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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að
hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

.
Ásta Ragna Stefánsdóttir
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Ágrip
Margir ferðamannastaðir á Íslandi eru farnir að láta á sjá vegna aukins fjölda
ferðamanna og álags síðustu ár. Ferðamönnum fjölgar hratt en uppbygging helstu
ferðamannastaða stendur í stað. Ríkisstjórnin ver hluta af skatttekjum í uppbyggingu
ferðamannastaða en ljóst er að þörf er á mun meira fjármagni til að staðirnir standist
kröfur og væntingar ferðamanna. Stjörnvöld hafa því rætt um að koma á gjaldtöku í
einhverri mynd á ferðamannastöðum. Það eru hægt að fara margar leiðir að slíkri
gjaldtöku en stjórnvöld hafa einblínt mest á svokölluð gistináttagjöld sem yrðu sett á
allar seldar gistinætur í landinu og farþegagjöld, sem yrðu sett á öll fargjöld til og frá
landinu. Ekki hefur enn náðst niðurstaða um hvaða leið verður farin í málinu.
Þessi rannsókn kannaði viðhorf Íslendinga til væntanlegrar gjaldtöku. Aðrar
rannsóknir hafa einblínt meira á áhrif gjaldtöku á erlenda ferðamenn á Íslandi en hér
var horft til heimamannanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að meiri hluti
Íslendinga styðja gjaldtökur sem fara í uppbyggingu ferðamannastaða en svo eru
skiptar skoðanir um hvernig og hvaðan peningarnir eigi að koma.
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Abstract
There are many tourist places in Iceland that have lost their original attractions
because of increasing number of tourists that visit. More tourists come to the country
every year but the maintenance in the tourist places has not kept up with the number
of people that visit. The government spends a small part of tax revenues in the
development of tourist attractions in Iceland but it is clear that there is need for more
resources so the tourist places will meet the requirements and expectations of the
tourists. Therefore the government came up with an idea about fees, that would go
directly to the maintenance of the tourist attractions. There are many ways to charge
the fees but the Icelandic government has mostly focused on two ways; overnight
fees that would be put on all accomodation sold in the country and passenger fees
that would be put on every passenger that travels to or from Iceland. So far the
government has not reached conclusion about how the fees will be charged.
This study explores the attitudes of Icelanders to the expected fees. Other studies
have focused more on the impact of fees on foreign tourists but in this study we will
look on the impacts on the locals. Results of the study show that the majority of
Icelanders support the fees if the go directly into building tourist attractions and
make them more sustainable, but people have different opinions about how and
where the money should come from.
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1 Inngangur
Öll lönd hafa einhver sérkenni eða hluti sem laða að ferðamenn. Það geta til dæmis
verið söfn, byggingar, náttúruminjar, fornleifar, menning, afþreying eða veður. Þegar
staðir fara að laða til sín marga erlenda og innlenda ferðamenn verða þeir að
ferðamannastöðum. Á Íslandi er það náttúran sem laðar að flesta ferðamenn (Siv
Friðleifsdóttir,

o.fl., 2009) og því eru flestir af vinsælustu ferðamannastöðunum í

náttúrunni. Ef að náttúran á að geta tekið á móti fjölda gesta án þess að verða fyrir
skemmdum þarf að gæta að hlutum eins og troðningi, rusli og mengun. Það er oft hægt
að koma í veg fyrir slíkt með því byggja göngustíga, salernisaðstöðu, vegi, merkingar
og fleira í samræmi við þann fjölda sem heimsækir staðinn, en slík uppbygging kostar
pening og skipulagningu. Með auknum fjölda ferðamanna hér á landi síðustu ár hefur
álagið á ferðamannastöðum aukist gríðarlega og á mörgum stöðum er farið að láta á sjá.
Skortur er á fjármagni til uppbyggingar staðanna og því hefur komið upp sú hugmynd
að setja á gjaldtöku af einhverju tagi sem myndi renna til uppbyggingu þeirra. Umræðan
um gjaldtöku hefur vakið upp margar spurningar eins og hvernig skuli standa að henni
og hverjir eigi að borga. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem skoða áhrif
gjaldtöku á erlenda ferðamenn en í þessu verkefni var unnin rannsókn sem skoðaði
viðhorf Íslendinga til gjaldtöku. Það hefur ekki tíðkast að rukka aðgang að
ferðamannastöðum á Íslandi áður og því áhugavert að skoða hvernig slíkar áætlanir fara
í landann. Í lok verkefnisins verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og leitast verður
við að svara eftirfarandi spurningum:


Þekkja Íslendingar til umræðunnar um gjaldtöku á ferðamannastöðum?



