar má sjá að farþegar skemmtiferðaskipa voru um 213 þúsund talsins árið 
2014, en árið 2018 voru þeir rúmlega 424 þúsund og 2019 voru þeir komnir upp í um 510 
þúsund (Mælaborð ferðaþjónustunnar, 2019).  

Áfangastaðurinn Reykjanesbær hefur upp á mikið að bjóða fyrir ferðamenn. Hann er bæði 
nálægt alþjóðaflugvelli og höfuðstaðnum Reykjavík og auk þess er hann staðsettur innan 
Reykjaness jarðvangs (e. Unesco Global Geopark). Reykjanesbær er ungur áfangastaður í 
ferðamennsku á Íslandi, en því fylgja margar áskoranir að byggja upp ferðaþjónustu og 
mikilvægt er að vinna að því í samstarfi við hagaðila á svæðinu (Markaðsstofa Reykjaness, 
2018). Bæjarstjórn Reykjanesbæjar birti árið 2017 ferðamálastefnu en markmið hennar var 
meðal annars að skilgreina hlutverk Reykjanesbæjar í ferðaþjónustu og setja fram stefnu, 
markmið og framtíðarsýn fyrir ferðamennskuna á svæðinu (Reykjanesbær, 2017). Þá kemur 
fram í Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021 að hafnir svæðisins séu góðar en að þær 
séu takmarkað nýttar í ferðaþjónustu. Þó hefur verið rætt um möguleika fyrir móttöku 
skemmtiferðaskipa í Keflavíkurhöfn og Helguvíkurhöfn meðal annars. Talið er að ýmis 
tækifæri liggi í vöruþróun tengri höfnunum og greina má áhuga á slíkri þróun frá 
ferðaskipuleggjendum og fulltrúum skemmtiskipafyrirtækja á svæðinu. Hafnirnar eru þá 
helst hugsaðar sem skiptisvæði skipanna vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll 
(Markaðsstofa Reykjaness, 2018). 

Í september 2018 undirrituðu Reykjaneshöfn og samtökin Cruise Iceland samstarfssamning. 
Með þessum samningi er Reykjaneshöfn að horfa á móttöku minni farþegaskipa sem mun 
að þeirra mati hafa ýmis jákvæð áhrif á rekstur hafnarinnar og gæti jafnframt orðið að nýrri 
stoð í ferðamennsku á Suðurnesjum (Reykjaneshöfn, 2018). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum 
(e. cruise tourism) er byggð upp sem og hver staða hennar er í alþjóðlegu samhengi og hvaða 
áhrif ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum getur haft á almenna ferðaþjónustu í 
Reykjanesbæ ef Keflavíkurhöfn myndi byrja að taka á móti skipunum og farþegum. Talað 
var við aðila sem starfa á sviðum tengdum ferðaþjónustu hjá Reykjanesbæ annars vegar og 
aðila hjá Markaðsstofu Reykjaness hins vegar. Áfangastaðaáætlun Suðurnesja og 
ferðamálastefna Reykjanesbæjar verða skoðaðar með ferðaþjónustu tengdri 
skemmtiferðaskipum í huga, auk annarra heimilda og fyrri rannsókna á áhrifum 
skemmtiferðaskipa hér á landi og erlendis til þess að varpa enn frekara ljósi á þessa tegund 
ferðaþjónustu og þau áhrif sem hún gæti haft á ferðaþjónustuna á Reykjanesi. Einblínt verður 
á hvaða hagrænu-, umhverfislegu og samfélagslegu áhrif ferðaþjónusta tengd 
skemmtiferðaskipum hefur á samfélög og það borið saman við niðurstöður viðtala sem tekin 
voru. 

Meginspurning þessarar rannsóknar er því þessi:  
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• Hvaða áhrif gæti ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum haft á almenna 
ferðaþjónustu í Reykjanesbæ? 
 

Horft verður á Reykjanesbæ aðallega m.t.t. hvort það séu tækifæri í því að byggja upp hafnir 
bæjarins til þess að taka á móti skemmtiferðaskipum og farþegum þeirra og hvaða áhrif sú 
ferðaþjónusta gæti haft á svæðið. Til þess að svara þessu verða kenningar um ferðaþjónustu 
tengda skemmtiferðaskipum, hagræn áhrif, umhverfisáhrif og samfélagsleg áhrif sem og 
áfangastaðaáætlanir og ferðamálastefna notaðar og þær bornar saman við niðurstöður þeirrar 
rannsóknar sem unnin verður hér. 

Ástæða fyrir vali á þessu viðfangsefni var frétt um að verið væri að skoða þá hugmynd að 
Reykjanesbær myndi byrja að taka á móti skemmtiferðaskipum. Það fyrsta sem kom upp í 
hugann var að skoða hvernig íbúar myndu bregðast við þeirri hugmynd, en eftir mikla 
umhugsun komst ég að því að þetta er það nýtt fyrirbæri fyrir Reykjanesið að íbúar væru 
kannski ekki búnir að mynda sér skoðun á þessari tegund ferðaþjónustu eða vissu lítið um 
hana. Sú hugmynd kom þá að hugsa um áhrif komu þessara skipa til Reykjanesbæjar og 
heyra frá aðilum sem koma að einhverju leyti að verkefnum tengdum viðfangsefninu. 

Ritgerðinni sjálfri er skipt upp í sjö kafla. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um 
ferðaþjónustu tengda skemmtiferðaskipum, saga hennar og hvaða áhrif sú tegund 
ferðaþjónustu hefur á svæði og samfélög. Í þriðja kafla er svo fjallað um sögu 
skemmtiferðaskipa á Íslandi en mikilvægt er að gera sér grein fyrir sögu og þróun 
skemmtiferðaskipa til að vita hvað felst í sóknarfærum þeirrar tegundar ferðþjónustu. Síðan 
er litið á áfangastaðinn Reykjanesbæ og hvað felst í áfangastaðaáætlun Reykjaness annars 
vegar og Ferðamálastefnu Reykjanesbæjar hins vegar. Í fjórða kafla er svo fjallað um 
framkvæmd rannsóknarinnar, aðferðir grundaðrar kenningar, gagnaöflun rannsóknarinnar 
ásamt greiningu og úrvinnslu gagna. Í fimmta kafla eru niðurstöður viðtalanna kynntar í 
fjórum undirköflum; möguleg hagræn-, umhverfis- og samfélagsleg áhrif 
skemmtiferðaskipa á Reykjanesbæ og framtíðarsýn. Eftir niðurstöðukaflann koma umræður 
þar sem rannsóknarspurningunni er svarað með tengingu við niðurstöður viðtalanna sem eru 
síðan bornar saman við fræðilegu umfjöllunina í öðrum kafla. Í lokaorðum er gildi 
rannsóknarinnar og þekkingarsköpun tekin saman, annmarkar hennar skoðaðir og tillögur að 
frekari rannsóknum tengdum viðfangsefni ritgerðarinnar lagðar fram. 
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2 Ferðaþjónusta tengd 
skemmtiferðaskipum 

Ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum í hnattrænu samhengi hefur áhrif á marga 
mismunandi þætti sem snerta bæði lítil og stór strandsamfélög um allan heim. Löndin sem 
taka á móti skemmtiferðaskipum eru þó mörg og ólík, allt frá þróunarlöndum til vestrænna 
landa (Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014). 

Wild og Dearing (2000) skilgreina ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa sem „hvaða sjóferð 
sem er, sem er með borgandi farþega umborð í skipi þar sem aðaltilgangurinn er flutningur 
farþega (bls.319).“ Sú skilgreining bendir til þess að skemmtiferðaskipaiðnaðurinn nái yfir 
nokkra ólíka þætti eins og tómstundir, samgöngur og sjóflutninga. Erfitt er þó að finna 
frekari skilgreiningar á þessari tilteknu tegund ferðaþjónustu, meðal annars vegna þess að 
fræðilegar rannsóknir á ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa voru fremur sundurleitar á árunum 
1983-2009, en svipaða sögu er að segja um rannsóknir á ferðamálum almennt (Edward H. 
Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014). Þó hafa margir erlendir fræðimenn rannsakað  
skemmtiferðaskipaferðamennsku og ýmis áhrif hennar á ferðaþjónustu tengda 
skemmtiferðaskipunum á mismunandi svæði (sjá t.d. Dwyer og Forsyth, 1998; Wild og 
Dearing, 2000; Adams, 2000; Clancy, 2008; Brida og Zapata-Aguirre, 2009; Papathanassis 
og Beckmann, 2011; Rodrigue og Notteboom, 2013; MacNeill og Wozniak, 2018). Í 
kaflanum hér á eftir er saga skemmtiferðaskipa rakin stuttlega og grein gerð fyrir hagrænum-
, umhverfis- og samfélagslegum áhrifum ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa. 

Skemmtiferðasiglingar eru ört vaxandi hluti alþjóðlegrar ferðaþjónustu (Papathanassis og 
Beckmann, 2011), en það er þó aðeins lítið brot af þeim sem ferðast sem velja sér þann 
farkost (Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014). Árið 2017 voru farþegar 
skemmtiferðaskipa um heim allan um 26,6 milljónir (CLIA, 2017). Af alþjóðlegri 
ferðaþjónustu eru um 2% ferðamanna um allan heim sem ferðast með skemmtiferðaskipum 
en heildargróði var um 4% af ferðaþjónustunni allri. Ástæðan fyrir því að prósentan er svona 
lág er vegna þess að meirihluti hagnaðarins fer beint til eigenda skipanna en skilar sér ekki 
til hagkerfis svæðanna sem skemmtiferðaskipin koma til (Zbuchea, 2015). Það má segja að 
skemmtiferðaskipaferðamennska sé sá hluti ferðaþjónustu sem eykst hvað hraðast af 
alþjóðlegri ferðaþjónustu, en að meðaltali hefur árlegur vöxtur verið um 8% (UNWTO, 
2016), en ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipa hefur aukist tvöfalt hraðar en 
ferðaþjónusta á landi (Brida og Zapata-Aguirre, 2009). Það er þó mikilvægt að hafa á bakvið 
eyrað að ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum nemur samt sem áður mjög litlum hluta 
af alþjóðlegri ferðaþjónustu, m.a. vegna þess að farþegar skipanna eru ekki taldir með í hinni 
opinberu tölfræði af samanlögðum fjölda ferðamanna. Ferðaþjónusta tengd 
skemmtiferðaskipum er þó talin vera orðin sífellt mikilvægari þáttur ferðaþjónustu á 
mörgum svæðum (Clancy, 2008).  

Samkvæmt markaðsskýrslu CLIA (2018) voru farþegar skemmtiferðaskipa í Evrópu um 
7,17 milljónir árið 2018 en það var 3,3% aukning frá árinu áður, en þess má geta að farþegar 
sem fóru í siglingu í Norður Evrópu voru um 1,3 milljónir. Karíbíska hafið hefur verið 
aðaláfangastaður skemmtiferðaskipa, en þó eru siglingar á Miðjarðarhafinu orðnar sívinsælli 
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með vetraráætlun sína, en það er vinsælasti áfangastaðurinn evrópskra farþega (CLIA, 
2018). Einnig eru siglingar með áherslur á sögu orðnar vinsælli og þar með talið siglingar til 
borga í Norður-Evrópu og til Alaska því þar eru mikil náttúrugæði. Norður Ameríka er sá 
markaður sem ræður hvað mest ríkjum í brottförum skemmtiferðaskipasiglinga allt árið um 
kring, og með Evrópu eru þeir með um 40-50% hlut af markaðnum yfir sumartímann 
(Rodrigue og Notteboom, 2013). 