Hver er afstaða Íslendinga til gjaldtöku á ferðamannastöðum á Íslandi?



Mun gjaldtaka á ferðamannastöðum hafa áhrif á ferðavenjur Íslendinga um
landið?

Verkefnið skiptist í níu kafla. Verkefnið hefst á kynningu og þar á eftir tekur fræðileg
umfjöllun við þar sem helst verða skoðaðar kenningar Butlers á lífshlaupi áfangastaða
(Butler, 1980). Butler er fræðimaður sem hefur skrifað mikið innan ferðamálafræðinnar
og komst fyrst í sviðsljósið með grein sinni um lífshlaup áfangastaða. Í þriðja kafla er
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staða ferðaþjónustunnar á Íslandi skoðuð og innsýn gefin í umræðurnar um gjaldtökur á
ferðamannastöðum. Kafli fjögur og fimm skoða áætlaðar gjaldtökur og hugsanlegar
afleiðingar þeirra enn betur. Í sjötta kafla eru gjaldtökur erlendis skoðaðar. Í kafla sjö og
átta er rannsóknin sjálf kynnt, bæði aðferðafræði og niðurstöður. Loks lýkur verkefninu
á umræðum og ályktunum höfundar þar sem reynt er að brúa saman rannsóknina og
fræðileg skrif í upphafi verkefnisins.
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2 Fræðileg umfjöllun
Í þessum kafla verður stiklað á stóru um kenningar fræðimanna um þróun
ferðamannastaða og hvaða áhrif fjöldi ferðamanna getur haft á þá.

2.1 Lífshlaup og þolmörk ferðamannastaða
Margir ferðamannastaðir geta, ekki ósvipað og rokkstjörnur, slegið í gegn en tapað
frægðinni skyndilega. Þegar áfangastaður slær í gegn og laðar til sín sífellt fleiri gesti
getur það endað með því að uppunalega aðdráttaraflið sé ekki lengur til staðar og þá fara
vinsældir staðarins að dvína og ferðamönnum að fækka. Áfangastaðurinn getur þá ef til
vill setið uppi með skemmda náttúru, tóm hótel, mengaðar strandir og svo framvegis.
Þetta þurfa þó ekki að vera örlög allra vinsælla ferðamannastaða, ef eftirlit er með
ferðaþjónustu á svæðinu er hægt að grípa inn í áður en illa fer. Ferlið sem
ferðamannastaðir fara í gegnum þegar þeir slá í gegn fer líka eftir því hversu hratt
breytingarnar eiga sér stað. Butler (1980) útskýrði þetta ferli í svokölluðu ”lífshlaupi
áfangastaða” sem hann skipti í fimm stig. Fyrsta stigið er þegar staður dregur til sín
fyrstu ferðamennina og engu þarf að breyta á staðnum til að geta tekið á móti þeim.
Heimamennirnir eru yfirleitt sáttir við þessa gesti. Á stigi tvö, þrjú og fjögur fjölgar
ferðamönnunum og áhrifunum um leið. Þegar fimmta stigi er náð hefur
massaferðamennska tekið við völdunum. Allt upprunalegt aðdráttarafl staðarins er þá
yfirleitt horfið og ferðamenn hættir að koma (Butler, 1980) og íbúar þurfa að sætta sig
við að það verður ekki aftur snúið nema tekið sé tímanlega í taumana.
Butler bendir jafnframt á að lífshlaup áfangastaða sé nátengt þolmörkum þeirra (Cooper
Fletcher, Fyall, Wanhill o.fl., 2005). Mathieson og Wall (1982) skilgreindu þolmörk
sem hámarksfjöldi ferðamanna sem staður getur tekið á móti án óásættanlegra
breytinga á náttúrulegu umhverfi og án óásættanlegar hnignunar í gæðum og upplifun
ferðamanna. Það getur þó verið erfitt að finna út hvað staður þolir mikinn fjölda
ferðamanna áður en þessa breytinga fer að gæta en þau fylgjast oft að með fimmta stigi
lífshlaupa áfangastaða. Þolmörk staða eru mjög breytileg eftir einkennum þeirra. Ef við
skoðum tvo ákveðna ferðamannastaði má sjá gott dæmi um hversu ólík þolmörk þeir
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geta haft. Lascaux hellarnir í suður Frakklandi hafa til dæmis mjög lítil þolmörk af því
að málverk á veggjum hellanna skemmdust vegna andardráttar ferðamanna og var þeim
því lokað fyrir almenningi, sem sagt meira að segja einn ferðamaður var of mikið (Anna
Dóra Sæþórsdóttir, Guðrún Gísladóttir, Arnar Már Ólafsson, Björn Margeir
Sigurjónsson og Bergþóra Aradóttir, 2001). Í Times Square í New York er mannfjöldi
hins vegar hluti af ímynd og aðdráttarafli staðarins og þolmörkin því mun meiri en í
hellunum (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2001).
Á sumum stöðum hefur hefur verið gripið til aðgerða til að staðir fari ekki yfir þolmörk
sín. Ein leið sem hefur verið notuð er að takmarka fjölda ferðamanna. Til dæmis þurfa
þeir sem ætla að klifra á Mount Everest eða aðra toppa í Nepal að fara í gegnum sérstakt
og langt skráningarferli (Shackley, 1993 í Butler, 1996) og aðeins ákveðinn fjöldi
skemmtiferðaskipa fær að koma í höfn í Bermúda (Conlin, 1995 í Butler, 1996). Slík
aðferð, að takmarka komu ferðamanna og ákveða einhverja töfratölu sem staðurinn á að
þola, hefur þó almennt ekki verið viðurkennd sem langtímalausn enda eru þolmörkin
síbreytileg. Hámarksfjöldi ferðamanna sem staður þolir getur verið breytilegur eftir þvi
hversu hratt breytingar eiga sér stað, ef fjöldi ferðamanna á ferðamannastað eykst hratt á
skömmum tíma hefur það meiri áhrif en ef fjölgunin á sér stað á lengra tímabili (Cooper
o.fl, 2005).
Hvernig er þá hægt að finna út hver þolmörk staða eru? Samkvæmt Fletcher (Cooper
o.fl., 2005) þarf að skoða marga ólíka þætti til að gera þolmörkum og áhrifum
ferðamennsku skil. Hann bendir meðal annars á að það þurfi að skoða umhverfi,
menningarþætti, efnahag, gerðir ferðamennsku og ferðamanna ásamt pólítík þegar
þolmörk og áhrif eru skoðuð. Hægt er að hafa áhrif á marga af þessa þáttum og auka
þannig þolmörk staða. Það er til dæmis hægt með því að hafa hámarksfjölda á
áfangastaðnum, takmarka svæði sem ferðamenn mega fara um eða setja bann á svæði
sem eru hvað verst farin (Cooper o.fl, 2005). Einnig er hægt að auka þol staða með
minniháttar mannvirkjum eins og göngustígum og salernum.
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3 Ferðamennska á Íslandi
Þessi kafli kynnir ferðamennsku hér á landi og ástæður á bak við áætlaðar gjaldtökur á
ferðamannastöðum.