 

2.1 Áhrif skemmtiferðaskipa á svæði 
Ýmsar rannsóknir benda til þess að skemmtiferðaskip hafi áhrif á samfélög þar sem þau hafa 
viðkomu og eru þar meðtalin áhrif á efnahag þeirra svæða. Þó farþegar skipanna eyði að 
öllum líkindum minni pening á áfangastaðnum heldur en hinn almenni ferðamaður má ekki 
gleyma því að hagrænu áhrif skemmtiferðaskipanna eru meiri en bein eyðsla farþega þess 
(Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014).  

Þá hafa margir rannsakendur (sjá t.d. Dwyer og Forsyth,1998; Adams, 2000; Brida og 
Zapata-Aguirre, 2009; Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014; MacNeill 
og Wozniak, 2018) skrifað um neikvæð áhrif skemmtiferðaskipa þegar skoðuð eru áhrif á 
umhverfið. Eins hafa þónokkrir efast um að heimamenn svæðanna hagnist af viðkomu 
skipanna. Nýlegar rannsóknir sýna þó að ýmis jákvæð áhrif geti fylgt skemmtiferðaskipum, 
þá sérstaklega minni skemmtiferðaskipum eða svokölluðum leiðangursskipum (Þórný 
Barðadóttir, 2017). Í flestum rannsóknum sem hafa verið gerðar eru umhverfis- og 
samfélagsleg áhrif á svæði rannsökuð samhliða þeim hagrænu. 

 

2.1.1 Hagræn áhrif skemmtiferðaskipa  

Hagrænum áhrifum skemmtiferðaskipa á áfangastað er samkvæmt Brida og Zapata-Aguirre 
(2009) hægt að skipta í þrennt; bein áhrif sem snúa að sölu á varningi eða þjónustu beint til 
farþega, starfsmanna eða skipanna sjálfra, óbein áhrif sem eru þegar fyrirtæki og 
þjónustuaðilar selja þjónustu og vörur til þeirra sem þjónusta skipið og farþega á 
áfangastaðnum og að lokum afleidd áhrif sem snúa að auknum umsvifum þeirra sem hafa 
arð, beint eða óbeint, af komum skemmtiferðaskipa og farþegum þeirra (Brida og Zapata-
Aguirre, 2009). Að mörgu leyti hafa farþegar skemmtiferðaskipa áhrif á efnahag þeirra 
svæða sem þeir ferðast um að svipuðu leyti og aðrir erlendir gestir. Þeir koma jafnvel með 
flugi til landsins, nýta sér gistiaðstöðu og versla minjagripi og/eða aðra þjónustu. Munurinn 
er samt sem áður sá að stór hluti útgjalda farþeganna verður í siglingunni og í flestum 
tilfellum fer sá hagnaður til útgerðarfyrirtækjanna sem munu að öllum líkindum kaupa vörur 
og þjónustu í sínu heimalandi (Dwyer og Forsyth, 1998). Einn helsti munurinn á hagrænum 
áhrifum ferðaþjónustu tengri skemmtiferðaskipum og annarrar ferðaþjónustu er að þá 
fyrrnefndu er hægt að fá undir ólíkum formerkjum annars vegar og á ýmsum stöðum hins 
vegar, því áfangastaðir í einni siglingu geta verið í nokkrum löndum eða nokkrir í sama landi. 
Þá hafa hagfræðingar nær einkum áhuga á því að mæla framboð, eftirspurn og framleiðslu 
og er yfirleitt vitnað í fjölda farþega skemmtiferðaskipa sem mælikvarða á eftirspurnina 
(Brida og Zapata-Aguirre, 2009). Eftirspurn skapast með viðkomu skemmtiferðaskipa í 
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höfnum um heim allan, m.a. eftir skoðunarferðum, veitingastöðum, hafnarmannvirkjum, 
skipaþjónustu, flutningum og stundum gistiaðstöðu í landi. Það má því segja að eftirspurn 
stýri hagrænum áhrifum (Dwyer og Forsyth, 1998). 

Þegar hagræn áhrif skemmtiferðaskipa eru skoðuð eru farþegar þeirra oft bornir saman við 
almenna ferðamenn. Eins og sjá má á mynd 1 er mikill munur á farþegum skemmtiferðaskipa 
(e. cruise tourists) annars vegar og ævintýraferðamönnum (e. adventure travelers) hins 
vegar. Mynd 1 sýnir samanburð á því hversu marga ævintýraferðamenn þarf til þess að 
hagnast um tíu þúsund bandaríkjadali í staðbundnu hagkerfi, á móti fjölda farþega 
skemmtiferðaskipa. Það þarf um níutíuogsex farþega skemmtiferðaskipa á móti fjórum 
ævintýraferðamönnum til þess að koma inn með sama hagnaðinn (Ferðamálastofa, 2019).  

 

 

 

 

Mynd 1: Market Impact (Ferðamálastofa, 2019). 

 

2.1.2 Umhverfisáhrif skemmtiferðaskipa 

Skipaflutningar hafa lengi haft mikil áhrif á loftgæði heims, og skemmtiferðaskip eru þar 
með talin, en tvö helstu loftmengunarefni sem skipaflutningar gefa frá sér eru 
brennisteinsoxíð og köfnunarefnisoxíð. Bæði hafa þau áhrif á loftslagsbreytingar og magn 
gróðurhúsalofttegunda. Skemmtiferðaskip hafa hingað til verið tengd við mikil neikvæð 
umhverfisáhrif vegna kolefnislosunar og mikils úrgangs en eitt meðal-stórt 
skemmtiferðaskip skilar af sér um 21 þúsund lítrum af skólpi að meðaltali á dag og gefur frá 
sér mjög mikið brennisteinsoxíð, eða því sem gæti jafngilt 13 milljón bílavirði á dag. Þetta 
er áhyggjuefni þar sem skemmtiferðaskipasiglingar verða sífellt vinsælli og farþegatölur fara 
hækkandi samhliða því (Abc tourism, 2018). 
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Samkvæmt skýrslu Edwards H. Huijbens og Gunnars Bergs Gunnarssonar (2014) sem 
Rannsóknarmiðstöð ferðamála gaf út koma fram ýmis umhverfisáhrif skemmtiferðaskipa á 
landi, en þau varða að mestu komur farþega í land og uppbyggingu innviða vegna móttöku 
skipanna. Þá er helst talað um átroðning og skemmdir á náttúru af völdum þess að mikill 
fjöldi kemur með skipunum á stuttum tíma og margir fara í skipulagðar skoðunarferðir. Þá 
er mikið sorp sem fylgir ferðamönnum á ýmsum náttúrusvæðum og einnig er mikill útblástur 
frá rútunum sem flytja þá til og frá skipunum. Þá getur uppbygging innviða einnig valdið 
röskun á vistkerfum við strandir vegna þess að til að koma skipum að landi þarf t.d. að raska 
náttúrusvæðum. Einnig þurfa skipin mikið vatn og orku sem þau fá á þeim svæðum sem 
heimsótt eru og geta þau valdið mengun ef orkugjafar þar eru ekki grænir (Edward H. 
Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014). 

Áætlað er að rekstraraðilar skemmtiferðaskipa hafi losað um meira en einn milljarða lítra af 
skólpi út í hafið árið 2017, en mikið af þessum úrgangi var ómeðhöndlaður. Þá nota eldri 
skipin jafnvel enn gamaldags skólphreinsunarkerfi sem hafa lágmarksmöguleika á að 
meðhöndla allt skólpið og er þá bætt við efnum áður en því er sleppt út í hafið. Skólpið 
heldur þó enn hættulegu magni af mengunarefnum, bakteríum og þungamálmi meðal annars 
(Abc tourism, 2018). Þá er allt að 80% af sorpinu brennt um borð og fer askan frá því oft í 
sjóinn með skólpinu, en restin af sorpinu er að öllum líkindum endurunnið (Edward H. 
Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014). 

Dæmi um rannsóknir á neikvæðum umhverfisáhrifum skemmtiferðaskipa er meðal annars 
rannsókn MacNeill og Wozniak (2018) á áhrifum skemmtiferðaskipa á hafnir í Honduras. 
Þeir skiptu þáttum sem höfðu áhrif á náttúruauðlindir í þrjá flokka, þ.e.a.s. sorp sem mælt 
var út frá því hversu oft það var sótt, viðbótarskólp sem var áætlað út frá fjölda farþega og 
áhrif á vistkerfið sem mælt var með eigindlegum og afleiddum gögnum sem til voru. 
Niðurstöður leiddu í ljós að bæði sorp og skólp frá skipunum ógna vistkerfum. Margir henda 
sorpi í árnar eða á strendurnar ef það er engin þjónusta sem tekur við því til að brenna eða 
grafa það, og dæla auka skólpinu út í flóann. Annað dæmi er frá bænum Haines í Alaska þar 
sem aukin ferðaþjónusta í kjölfar fjölgunar skemmtiferðaskipa hefur valdið mengun frá bæði 
bílum og skipum auk þess sem losun á gráu og svörtu vatni og breytingar á flökkunarvenjum 
laxa hafa valdið íbúum bæjarins áhyggjum (Adams, 2000). Víða getur verið erfitt að meta 
umhverifisáhrifin, þrátt fyrir að umhverfisstöðlum ferðaþjónustunnar sé framfylgt þar sem 
erfitt getur verið að sannreyna að innviðir skipa séu í samræmi við alþjóðlega staðla hvað 
varðar hversu mikið þau menga, sérstaklega við stærstu skemmtiferðaskipahafnirnar (Brida 
og Zapata-Aguirre, 2009). 

 

2.1.3 Samfélagsleg áhrif skemmtiferðaskipa 

Skemmtiferðaskipin teljast vera meðal ákjósanlegustu orlofsrýma fyrir farþega skipanna 
annars vegar og aðra ferðamenn hins vegar, en í þeim skilningi er mikilvægt að skilja hvað 
gerist í orlofsrými og þá sérstaklega í því rými þar sem farþegar skemmtiferðaskipa, 
almennir ferðamenn og heimamenn deila rýminu. Þá hefur aukin ferðaþjónusta oft ýtt undir 
aukin neikvæð viðhorf heimamanna til ferðamanna, en meðal annars hefur mannfjöldinn 
sem fylgir ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa áhrif á daglegt líf og athafnir íbúa á minni 
svæðum, sem getur verið vandamál. Þetta hefur eins áhrif á hina ferðamennina, en þeir þurfa 
jafnvel að fara í lengri biðraðir, m.a. til að skoða minnismerki eða söfn, og finnst þeim ruglað 
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saman við farþega skemmtiferðaskipanna. Með bylgju skemmtiferðaskipa verður samkeppni 
um orlofsrými áfangastaðarins áberandi og þá sérstaklega á minni áfangastöðunum þar sem 
hlutfall farþega skemmtiferðaskipanna á íbúa er stórt (Brida og Zapata-Aguirre, 2009).  

Adams (2010) talar um áhrifin sem fylgdu stórum skemmtiferðaskipum í litlum samfélögum 
í Alaska þar sem afkoman er byggð á hefðbundinni nýtingu auðlinda. Flæði fjármagns um 
samfélagið breyttist með tilkomu skipanna og umhverfi staða var ógnað þegar litlir staðir 
fóru að fyllast af farþegum skemmtiferðaskipa. Þrátt fyrir það urðu miklar væntingar í 
samfélaginu, og hið opinbera sem og einkaaðilar fóru að fjárfesta og byggja upp innviði til 
þess að þjónusta farþega skipanna. Fljótt fór þessi vöxtur í komum skipa að hafa mikil áhrif 
á aðra atvinnuvegi, en þá var ákveðið að setja skatt til þess að takmarka skipakomurnar en 
það hafði þau áhrif að skipin hættu að koma. Adams (2010) er í grein sinni í raun að vara 
við því að samfélög geti einfaldlega orðið háð komum skemmtiferðaskipa. 

Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson (2014) skoðuðu nokkur atriði varðandi 
samfélagsleg áhrif af komum skemmtiferðaskipa til Íslands og kom þar ýmislegt í ljós. Það 
sem niðurstöður sýndu var meðal annars að helstu beinu hagsmunaaðilar af komu 
skemmtiferðaskipa eru sérhæfðir þjónustuveitendur og sveitarfélög hafnanna. Þá eru 
möguleikar til samvinnu við aðra aðila til þess að undirbúa áfangastaðinn fyrir ferðaþjónustu. 
Miklar væntingar eru hjá aðilum í ýmsum greinum ferðaþjónustunnar til komu skipanna en 
til þess að sinna skemmtiferðaskipum þarf mikla sérhæfingu og eru þau fyrirtæki sem hafa 
hana ekki mörg. Þegar ákveða á hvaða hafnir geta og ættu að taka á móti skipum er mikilvægt 
að vera með skipulag og heildarsýn, meðal annars yfir hvaða tegund skipa á að taka á móti, 
því ekki er gott ef allar hafnir landsins keppast um allar tegundir skemmtiferðaskipa. Með 
minni skipum er minni þörf á uppbyggingu innviða en með stærri skipunum þarf að hafa 
sérhæfða og öfluga þjónustuaðila því ekki allar hafnir geta mætt kröfum stærri skipanna 
(Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson, 2014).  
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3 Saga skemmtiferðaskipa á Íslandi 
Farþegaflutningar með skipum um lengri vegalengdir, t.d. milli heimsálfa, hafa verið 
algengir frá því um miðja 19. öld, og þá sérstaklega milli Norður Ameríku og Evrópu. Til 
þess að flytja mikinn fjölda farþega úr öllum stéttum samfélagsins varð mikil þörf á 
ákveðinni skipahönnun þar sem hraði og þægindi voru í fyrirrúmi, og þá aðallega fyrir þá 
efnameiri (Rodrigue og Notteboom, 2013). Hægt er að rekja sögu ferðaþjónustu tengda 
skemmtiferðaskipum eins og við þekkjum hana í dag aftur til sjöunda áratugarins (Brida og 
Zapata-Aguirre, 2009) og byrjun áttunda áratugarins með stofnun Norwegian Cruise Line 
árið 1966, Royal Caribbean International árið 1968 og Carnival Cruise Lines, sem eru enn 
þann dag í dag stærstu fyrirtækin í bransanum (Rodrigue og Notteboom, 2013). Einnig má 
rekja söguna samhliða hnignun ferðalaga fólksflutningaskipa og fyrstu 
millilandaflugferðanna á milli Bandaríkjanna og Evrópu.  

Mikil aukning hefur verið á komum skemmtiferðaskipa hingað til lands á síðustu árum vegna 
stöðugrar markaðssetningar (Ferðamálastofa, 2004). Þrátt fyrir það er ferðaþjónusta tengd 
skemmtiferðaskipum ekki ný af nálinni þar sem skemmtiferðaskip hafa verið að koma til 
Íslands frá því á seinni hluta 19.aldar (Guðjón Friðriksson, 2013a). 

Birna G. Bjarnleifsdóttir (1996) rekur sögu ferðaþjónustunnar frá örófi alda og þar með talið 
ferðaþjónustu á Íslandi í bók sinni Saga ferðaþjónustunnar. Í henni er fjallað um reglulegar 
póstferðir milli Íslands og Danmerkur sem hófust árið 1778 og voru þær með seglskipum 
þangað til gufuskipin tóku við um miðja 19.öld. Tvö póstskip voru send á ári í nokkur ár en 
síðar var þeim fækkað niður í eitt á ári. Það má segja að póstferðirnar séu fyrstu 
áætlunarferðirnar frá útlöndum til Íslands (Guðjón Friðriksson, 2013a).  

Fyrstu skemmtiferðaskipin tvö sem heimsóttu Ísland komu þó aðeins til Reykjavíkur í 
kringum árið 1880 (Guðjón Friðriksson, 2013b), en skipin gátu ekki lagst að bryggju og 
þurfti því að nota léttabáta til að ferja farþega í land. Það kom því oft fyrir að farþegar þurftu 
að bíða lengi frá því að komið var í land og þangað til að þeir gátu lagt af stað í 
skoðunarferðir. Einnig var salernisaðstaða engin þegar komið var til hafnar (Birna G. 
Bjarnleifsdóttir, 1996). Aðeins ensk, þýsk og amerísk skip komu til Reykjavíkur á næstu 
árum, en fyrsta skemmtiferðaskipið frá Hamborg kom árið 1981 með mikinn fjölda 
ferðamanna. Tvö stór þýsk skemmtiferðaskip komu til Reykjavíkur frá Hamborg eftir 
aldamótin 1900, nánar tiltekið sumarið 1905, og voru farþegar samtals 390. Annað þeirra 
var stærsta skip sem sést hafði hér á landi og hafði það loftskeytabúnað um borð sem þótti 
mjög merkilegt þar sem það var splunkuný uppfinning (Guðjón Friðriksson, 2013b). 

Aðfaranótt laugardagsins kom hingað þýzkt skemtiskip, Fürst Bismarck“, 8,300 
smálestir, frá Hamborg. Með því voru 140 farþegar. Þeir skemtu sér hér á 2.dag, og 
svo lagði skipið á stað aftur á sunnudagskvöldi….Enn kom…skemtiskipið í fyrra 
kvöld, „Hamburg“ frá Hamborg. Það er víst mest allra skipa, er hingað hafa komið, 
10,500 smálestir…Farþegar um 250. Skipið leggur á stað héðan í kvöld. (Skemtiskip, 
1905, 21.júlí.). 
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Á árunum eftir aldamótin eða fram til ársins 1914 voru yfirleitt tvö til fjögur 
skemmtiferðaskip á ári sem höfðu viðkomu í Reykjavík á hverju sumri og þegar þau voru í 
höfn voru oft haldnar glímusýningar á Austurvelli til afþreyingar fyrir farþega skipanna. 
Síðan lögðust skemmtiferðaskipaferðirnar til Íslands af á árum fyrri heimsstyrjaldar en 
hófust aftur sumarið 1921 þegar tvö skip höfðu stutta viðkomu í Reykjavík, var annað þeirra 
enskt en hitt bandarískt. Næstu árin urðu ferðir þýsku skemmtiferðaskipanna tíðar á ný og 
var það helst í fréttum sumarið 1927 að skemmtiferðaskipið Stuttgart hafði með sér 
sjóflugvél um borð og flaug hún með farþega austur fyrir fjall (Guðjón Friðriksson, 2013b).  

Á kreppuárunum 1930-1939 komu yfirleitt um tíu til tuttugu skemmtiferðaskip til 
Reykjavíkur á ári hverju. Stóðu þau oftast við höfnina í hálfan til einn og hálfan sólahring 
og voru þeir dagar kallaðir „útlendinga-dagar“ og voru þeir orðnir að föstum liðum í 
viðburðum sumarsins í Reykjavík. Algengast var að fara með farþega skipanna í dagsferðir 
meðan skemmtiferðaskipin voru í höfn, m.a. til Þingvalla og að Gullfoss og Geysi (Guðjón 
Friðriksson, 2013b). 

Ferðalög erlendra manna hér um land aukast nú ár frá ári. Í ár koma hingað 17 
skemtiskip og eru það fleiri skip, en komið hafa hingað nokkru sinni fyr, en auk þess 
eykst hingað straumur ferðafólks með milliferðaskipunum. Ferðast fólk þetta 
víðsvegar um landið, og hafa bifreiðaeigendur haft af þessu allmiklar tekjur (Akstur 
erlendra ferðamanna, 1938, 30. júlí). 

Á árum seinni heimsstyrjaldarinnar lögðust ferðir skemmtiferðaskipanna til Íslands alveg 
niður og varð þar með tólf ára hlé á komum þeirra, en þau voru víða tekin og notuð til 
herflutninga. Sumarið 1951 komu fyrstu þrjú skipin eftir stríð til Reykjavíkur, á meðal þeirra 
var stærsta skip sem nokkurn tímann hafði komið í Reykjavíkurhöfn. Það var 
skemmtiferðaskipið Caronia frá Bretlandi og hafði það 34 þúsund lestir og farþegar þess 
voru 588 talsins en það var 15% allra erlendra gesta sem komu til landsins það ár. Næstu 
áratugina eða til ársins 1990 voru komur skemmtiferðaskipa um 16-25 á ári og samanlagður 
fjöldi farþega oftast í kringum 10 þúsund. Sprenging varð í komum skemmtiferðaskipa upp 
úr 1990, en Reykjavíkurhöfn gerðist aðili að Cruise Europa samtökunum árið 1991, en það 
voru samtök sem unnu að því að markaðssetja Evrópu sem siglingasvæði. Frá 1992 til 1995 
varð helmingsfjölgun á skipakomum og farþegum, úr 26 skipakomum með 11,762 farþegum 
í 51 skipakomur með 21,343 farþega. Á næstu áratugum var fjölgun skemmtiferðaskipa til 
Íslands mjög ör (Guðjón Friðriksson, 2013b). 

Árið 2014 voru 60 skemmtiferðaskip sem höfðu viðkomu á Íslandi í 284 skipakomum og á 
einu ári voru skipakomurnar orðnar um 392. Frá árinu 2016 til ársins 2019 jukust skipakomur 
til landsins um 52%, úr 446 skipakomum í 855 skipakomur 83 skemmtiferðaskipa 
(Mælaborð ferðaþjónustunnar, 2019). 

Hin mikla fjölgun skemmtiferðaskipa sem koma til Ísland er meðal annars árangur af öflugu 
markaðsstarfi sem hafnir landsins og Cruise Iceland standa að (Ferðamálastofa 2004). Cruise 
Iceland eru svokölluð regnhlífarsamtök yfir ýmis fyrirtæki sem vilja markaðssetja Ísland 
sem ákjósanlegan viðkomustað fyrir bæði stór og smá skemmtiferðaskip til þess meðal 
annars að efla Ísland sem spennandi áfangastað (Cruise Iceland, á.á.). Þróunin hefur einnig 
haft þau áhrif að skipin hafa viðkomu í fleiri höfnum en þau gerðu áður fyrr, sem gerir það 
að verkum að ferðamenn sem koma með skipunum dreifast meira um landið og fara í fleiri 
skoðunarferðir, og skilja þar af leiðandi meira eftir sig. Einnig hafa skipin haft farþegaskipti 
á landinu þar sem nýir farþegar koma hingað með flugi og þeir sem eru að klára ferð fara þá 
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einnig með flugi frá landinu (Ferðamálastofa, 2004). Alls eru hafnirnar sem taka á móti 
skemmtiferðaskipum 24 talsins (mynd 2), en þrjár stærstu hafnirnar eru í Reykjavík, á 
Akureyri og á Ísafirði (Cruise Iceland, á.á.). 

 

 

Mynd 2: Skemmtiferðaskipahafnir í Cruise Iceland samtökunum (Cruise Iceland, á.á.) 

3.1 Framtíðarsýn ferðaþjónustu tengdri 
skemmtiferðaskipum í Reykjanesbæ 

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar birti árið 2017 ferðamálastefnu en í markmiði hennar fólst 
meðal annars að skilgreina hvert hlutverk Reykjanesbæjar er í að móta stefnu og markmið 
sem og framtíðarsýn í ferðaþjónustu. Áfangastaðurinn Reykjanesbær hefur upp á mikið að 
bjóða fyrir ferðamenn. Hann er bæði nálægt alþjóðaflugvelli og höfuðstaðnum Reykjavík og 
auk þess er hann staðsettur innan Reykjaness jarðvangs (e. Unesco Global Geopark) sem 
gefur svæðinu ákveðna viðurkenningu, en það að hafa þennan ákveðna stimpil vegur stórt 
úti í heimi. Í framtíðarsýn Reykjanesbæjar kemur fram að þeir leggi áherslu á 
samkeppnisforskot sitt vegna þess að bærinn er þar sem gestir koma til landsins og fara þaðan 
í gegnum flugvöllinn, fyrsta og síðasta stoppið á ferðalaginu (Reykjanesbær, 2017). En 
Reykjanesbær er ungur áfangastaður í ferðamennsku á Íslandi, og þá fylgja því margar 
áskoranir að byggja upp ferðaþjónustu en mikilvægt er að vinna að því í samstarfi við 
hagaðila á svæðinu. Ferðaþjónustan er jafnframt stærsti atvinnuvegur Reykjaness með 26% 
af heildaratvinnumarkaðnum, meðal annars vegna Keflavíkurflugvallar og Bláa Lónsins 
(Markaðsstofa Reykjaness, 2018). 
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Mynd 3: Ocean Edeavour í Keflavíkurhöfn (Reykjaneshöfn, 2018). 

Í september 2018 undirrituðu Reykjaneshöfn og Cruise Iceland samstarfssamning, en í júní 
sama ár kom skemmtiferðaskipið Ocean Edeavour (mynd 3) í Keflavíkurhöfn 
(Reykjaneshöfn, 2018). Með þessum samningi er Reykjaneshöfn að horfa á móttöku minni 
farþegaskipa sem þeir telja að muni hafa ýmis jákvæð áhrif á rekstur hafnarinnar, og gæti 
jafnframt orðið að nýrri stoð í ferðamennsku á Suðurnesjum (Reykjaneshöfn, 2018). 

Keflavíkurhöfn er með eldri höfnum Reykjanesbæjar, hún er nýlega endurbyggð og talið er 
að innsigling í höfnina sé auðveld og er gott dýpi í henni. Hafnarsvæðið er hreinlegt og góð 
tenging er við alla þjónustu bæjarins, þ.m.t verslun, hótel og veitingaþjónustu, en einnig er 
hún vottuð sem farþegaskipahöfn. Þá er Helguvíkurhöfn sú höfn sem skipulögð hefur verið 
með framtíðarsjónarmiði í huga, en hún er stærri og er athafnasvæðið mikið og mikil dýpt 
er í höfninni en hún er einnig olíuhöfn Suðurnesja með olíubryggju og er birgðastöð 
Olíudreifingar ehf., sem gerir hana að góðri farþegaskipahöfn (Reykjaneshöfn, á.á.). 

3.2 Áfangastaðaáætlun Reykjaness og 
ferðamálastefna Reykjanesbæjar 

Ferðamálastofa birti áfangastaðaáætlanir landshluta í fyrra en í þeim má finna forskrift að 
sókn fyrir hvern landshluta þar sem núverandi staða hvers landshluta er greind og áætlað til 
hvaða aðgerða þarf að grípa til þess að efla áfangastaði ferðaþjónustunnar (Ferðamálastofa, 
2018b). 

Áfangastaðaáætlun er sameiginleg viljayfirlýsing um hvernig skuli stýra áfangastað 
yfir ákveðinn tíma, þar sem hlutverk mismunandi hagaðila eru skilgreind, þar sem 
fram kemur aðgerðaáætlun og hvernig auðlindum/ björgum (e. resources) skuli 
skipt. Áfangastaðaáætlun veitir íbúum áfangastaðar besta mögulega tækifæri til að 
gera áætlun til framtíðar um hvernig ferðaþjónustu þeir vilja og draga úr 
mögulegum neikvæðum áhrifum (Markaðsstofa Reykjaness, 2018, bls. 14). 

Í áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021 kemur fram að hafnir svæðisins séu góðar en þó 
eru þær takmarkað nýttar í ferðaþjónustu. Þó hefur verið rætt um möguleika fyrir móttöku 
skemmtiferðaskipa í Keflavíkurhöfn og Helguvíkurhöfn meðal annars. Talið er að ýmis 
tækifæri liggi í vöruþróun sem er tengd höfnunum, og greina má áhuga á slíkri þróun frá 
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ferðaskipuleggjendum og fulltrúum skemmtiskipafyrirtækja á svæðinu. Hafnirnar eru þá 
helst hugsaðar sem skiptisvæði skipanna vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll 
(Markaðsstofa Reykjaness, 2018). 

Þá kemur fram í Ferðamálastefnu Reykjanesbæjar (2017) að aðallega þurfi að horfa til 
vöruþróunar og fjárfestingar í ferðaþjónustunni á næstu árum og að staðssetning 
Reykjanesbæjar sé það góð að hún hafi samkeppnisforskot á önnur bæjarfélög m.t.t. 
ferðaþjónustunnar. Einnig eru margir gististaðir og hótel á svæðinu sem er tilvalið fyrir 
fyrstu og/eða síðustu nótt ferðar. Þegar hugsa á til lengri tíma er samfélagslegur og 
efnahagslegur ábati af ferðaþjónustu mikilvægur fyrir svæðið. Þá eru samgöngur mjög 
mikilvægar í frekari uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu (Markaðsstofa Reykjaness, 2018), 
og má þá segja að móttaka skemmtiferðaskipa sé engin undantekning, en með batnandi 
samgöngum er m.a. hægt að stuðla að betri og fjölbreyttari þjónustu, fjölgun gesta sem 
jafnvel kjósa að dvelja lengur og er þá einnig möguleiki á því að þeir dreifist betur um 
svæðið. 

Fram kemur að markmið Ferðamálastefnunnar sé að taka mið af þörfum íbúanna fyrst og 
fremst en einnig að efla þjónustustig, efla þol umhverfisins, vera atvinnuskapandi og að 
stuðla að sjálfbærri þróun (Reykjanesbær, 2017). Í Reykjanesbæ er jafnframt eina 
sorpbrennslustöð landsins, Kalka (Víkurfréttir, 2018), þar sem árlega eru brennd allt að 
12.300 tonn af sorpi og úrgangi. Ásamt því að þjóna sveitarfélögum á Suðurnesjum tekur 
hún á móti úrgangi frá Keflavíkurflugvelli annars vegar og heilsugæslum hins vegar. Stöðin 
er útbúin til að eyða ýmsum spilliefnum og sóttmenguðum úrgangi sem falla til hér á landi 
(Kalka, á.á.). Hirða og förgun sorps og annars úrgangs sem fellur undir starfsemi rekstaraðila 
er á ábyrgð þeirra. Þá eru strangar reglur um meðferð og flutning sorps, en passa skal að 
ekkert falli af flutningatækjum og gæta skal fyllsta hreinlætis við söfnun (Kalka, 2005).  

Það að þróa og byggja upp sjálfbæran gæðaáfangastað með öflugri ferðaþjónustu og fallegri 
náttúru er svo markmiðið sem kemur fram í Áfangastaðaáætlun Reykjaness (Markaðsstofa 
Reykjaness, 2018). Fram kemur að greina þurfi þá þætti ferðaþjónustunnar sem bærinn vill 
leggja áherslu á, og mynda stefnu sem fellur að markmiðum fyrir heimamenn og fyrirtæki 
bæjarins, sem þá gerir Reykjanesbæ meira aðlaðandi fyrir bæði ferðamenn og íbúa, sem 
getur skilað sér í öflugri og fjölbreyttri þjónustu fyrir alla aðila (Reykjanesbær, 2017). 

Samkvæmt Markaðsstofu Reykjaness (2018) hefur verið aukin eftirspurn frá íbúum og 
erlendum gestum eftir þjónustu og vörum sem kallar m.a. á nýsköpun, frekari vöruþróun og 
eflingu á þjónustu fyrirtækja sem eru nú þegar á svæðinu, en það vantar ákveðinn stöðugleika 
í þjónustuna og hún stendur ekki alltaf undir væntingum. Í þróun og uppbyggingu 
ferðaþjónustu á svæðinu er mikilvægt að viðhalda sjálfbærri þróun (Reykjanesbær, 2017), 
en þrjár stoðir hennar eru efnahagur, umhverfi og samfélag. Þá þarf að vera stöðugleiki á 
milli þessara þátta í ferðaþjónustu t.d. til þess að fyrirtæki á svæðinu hafi frekari tækifæri til 
þess að ná efnahagslegum ábata. Ferðaþjónustan hefur meðal annars verið lykilgrein í 
samfélagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum breytingum á Suðurnesjum á síðustu 
árum (Markaðsstofa Reykjaness, 2018). 
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4 Um rannsóknina 
Rannsóknin er gerð eftir eigindlegri aðferðafræði en megineinkenni slíkra rannsókna er að 
niðurstöður byggja ekki á mælingum eða tölfræðilegum gögnum, þar sem tilgangur 
rannsóknarinnar er ekki að alhæfa. Eigindlegar aðferðir fara fram á vettvangi og í 
raunverulegum aðstæðum en hlutverk rannsakanda er að leita skilnings á aðstæðum og efla 
skilning á þeirri merkingu sem viðmælendur leggja í tilveruna. Greiningar og niðurstöður 
eru síðan settar fram í orðum en ekki töflum og línuritum eins og oft í megindlegum 
aðferðum. Gagnrýni hefur verið á eigindlegar rannsóknar en þær eru taldar of huglægar, 
ógagnsæjar og erfitt er að endurtaka þær (Bryman, 2012). Þrátt fyrir gagnrýni á 
aðferðafræðina hentar hún viðfangsefni rannsóknarinnar vel þar sem ekki er búið að kafa 
dýpra í þau áhrif og viðhorf sem rannsökuð eru. 

Í rannsókninni var notast við grundaða kenningu (e. grounded theory) en helsta einkenni 
hennar er kerfisbundin greining á gögnum samhliða gagnasöfnun til þess að uppgötva eða 
þróa kenningar, en kenningar eru grundaðar í rannsóknargögnum og er þannig hægt að varpa 
ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Gagnaöflun grundaðra kenninga er oftast með 
viðtölum, en þau geta einnig verið úr ýmsum skjölum, dagbókum, listum, skrám, handritum 
og jafnvel úr kvikmyndum. Til að byrja með þarf rannsóknarspurningin að vera opin og 
sveigjanleg til þess að hún veiti frelsi til þess að kafa betur ofan í fyrirbærið sem rannsakað 
er, en þegar líður á rannsóknina og hugtökin og sambandið milli þeirra verður skýrara 
þrengist rannsóknarspurningin og verður að lokum hnitmiðaðri (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 
2013).  

Rannsóknarsvæðið sem er horft til er Reykjanesið, og þá er aðallega litið til þeirra áhrifa 
sem skemmtiferðaskipin geta haft á Reykjanesbæ.  

4.1 Gagnaöflun og val viðmælenda 
Rannsóknin byggir á fjórum viðtölum í tilgangsúrtaki (e. purposeful sample) sem stjórnaði 
vali á viðmælendum, en í því er fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn fyrirfram. Þá eru 
viðmælendur valdir með fyrirfram ákveðnum forsendum, og eru einstaklingar valdir sem 
hafa þekkingu á því fyrirbæri sem skoðað er (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Þær forsendur sem úrtakið miðaðist við voru að viðmælendur þurftu annað hvort að 
starfa hjá Reykjanesbæ eða við það að markaðssetja áfangastaðinn fyrir ferðaþjónustu. 
Mikilvægt var að viðmælendur hefðu einhverja þekkingu á ferðaþjónustu og/eða hvers konar 
áhrif ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum getur haft á svæðið. Listar yfir starfsmenn 
Reykjanesbæjar og Markaðsstofu Reykjaness voru notaðir til þess að finna viðmælendur. 
Fyrir viðtölin voru samskipti rannsakanda við viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem 
byrjað var á því að senda þeim kynningarbréf (sjá viðauka A) til þess að kanna áhuga þeirra 
á að taka þátt í rannsókninni. Nöfnum þeirra er breytt í niðurstöðum og þeim gefin gervinöfn 
til þess að halda nafnleynd: 
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• Jónas, á sextugsaldri,  starfar hjá Reykjanesbæ og hefur góða þekkingu og innsýn í 
hafnir svæðisins og þekkir vel til skemmtiferðaskipa og skipa almennt. 

• Anna, í kringum fertugt, starfar fyrir markaðsstofu Reykjaness og hefur þar af 
leiðandi góða innsýn í ferðamál á Reykjanesinu öllu. Einnig hefur hún góða 
þekkingu á ýmsum verkefnum hvað varðar skemmtiferðaskip. 

• Þóra, á fertugsaldri, starfar hjá Reykjanesbæ og hefur góða þekkingu á ferðamálum 
á svæðinu. 

• Páll, í kringum fertugt og starfar einnig hjá Reykjanesbæ. Hefur innsýn í 
vöruþróun, meðal annars þeirri sem tengist komum skemmtiferðaskipanna og hefur 
einnig góða þekkingu á ferðamálum á svæðinu 

 

Fyrstu þrjú viðtölin fóru fram á tímabilinu 14.-15. október 2019, en fjórða og jafnframt það 
síðasta fór fram 18. nóvember 2019. Viðtölin fóru öll fram á vinnustað viðmælenda að þeirra 
ósk. Fyrsta viðtalið var um 35 mínútur að lengd, annað viðtalið var lengst eða um klukkutími 
að lengd, þriðja viðtalið var styst eða um 20 mínútur, fjórða og síðasta viðtalið var um 40 
mínútur að lengd. Áður en byrjað var á upptöku var viðmælendum tilkynnt að viðtalið yrði 
hljóðritað og allir voru samþykkir því. Viðtölin voru hálfstöðluð, en það þýðir að það voru 
fyrirfram ákveðnar spurningar og einnig að samtölin fengu að þróast á eigin forsendum 
(Bryman, 2012). Settur var fram viðtalsrammi með þeim atriðum sem rannsakandi vildi að 
kæmu fram, en viðtalsraminn var hafður opinn og sveigjanlegur til þess að viðmælendur 
hefðu tækifæri til að koma sinni þekkingu á viðfangsefninu og sínum skoðunum á framfæri. 
Viðtalsramminn (sjá viðauka B) var byggður á spurningum sem vöknuðu við gerð fræðilega 
kafla þessarar ritgerðar. 

4.2 Greining og úrvinnsla gagna 
Greining gagnanna hófst strax daginn eftir fyrstu tvö viðtölin, en eitt af megineinkennum 
grundaðra kenninga er að greining gagna hefst á meðan gagnaöflunin er ennþá í gangi. 
Rannsakandi getur því skrifað niður þær vangaveltur og hugleiðingar sem koma upp um leið 
en það getur haft áhrif á næstu skref gagnaöflunarferlisins (Bryman, 2012). Viðtölin voru 
hljóðrituð og síðan strax afrituð nákvæmlega. Að lokinni afritun voru viðtalsgögnin prentuð 
út og kóðun á þeim hófst.  

Unnið var með opna kóðun (e. open coding) til að byrja með en það felur í sér að gögnin eru 
borin saman og þau flokkuð eftir ákveðnu mynstri eða þemum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 
2013). Úr viðtalsgögnunum komu 18 minni þemu eða kóðar. Í kjölfar opinnar kóðunar var 
notast við öxulkóðun (e. axial coding) þar sem þessi 18 þemu voru tengd saman, en í 
öxulkóðun er samhengi varpað á þessi minni þemu (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013) og 
þau sett aftur saman á nýjan hátt með því að gera grein fyrir tengingum milli flokka. Þá urðu 
þessir 18 kóðar að 10 undirþemum. Að lokum var notast við markvissa kóðun (e. selective 
coding), en í henni felst að rannsakandi velur meginþemu sem eru styrkt af undirþemunum 
og fela í sér ákveðna samþættingu. Við markvissu kóðunina koma fram kjarnaflokkar (e. 
core category) þar sem öll undirþemun hafa verið samþætt í meginþemu (Bryman, 2012). 
Meginþemun urðu að lokum fjögur en þau eru einnig grunnurinn af niðurstöðuköflunum 
fjórum sem er að finna í kaflanum hér á eftir. Þessi meginþemu eru: Möguleg hagræn-, 
umhverfis- og samfélagsleg áhrif skemmtiferðaskipa á Reykjanesbæ og framtíðarsýn. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust við úrvinnslu viðtalsgagnanna. 
Kaflanum er skipt upp í fjóra undirkafla sem byggja á meginþemum sem fengust úr 
rannsókninni. Fyrst kemur kafli um möguleg hagræn áhrif skemmtiferðaskipa á 
Reykjanesbæ, þar á eftir er kafli um möguleg umhverfisáhrif hvað varðar mengun og hvað 
rekstraraðilar skipanna geta gert til að leggja sitt að marki til að vernda umhverfið. Síðan 
kemur kafli um möguleg áhrif skemmtiferðaskipanna á samfélagið og að lokum kafli um 
framtíðarsýn, þar sem koma fram þau verkefni sem hafa verið til umræðu hjá viðmælendum. 

5.1 Möguleg hagræn áhrif 
Þegar rætt var um hagræn áhrif af komum minni skemmtiferðaskipa á svæðið voru allir 
viðmælendur sammála um að höfnin myndi hafa ávinning af komu skipanna. Jónas talaði 
um að Ísafjörður hefði miklar tekjur af stóru skipunum sem koma þangað á ári hverju. 

Sem dæmi er held ég, að Ísafjörður var með yfir 100 skip í ár. Þeir eru með á annað 
hundrað milljónir í tekjur af þessu sko og þetta er bara á þriggja mánaða tímabili, 
sem höfnin fær og sem höfnin getur notað til þess að byggja sig upp á einn eða annan 
hátt.  

Samkvæmt einum viðmælanda eru það fleiri aðilar en höfnin sem hafa beinar og óbeinar 
tekjur af komum skipanna, en þar voru rútufyrirtækin m.a. nefnd sem og ferðaskrifsstofur, 
leiðsögumenn og jafnvel að menntaðir jarðfræðingar hafi möguleika á aukatekjum af þessu. 
Páll var á því að hagrænu áhrifin yrðu fyrst og fremst afleidd.  

... ég held að þau verði fyrst og fremst afleidd, það er að segja að, að með því að við 
förum í þessi verkefni og auðvitað munu ákveðnir aðilar, ákveðnir geirar styrkjast eins 
og ég segi þú veist þetta með ferðir, skipulagðar ferðir og eitthvað slíkt. 

Fram kom að rekstraraðilar væru aðallega að horfa til minni skipa með hámark 300 farþega, 
eða svokölluð leiðangursskip. Þá töluðu viðmælendur um að þau skip myndu skilja mikið 
meira eftir sig í landi heldur en stóru skipin. Tveir viðmælendur minntust á að farþegar 
leiðangursskipanna væru verðmætari gestir, þannig að það væri viljandi gert að horfa aðeins 
til móttöku þeirra í Keflavíkurhöfn. Anna talaði um að þeir borguðu meira fyrir ferðina en 
farþegar stærri skipanna. 

... minni skemmtiferðaskip það sem þau kalla expedition skip. Þannig að þetta eru 
svona könnunarleiðangrar í rauninni. Farþegarnir á þessum skipum eru það sem við 
köllum kannski verðmætari farþegar eða gestir. Þeir eru bara að borga meira fyrir 
ferðina. 
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Páll talaði um að Reykjanesbær ætti ekki í vandræðum með að fá sína hlutdeild í magni 
gesta, en að það þyrfti að reyna að ná í meiri virðisauka sem gæti meðal annars komið með 
leiðangursskipum, og að hann gæti hjalpað til við að byggja upp viðskipti í bænum m.a.  

... að sem sagt með minni skipunum sé að koma virðisaukandi farþegar ef við orðum 
það þannig,… leiðangursskipin, þau bera venjulega með sér dýrari, eða sem sagt 
verðmætari farþega heldur en kannski líka stóru skipin, þannig að það er alveg viljandi 
að við viljum vera að horfa í það. En þess vegna viljum við byggja á því að vera svona 
að leita af virðismeiri farþegum af því að eins og ég segi við erum alveg ekkert í 
vandræðum með að fá okkar hlutdeild í magni, við munum kannski frekar fara að sækja 
meira í að reyna að ná í, já svona meiri virðisauka, eitthvað sem byggir meira upp undir 
viðskipti í bænum og svo framvegis. 

Erfitt var að áætla nákvæmlega hvaða hagrænu áhrif minni skemmtiferðaskipin myndu 
mögulega hafa á Reykjanesbæ og ferðaþjónustuna þar. Þóra nefndi að það væri sérstaklega 
erfitt að segja til um það þar sem að farþegarnir væru bara um tvö til þrjú hundruð manns og 
að þeir myndu dreifast vel um svæðið, þannig að áhrifin sem slík yrðu ekki mikil sérstaklega 
í ljósi þess að aðeins yrði tekið á móti einu skipi í einu. Hún nefndi jafnframt að ef höfnin 
yrði notuð sem skiptihöfn hefði það mögulega meiri áhrif. 

… við myndum frekar horfa á það þannig sem að ef við gætum selt svæðið s.s. annars 
vegar í ferðir s.s. þessar klassísku exploration ferðir, … eða þú veist svona spes ferðir 
fyrir þennan markhóp.… en þær ferðir myndu hafa mjög afmörkuð áhrif á svæðið. 
Þetta eru bara ákveðnir ferðaþjónar, fyrirfram seldar ferðir, … þannig að það er 
mjög erfitt að reikna þann pakka út fyrirfram en svo er … ef við náum að fá s.s. þessa 
skiptifarþega eða skipta um áhafnir þá myndi það þýða fleiri gistinætur og svona 
nærumhverfið myndi hagnast betur af því. 

Viðmælendur voru á sama máli um að ef gestir myndu eyða annað hvort fyrstu eða síðustu 
nóttinni á gististöðum í bænum, hvort sem það væru farþegar skipa að koma degi fyrir 
brottför í siglinguna eða eftir hana og fyrir flug heim, eða hvort það væri áhöfnin sem myndi 
gista í landi á meðan farþegar leiðangursskipanna væru í skipulögðum ferðum, þá yrðu það 
mögulega stærstu hagrænu áhrifin á svæðið þar sem samfélagið myndi einnig njóta góðs af.  

5.2 Möguleg umhverfisáhrif 
Samkvæmt öllum viðmælendum stefnir höfnin að því að hafa einungis eitt skip í höfn í einu 
sem skiptir máli hjá leiðangurskipunum, því þá eru þeir einir á svæðinu og upplifun 
farþeganna verður betri. Að auki mengar það minna.  

Allir viðmælendur voru meðvitaðir um hversu mikið stóru skemmtiferðaskipin menga með 
því að brenna olíu með tilheyrandi svifryki. Það var eitt af því sem hafði áhrif á að aðilar hjá 
Keflavíkurhöfn eru aðeins að horfa til minni skipanna, þá er minni útblástur af skipunum og 
rútunum sem flytja farþega í ferðir þar sem um er að ræða færri farþega eins og Anna benti 
á: 

... með því að taka minni skipin að þá eru, þá er kannski minni útblástur af skipunum, 
það er minni útblástur af rútunum, eða þú veist, færðu stóru skipin, þá ertu með 30 rútur, 
litlu skipin ertu með 10 rútur eða eitthvað, færri, já færri rútur, 5 rútur eða eitthvað. 
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Einnig kom fram að það er minni mengun ef gestir skipanna fara í ferðir um Reykjanesið, 
að koma þá í höfn þar og fara þaðan hringinn heldur en að koma að höfn í Reykjavík og 
keyra þaðan í 40 mínútur fyrst og fara svo Reykjaneshringinn. 

Þá hafði einn viðmælandi ekki miklar áhyggjur af sorpi og úrgangi frá skipunum og minntist 
á að það væri farvegur fyrir úrganginn og að viðurkenndir aðilar sjái um sorpið. Hann og 
aðrir viðmælendur töluðu um hvaða möguleika væri verið að líta til m.t.t. að halda 
umhverfisáhrifum í lágmarki og minntust allir á landtengingu þar sem skipin geta tengt sig 
við rafmagn og að eftir ákveðið mörg ár væri aðeins þeim skipum sem gætu tengt sig 
heimilað að koma í höfn í Reykjanesbæ. 

... Það sem við höfum svolítið verið að horfa til og erum að skoða, hvaða möguleika 
við eigum til að taka upp landtengingu hérna fyrir skip, og klárlega myndum við þá bara 
s.s. heimila slíkum skipum að koma, myndum bara gera okkur soldið unique. Það eru 
bara þau skip sem geta tengt sig við sem geta komið hingað inn … það er þá ákveðinn 
stimpill. 

Páll minntist á að skipafélögin sjálf telji það flotta markaðssetningu hjá höfnunum og að þau 
myndu segja öðrum frá því að þau yrðu látin slökkva á vélunum því að það væru kröfur um 
það. 

Tveir viðmælendur minntust á umræðu milli manna að skipin myndu meðal annars senda 
hluta af farþegum í land á gúmmíbátum, og að þeir myndu þá koma í land í Höfnum, og þá 
annað hvort fara í strandhreinsun eða keyra Reykjanesið þaðan og fara svo aftur í skipið í 
Keflavíkurhöfn. Þetta gæti verið heillandi fyrir farþega leiðangurskipanna. Í tengslum við 
þetta lýstu allir viðmælendur farþegum þessara skipa sem vel lesnum, meðvitaðum um 
loftlagsbreytingar og umhugsað um umhverfismál. Þetta væru svona „explorers“, sem vilja 
skoða norðurslóðir áður en loftlagsbreytingarnar verða orðnar of miklar. Páll hafði þetta að 
segja um farþegana:  

... þetta er líka önnur kynslóð, meiri millennials, meiri þannig pæling og hluti af því 
að mér skilst eru leiðangursskipin fyrst og fremst að selja global warming, þú veist að 
koma og skoða ísbreiðuna og Grænland og Ísland og allt þetta áður en að hún fer ... það 
er ekki alveg hérna sustainable að vera sjálfur að eyðileggja. 

Þá hafði Anna þetta að segja: 

 ... þau vilja geta boðið gestunum sínum upp á það að fara í strandhreinsun ... og vilja 
geta hleypt fólki í land til þess að tína upp rusl. 

Einn viðmælandi talaði um að með þeirri vinnu sem er komin í gang að Keflavíkurhöfn 
fari að taka á móti minni skemmtiferðaskipum sé áhersla lögð á að hún sé höfnin fyrir 
jarðvang Reykjaness sem er á Heimsminjaskrá Sameinuðu Þjóðanna (e. Unesco Global 
Geopark). Páll minnist á að með því að markaðssetja höfnina með áherslu á jarðvanginn sé 
verið að setja tóninn fyrir því að þau skip sem komi séu meðvituð um loftlagsbreytingar. 
Jónas bendir á að Unesco nafnið vegur þungt:  

 Við... bjóðum þeim að... koma í höfn sem er staðsett í Unesco Geopark ...Unesco nafnið 
sko vegur þungt út í heimi og sérstaklega hjá farþegum þessara skipa, vegna þess að 
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þetta er yfirleitt sko þokkalega vel menntað fólk sem á peninga og veit hvað Unesco 
stendur fyrir ... 

Einn viðmælandinn nefndi, í sambandi við skemmtiferðaskipin, að verið sé að setja viðmið 
sem eru enn á teikniborðinu um hversu hátt þau vilji setja markið, en einnig eru viðmið sem 
skipin þurfa að fara eftir, t.d varðandi brennslu á olíu. Ætlunin er að setja markið hátt og þá 
þrengist hópurinn af skipum sem geta komið.  

... setjum bara markið hátt og þá kannski þrengjum við hópinn af skipum sem geta 
komið hingað … við munum reyna að þú veist, sorpflokkun og annað til að einmitt 
setja þessi viðmið sem að við gerum sjálf hérna hjá okkur, fylgjum náttúrulega 
þessum reglum og þeim standard sem er bara í höfnum á Íslandi almennt, og svo 
komum við til með að skoða hvort við viljum ekki fara hærra, fara í rauninni bara 
lengra með það… Það er auðvelt að byggja upp þá innviði sem vantar upp á til þess 
að svara umhverfisviðmiðum og jafnvel setja þau hærra, það er hægt og það er bara 
alveg gerlegt fyrir okkur … 

Þannig geta skemmtiferðaskipin haft góð áhrif á samfélagið ef farþegar leiðangursskipanna 
vilja leggja sitt að mörkum, t.d. varðandi ruslatínslu. 

5.3 Möguleg samfélagsleg áhrif 
Viðmælendur minntust allir á að farþegar minni skipanna séu bara um tvö til þrjú hundruð 
manns auk áhafnar sem væru það fáir að það yrðu engin núningsáhrif á samfélagið, öfugt 
við það sem stærri skip gætu hugsanlega gert.  

 ... þetta mun ekkert eitthvað reyna á þolmörk samfélagsins. 

Þá benti einn viðmælandi á að í könnunum sem gerðar eru í Reykjanesbæ og öðrum 
bæjarfélögum á hverju ári á vegum Stjórnstöðvar Ferðamála komi í ljós að íbúar 
Reykjanesbæjar séu mjög meðvitaðir um erlenda ferðamenn á svæðinu, en þeir finni ekki 
fyrir neinni togstreitu gagnvart þeim. 

Þolinmæði eða þolmörkin gagnvart ferðamönnum er bara, er há greinilega ... en við 
viljum ekkert endilega teygja á því. 

Þá leggja leiðangursskipin mikið í upplifun gesta sinna, t.d. að þeir upplifi að þeir séu einir 
á staðnum, sem er gott fyrir umhverfið. Einnig vilja farþegar skipanna skilja eitthvað eftir 
sig og hugsa hvað þeir geti lagt til samfélagsins, hvort það sé að kynna íbúum fyrir 
skemmtiferðaskipum eða jafnvel opnað skipin fyrir þeim. 

... þau eru með sérfræðinga á sínum snærum í skipinu þá eru þeir að spá í hvernig 
þeir geta lagt til, til samfélagsins,… geta þeir opnað skipin, verið með svona sýningar,… 
skoðunarferðir um skipin, þannig að íbúarnir geta komið og séð skipin. Þeir gætu verið 
með hádegiserindi eða eitthvað og fræðslu um skemmtiferðaskip, einhverjar 
vísindarannsóknir eða eitthvað sem þeir eru að vinna að eða eitthvað slíkt,… þau vilja 
vinna með samfélaginu. 



21 

Samkvæmt einum viðmælanda er höfnin í raun bara dyr inn í samfélagið, og þegar sú 
hugmynd er komin um að taka á móti skemmtiferðaskipi þarf að hugsa um það sem við 
getum boðið þeim fyrir innan dyrnar. Anna minntist á að þetta væri ekki bara spurning um 
að fá gestinn hingað, heldur þurfi þetta að vinnast með fólkinu í landi, s.s. samfélaginu, að 
það sé tekið vel á móti gestum sem koma með skipunum. Hins vegar gæti orðið núningur ef 
samfélagið er ekki tilbúið. 

Í sumum samfélögum sem hafa í rauninni ekki verið tilbúin fyrir skip en skipin hafa 
komið eða hafnaryfirvöld taka við skipunum en ekki undirbúið samfélagið ... það er 
alveg núningur og það er ekki það sem að þau vilja, þau vilja vinna miklu meira með 
samfélaginu og skilja meira eftir sig. 

Viðmælendur töluðu einnig um að ef ákveðið verði að taka á móti skemmtiferðaskipum, 
hvort sem þau eru stór eða lítil, verði að vera samvinna á milli hafnar, samfélags og 
umhverfis. Skipafyrirtækin vita hvað þau vilja og annað hvort getur bærinn boðið upp á þá 
vöru sem þau vilja eða ekki.  

... þetta snýst allt um að þú þarft að byggja þetta upp í þessu ábyrga umhverfi ... að 
það sé jafnvægi milli efnahags, umhverfis og samfélags ... þetta er svona 
samvinnuverkefni í rauninni alls svæðisins. 

Einn viðmælandi minntist á að það sé vitað að ferðamenn efli oft þjónustustig í bæjum og 
það gæti gert það í Reykjanesbæ líka ef skipin fara að koma þangað. Málið er þó að ætla sér 
ekki of mikið til að byrja með, heldur byrja á einu skipi í einu og svo kannski skoða 
möguleikana á að taka á móti fleirum. Þóra taldi að þetta yrði jákvætt fyrir bæjarfélagið og 
minntist á að það væri hægt að gera þetta í samvinnu við svo margt. Páll minntist þá á að 
leiðangursskipin krefjist á vissan hátt þjónustu frá aðilum sem hafa ef til vill ekki mikið upp 
úr ferðaþjónustunni í dag, þau þurfa dýpri þekkingu á jarðfræði ef þau ætla að koma til 
Reykjanesbæjar og fara að ferðast um Reykjanesið að skoða jarðfræðina þar. Þá er komin 
hugmynd um að hægt sé að fara í samstarf við fræðasetrið í Sandgerði. 

… Þetta gætu samt vissulega orðið svona ákveðin samfélagsleg áhrif, að ef að 
ákveðnir svona aðilar geti fengið meira. 

Ásamt hugmyndinni að samstarfi milli fræðasetursins og skipafélaganna eru margar 
hugmyndir og pælingar hvað varðar ferðaþjónustu tengda skemmtiferðaskipum og eflingu 
ferðaþjónustunnar almennt. 

5.4 Framtíðarsýn 
Þegar rætt var um Áfangastaðaáætlunina og Ferðamálastefnu Reykjanesbæjar minntist Anna 
á að þegar Áfangastaðaáætlunin var í vinnslu hafi verið athugað hvort hafnirnar væru að 
hugsa um að taka á móti skemmtiferðaskipunum, sem reyndist ekki vera, og var þá ekki 
kafað dýpra í það við gerð hennar. En eftir að hún kom út hafi Reykjaneshöfn ákveðið að 
fara í þetta verkefni, þar af leiðandi, segir hún, er kannski kominn tími á uppfærslu. 

... þegar við vorum að vinna þetta þá var enginn áhugi á skemmtiferðaskipum … um leið 
og einhver er búinn að taka ákvörðun um það að þetta er tækifæri fyrir okkur, við viljum 
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fara þessa leið að þá aðlögum við bara eftir því og núna þurfum við bara að fara að 
uppfæra Áfangastaðaáætlunina af því að þetta er komið inn. 

Viðmælendur voru allir á því máli að Reykjanesbær væri fremur háður ferðaþjónustunni, að 
hún væri ekki mjög hefðbundin en hún væri hins vegar umsvifamikil, en það þyrfti að gera 
ýmislegt til þess að efla hana og styrkja. 

... við eigum helling inni svona almennt séð, já ég held það. Það að hafa flugvöllinn 
við hliðina á okkur er ekkert endilega jákvætt. 

Einn þátturinn í því að efla ferðaþjónustuna væri klárlega að byrja að taka á móti 
skemmtiferðaskipum þar sem hafnaraðstaðan við Keflavíkurhöfn er mjög góð og hentar 
afskaplega vel við móttöku skipanna. Þá var rætt á vinnustofu hjá Reykjanesbæ og 
Markaðsstofu Reykjaness haustið 2019 að það væri sniðugt að fara út í þetta verkefni og var 
meðal annars rætt um möguleikana tengda komu þeirra. 

… hvað getum við gert til að bjóða þessu fólki eitthvað í framtíðinni til þess að það 
vilji koma, og við höfum alveg ótrúlega margt að bjóða þeim ... 

Einn viðmælandi talaði um að það væru margir litlir aðilar í ferðaþjónustunni í Reykjanesbæ, 
það væri klárlega hægt að selja Reykjanesið og byggja upp frábæra ferðaþjónustu, en menn 
þurfi að hafa tilefni til. 

... þó það væri ekki nema að hittast í hádeginu einu sinni í mánuði sko, súpufundir með 
einhverja smá kynningu bara til þess að reyna að koma mönnum út fyrir eigin box 
skilurðu aðeins að átta sig á því að ef við tengjumst saman þá getum við haft tvöfalt 
meira út úr því. 

Samkvæmt einum viðmælanda er ekki verið að búa til neitt nýtt varðandi 
skemmtiferðaskipaverkefnið, en það sem verið er að gera er til að móta það að 
ferðaþjónustunni, skoða hvað þarf og hvað er hægt að gera til þess að taka verkefnið áfram. 
Svo á höfnin að vera höfnin inn í Reykjanes jarðvang (e. Unesco Global Geopark) og þá 
þarf að hafa leiðsögumenn til að geta sagt frá þeirri hugmyndafræði. Þannig þyrfti að setja 
upp viðbótarprógram sem menntaðir leiðsögumenn geta tekið til að verða sérstakir 
jarðvangsleiðsögumenn.  

… en síðan er geopark byggt á þróunarverkefnum, þannig að allt sem að við erum að 
gera byggir upp, við erum að reyna að byggja upp tækifæri og virðisauka fyrir svæðið. 

Einn viðmælandi benti á að bærinn væri nálægt tveimur stórum póstum, flugvellinum annars 
vegar m.t.t. skiptifarþega og Bláa Lóninu hins vegar, en skemmtiferðaskipin sem koma til 
Reykjavíkur senda farþega sína oft í Lónið og tengja það alltaf við Reykjavík í staðinn fyrir 
Suðurnesin. Þá þyrfti að styrkja tenginguna milli Bláa Lónsins og Suðurnesjanna. Fram kom 
að það þyrfti að gera ýmislegt til að auka þjónustu í Reykjanesbæ og auka innspýtingu í 
afþreyingu á svæðinu, bæði fyrir heimamenn og ferðamenn, en þá er einmitt talið að komur 
skemmtiferðaskipa sé góður grundvöllur til þess. 

Viðmælendur voru spurðir hvort það þyrfti að byggja upp höfnina frekar til að taka á móti 
skemmtiferðaskipum. Einn viðmælandi sagði að það þyrfti ekki að fara í slíkt þar sem höfnin 
hentar nú þegar afskaplega vel við móttöku á minni skipunum en þó væri það í 
framtíðarsýninni að leggja landtengingu í höfnina. Aðrir viðmælendur minntust einnig á 
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landtenginguna, en Þóra sagði að það þyrfti einnig að byggja upp minniháttar atriði, að setja 
t.d. hlið og þjónustuhús til að taka á móti farþegum.  

… í rauninni bara til að gera hana þú veist tilbúna til að taka fyrir þessa tegund af 
skipum í rauninni frekar sko. 

Að sögn Páls er sýnin klárlega sú að Keflavíkurhöfnin verði einhvers konar ferðamannahöfn 
í framtíðinni því þróunin í bænum hafi verið þannig, húsum er að fjölga niðri við höfnina 
með sjávarútsýni og fleira. Þá eru fínustu bílaplön á höfninni þar sem hægt er að leggja rútum 
og bílaleigubílum.  

… Þannig að við notum í rauninni aðföngin sem að eru vannýtt í dag að þá ætti það 
alveg að duga allavega til … 
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6 Umræður 
Í inngangi þessarar ritgerðar var ein rannsóknarspurning sett fram sem nú verður svarað hér 
að neðan með tengingu í niðurstöður, þar sem fræðilega umfjöllunin og niðurstöður hafa 
verið púslaðar saman. Rannsóknarspurningin sem sett var fram var: Hvaða áhrif gæti 
ferðaþjónusta tengd skemmtiferðaskipum haft á almenna ferðaþjónustu í Reykjanesbæ? 

Það sem kom mest á óvart í niðurstöðunum var að erfiðast var fyrir viðmælendur að áætla 
hagræn áhrif skemmtiferðaskipa á Reykjanesbæ og ferðaþjónustuna þar. Viðmælendur voru 
sammála um að höfnin komi til með að hagnast, en þó kom í ljós að hagnaðurinn yrði ekki 
mikill og að það væru aðallega stærri skip sem skila af sér miklu fé til hafna, og var staðan 
á Ísafirði notuð þessu til sönnunar. Brida og Zapata-Aguirre (2009) töluðu um að hagrænum 
áhrifum af komu skemmtiferðaskipa væri oft skipt í þrennt; bein áhrif, óbein áhrif og afleidd 
áhrif. Þá kom það fram í viðtölum að höfnin, leiðsögumennirnir, rútufyrirtækin, 
ferðaskrifsstofur og mögulega menntaðir jarðfræðingar væru þeir aðilar sem finndu fyrir 
beinu og óbeinu áhrifunum. Fram kom að hagrænu áhrifin yrðu fyrst og fremst talin afleidd 
og að ákveðnir aðilar og geirar myndu styrkjast, en afleidd áhrif eru þau sem snúa að þeim 
auknu umsvifum þeirra sem hafa arð af komum skemmtiferðaskipa, beint eða óbeint (Brida 
og Zapata-Aguirre, 2009). 

Nefndar voru ástæður þess að aðeins væri horft til þess að taka á móti minni skipum eða 
leiðangursskipum svokölluðum, og var ein af þeim sú að farþegar þeirra væru verðmætari 
og meira virðisaukandi en farþegar stærri skipa. Reykjanesbær er ekki að horfa til þess að fá 
meira magn af gestum, heldur frekar að ná í meiri virðisauka fyrir svæðið sem myndi sem 
dæmi styrkja viðskipti í bænum. Dwyer og Forsyth (1998) minntust á það í skrifum sínum 
að mikill virðisauki fælist í því þegar farþegar skemmtiferðaskipa koma með flugi og nýta 
sér gistiaðstöðu líkt og aðrir ferðamenn. Voru viðmælendur allir á sama máli um að ef 
Keflavíkurhöfn væri nýtt sem skiptihöfn myndu gestir og áhafnir nýta sér gistiaðstöðu í 
Reykjanesbæ fyrir annað hvort fyrstu eða síðustu nótt ferðar, en þá yrðu gistinæturnar fleiri 
sem yrðu þá mögulega stærstu hagrænu áhrifin þar sem nærsamfélagið myndi einnig njóta 
góðs af. 

Vitneskjan um að skemmtiferðaskip menga gífurlega og hafa lengst af verið tengd við mikil 
neikvæð umhverfisáhrif (Abc tourism, 2018) spilar stóran þátt í að aðeins er horft til móttöku 
svokallaðra leiðangursskipa. Ástæðan er sú að af þeim er minni útblástur, bæði frá skipunum 
og rútum sem flytja farþegana. Jákvæðari umhverfisáhrif myndu þá skapast við að skipin 
kæmu í höfn í Reykjanesbæ og keyrðu þaðan Reykjaneshringinn frekar en að skipin kæmu 
í höfn í Reykjavík og færu svo þennan hring með tilheyrandi auka keyrslu eins og gert er í 
dag. Edward H. Huijbens og Gunnar Berg Gunnarsson (2014) rannsökuðu ýmis áhrif 
skemmtiferðaskipa á landi hérlendis og komust að því að mikið sorp fylgdi ferðamönnunum 
og að það sé mikill útblástur frá rútunum sem flytja þá í skoðunarferðir, til og frá skipunum. 
Einnig þurfa skipin mikla orku sem hefur áhrif á vistkerfin þar sem þau koma að. Í 
viðtölunum kom fram umræða um möguleika á að senda hluta af farþegum í land á 
gúmmíbátum í strandhreinsun sem gæti hjálpað til við að vernda vistkerfin við ströndina að 
einhverju leyti.  
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Viðmælendur höfðu ekki miklar áhyggjur af sorpi eða úrgangi, þar sem farvegur er fyrir 
úrgang og viðurkenndir aðilar sjá um sorpafgreiðslu á svæðinu. Það var þó ekki þannig í 
Honduras þegar MacNeill og Wozniak (2018) rannsökuðu áhrif skipanna þar, en þar voru 
sorpvandamálin töluverð. Þar sem Reykjanesbær er með eina sorpbrennsluofn landsins sem 
getur fargað ýmsum spilliefnum og sóttmenguðum úrgangi eru þeir mjög vel í stakk búnir 
til að farga sorpi frá skipum á vottaðan hátt (Kalka, á.á.). 

Viðmælendur nefndu að farþegar leiðangurskipanna væru vel lesnir, meðvitaðir um 
loftlagsbreytingar og umhugað um umhverfismál. Skipin geri út á meðvitund um 
loftslagsbreytingar þannig að það væri fremur slæmt ef þeir væru sjálfir að eyðileggja eða 
menga. Þá á höfnin að vera höfnin inn í Reykjanes jarðvang (e. Unesco Global Geopark), 
og markmiðið er að það sé bara eitt skip í höfn í einu. Fram kom að skipafélögin álíta það 
að hafa möguleikann á að geta tengt sig við rafmagn og slökkva á vélunum flott 
markaðssetning hjá höfnum, en það er það sem Keflavíkurhöfn horfir til. Þá vegur það að 
vera í Unesco einnig þungt úti í heimi og þá sérstaklega hjá skipafélögum 
leiðangursskipanna. Fram kom að það sé í vinnslu að setja ákveðna staðla varðandi skipin 
til að svara umhverfisviðmiðum. Brida og Zapata-Aguirre (2009) bentu þó á að víða sé erfitt 
að meta umhverfisáhrifin þrátt fyrir umhverfisstaðla ferðaþjónustunnar. Allir viðmælendur 
minntust á að farþegar leiðangursskipa vilji leggja sitt af mörkum til samfélagsins, meðal 
annars með því að tína rusl, sem er bæði gott fyrir umhverfið og samfélagið. 

Brida og Zapata-Aguirre (2009) fjölluðu um að aukin áhersla á ferðaþjónustu hafi oft ýtt 
undir aukin neikvæð viðhorf til ferðamanna, og einnig að mannfjöldinn sem kemur með 
skemmtiferðaskipum hafi slæm áhrif á íbúa á minni svæðum. Fram kom að í könnunum sem 
gerðar eru á ári hverju á vegum Stjórnstöðvar Ferðamála megi sjá að íbúar Reykjanesbæjar 
séu mjög meðvitaðir um ferðamenn á svæðinu og finni ekki fyrir togstreitu gagnvart þeim. 
Þolinmæði og þolmörk gagnvart ferðamönnum sé greinilega mjög há. Viðmælendur voru þá 
allir á því máli að það væri það lítið magn ferðamanna sem kæmi með leiðangursskipum að 
núningsáhrif á samfélagið yrðu engin. Einnig leggja leiðangursskipin mikið upp úr upplifun 
gesta sinna, farþegarnir vilja skilja eitthvað eftir og er umhugað um hvað þeir geta lagt til 
samfélagsins, hvort sem það sé að opna skipin sín eða verið með sýningar, eða annars konar 
fræðslu fyrir íbúa svæðisins.  

Fram kom að höfnin sé í rauninni bara dyr inn í samfélagið, en mikilvægt sé að vera 
meðvitaður um hvað sé hægt að bjóða fyrir innan dyrnar. Fram kom að þetta verkefni þurfi 
að vinna með íbúum og samfélaginu í heild. Það þarf að taka vel á móti gestunum, en ef 
samfélagið er ekki undirbúið gæti komið til árekstra. Það virðist hafa gerst í litlum 
samfélögum í Alaska, sem Adams (2010) fjallaði um. Samfélagið þar virtist ekki hafa verið 
undirbúið og engin samvinna var milli íbúa og einkaaðila. Þá töluðu viðmælendur um að það 
þyrfti að vera góð samvinna á milli hafnar, samfélagsins og umhverfisins. Það þurfi að 
byggja upp ferðaþjónustu sem þessa í ábyrgu umhverfi þar sem jafnvægi sé milli efnahags, 
umhverfis og samfélags, sem eru jafnframt grunnstoðir sjálfbærrar þróunar (Markaðsstofa 
Reykjaness, 2018). Fram kom meðvitund um að ferðamenn efli gjarnan þjónustustig í bæjum 
og það gæti sannarlega gerst í Reykjanesbæ, meðal annars með viðkomu 
skemmtiferðaskipanna. Þá kom fram að leiðangursskip krefjist oft þjónustu frá minni aðilum 
sem eru ekki að hafa svo mikið upp úr ferðaþjónustunni í dag og væru því jafnvel kærkomin 
viðbót við þeirra rekstur. Einnig kom fram hugmynd um að skipafélögin gætu farið í samstarf 
með fræðasetrinu í Sandgerði, en farþegar skipanna gætu þurft á dýpri þekkingu að halda á 
jarðfræði, sérstaklega ef þeir vilja koma hingað til að skoða jarðmyndanir á Reykjanesi. Í 
skýrslu Edwards H. Huijbens og Gunnars Bergs Gunnarssonar (2014) um áhrif af komum 
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skemmtiferðaskipa til Íslands kom fram að í ákvörðun um hvaða hafnir geta tekið á móti 
skipum, sé mikilvægt að vera með skipulag og heildarsýn yfir hvaða tegund skipa á að taka 
á móti. Svo virðist sem Reykjanesbær og Keflavíkurhöfn séu vel sett varðandi það. 

Í Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021 kemur fram að hafnir svæðisins séu góðar en 
þó séu þær takmarkað nýttar í ferðaþjónustu. Möguleikarnir á móttöku skemmtiferðaskipa 
hafa þó verið ræddir (Markaðsstofa Reykjaness, 2018). Aðspurður sagði starfsmaður 
Markaðsstofunnar sem einnig er einn viðmælenda, að þegar áætlunin var í vinnslu hafi verið 
athugað hvort hafnirnar væru að hugsa um að taka á móti skemmtiferðakipum, en svo var 
ekki þá. Áhugavert er að eftir að áætlunin kom út hafi Reykjaneshöfn svo ákveðið að fara í 
þetta verkefni þannig að nú er mögulega kominn tími á uppfærslu áætlunarinnar. 

Viðmælendur voru allir sammála um að Reykjanesbær sé fremur háður ferðaþjónustunni, en 
það þurfi að gera ýmislegt til þess að efla hana og styrkja. Einn þátturinn í því sé klárlega að 
byrja að taka á móti skemmtiferðaskipum þar sem hafnaraðstaða Keflavíkurhafnar er mjög 
góð og hentar einstaklega vel til móttöku skipanna. Það þurfi ekki að byggja höfnina frekar 
upp, aðeins þurfi að gera hana tilbúna fyrir leiðangursskipin. Það þurfi þó að fjölga þjónustu 
í bænum og innspýtingu í afþreyingu á svæðinu bæði fyrir ferðamenn og íbúa.  
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7 Lokaorð 
Ritgerð þessi hefur varpað frekara ljósi á ferðaþjónustu tengda skemmtiferðaskipum, 
hvernig hún er byggð upp og hver staða hennar er í alþjóðlegu samhengi. Eins hefur verið 
gerð grein fyrir því hvernig skemmtiferðaskipin hafa þróast í gegnum áratugina og sagt frá 
þeim hagrænu-, umhverfislegu og samfélagslegu áhrifum sem skemmtiferðaskip geta haft á 
minni samfélög. Þá var markmið ritgerðarinnar að skoða hvernig ferðaþjónusta tengd 
skemmtiferðaskipum gæti haft áhrif á almenna ferðaþjónustu í Reykjanesbæ.  

Skemmtiferðaskipin geta haft mikil áhrif á eflingu ferðaþjónustu í Reykjanesbæ og styrkt 
hana verulega. Þá geta hagræn áhrif hennar ýtt undir frekari uppbyggingu innviða og styrkt 
þjónustu svæðisins, en gistinætur skiptifarþega myndu skila mestum hagrænum áhrifum þar 
sem nærsamfélagið myndi njóta góðs af. Umhverfisáhrif sem myndu fylgja minni skipunum 
yrðu einhver en þó ekki mikil, sérstaklega ef landtenging yrði sett í höfnina. Einnig gefa slík 
skip frá sér minni mengun en stærri skipin. Þá yrðu helstu samfélagsáhrifin líklega þau að 
þjónustustig bæjarins myndi styrkjast og neikvæð áhrif á samfélagið yrðu lítil sem engin. 
Engin núningsáhrif yrðu á samfélagið því að höfnin myndi vinna með umhverfinu og 
samfélaginu. Að lokum kom fram að móttaka skemmtiferðaskipa er talin efla og styrkja 
ferðaþjónustuna á svæðinu frekar. 

Þar sem tímarammi þessa verkefnis var takmarkaður var einungis unnt að taka fimm viðtöl. 
Að auki er skemmtiferðaskipaverkefni Reykjanesbæjar enn í undirbúningi og vinnslu þannig 
að erfitt þótti að áætla áhrif ferðaþjónustu tengda skemmtiferðaskipum á hina almennu 
ferðaþjónustu í Reykjanesbæ. Ef þessi rannsókn hefði verið framkvæmd ári síðar mætti 
líklega skoða áhrifin betur vegna þess að mögulega verða einhver skip sem heimsækja 
Reykjanesbæ næsta sumar. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar komu upp ýmsar hugmyndir að frekari rannsóknum á 
viðfangsefninu. Það væri til dæmis hægt að skoða áhrif leiðangursskipanna á svæði sem þau 
sigla til nú þegar og bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Gaman væri að 
rannsaka áhrif skemmtiferðaskipa á Grundarfjörð sem dæmi eða önnur minni bæjarfélög á 
Íslandi. Eftir nokkur ár væri jafnvel hægt að kanna viðhorf íbúa Reykjanesbæjar til 
skemmtiferðaskipa og bera þær niðurstöður saman við þessar hér að ofan. 
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Viðauki A –Kynningarbréf 
 

Sæll/Sæl (Nafn) 

Thelma Rós Hermannsdóttir heiti ég og er nemandi í Ferðamálafræði við Háskóla Íslands, 
og er að vinna að BS ritgerð, sem er lokaverkefni mitt í náminu. Ritgerðin fjallar um 
ferðaþjónustu skemmtiferðaskipa, hvernig hún er byggð upp og hver staða hennar er í 
alþjóðlegu samhengi, og felur í sér rannsókn á því hvernig þessi tegund ferðaþjónustu gæti 
haft áhrif á almenna ferðaþjónustu í Reykjanesbæ. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Anna 
Mjöll Guðmundsdóttir. 

 

Rannsóknin byggir á viðtölum við aðila sem starfa fyrir/hjá/í Reykjanesbæ. Viðtölin verða 
hljóðrituð og afrituð, til þess að tryggja að rétt verði haft eftir viðmælendum. Ég heiti 
viðmælendum mínum fullum trúnaði en í því felst að nöfn verða hvergi birt nema með leyfi 
viðmælenda og mun ég fara með viðtalsgögnin sem trúnaðarmál. 

 

Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessu verkefni og veita mér viðtal um 
hugmyndir þínar, skoðanir og/eða vitneskju þína um uppbyggingu ferðaþjónustu í 
Reykjanesbæ. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Thelma Rós  
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Viðauki B – Viðtalsrammi 
Viðtalsrammi sem var farið eftir í viðtölum: 

Bakgrunnur; Nafn og starf 

 

Er talið að það mætti efla ferðaþjónustu í Reykjanesbæ? 

 

Er talið að komur skemmtiferðaskipa geti haft áhrif á ferðaþjónustu í Reykjanesbæ? 

Hvaða efnahagslegu áhrif gæti það haft? 

Hvaða samfélagslegu áhrif gæti það haft? 

Hvaða umhverfisáhrif gæti það haft? 

 

Ætti að byggja upp hafnir til að taka á móti skemmtiferðaskipum? Er betra að gera það ekki? 

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 