3.1 Staða ferðaþjónustunnar og framtíðarhorfur
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið hratt á undanförnum árum og er orðin ein af
grunnstoðum efnahagslífsins hér á landi. Ferðamönnum fjölgar með hverju árinu og árið
2008 höfðu þeir aldrei verið fleiri eða 502 þúsund (Ferðamálastofa, 2010a).

Mynd 1. Fjöldi ferðamanna á Íslandi árin 1980 – 2009.

Eins og sjá má á mynd eitt hefur ferðamönnum fjölgað hratt síðustu þrjá áratugina og
mun líklega halda áfram að fjölga. Spá WTO (World Trate Organisation) segir að
ferðamönnum muni fjölga í 750-800 þúsund árið 2020 (Iðnaðarráðuneytið, 2008). Spá
Ferðamálastofu gefur til kynna mun hærri tölu eða 1,3-1,4 milljónir ferðamanna árið
2020 (Iðnaðarráðuneytið, 2008). Hvor talan sem er réttari er ljóst að búist er við mikilli
fjölgun ferðamanna til viðbótar við það sem er í dag sem þýðir meira álag á náttúru og
ferðamannastaði landsins. Viðhald á þessum stöðum verður því sífellt mikilvægara. Á
sama tíma eru sífellt færri ferðamannastaðir sem standast kröfur um aðgengi, aðstöðu og
fræðslu sem ferðamennina vantar, þar sem nægjanlegt fjármagn hefur ekki verið til
staðar til að mæta þeim kröfum (Ásta Möller o.fl., 2001).
Það má heldur ekki gleyma að taka það með í reikninginn að það er íslensk náttúra sem
laðar flesta ferðamenn til landsins (Siv Friðleifsdóttir o.fl., 2009). Gestir sem hingað
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koma búast við að upplifa hreina og ómengaða náttúru sem endurspeglar ímynd Íslands
(Ferðamálastofa, 2010b). Það er því mjög mikilvægt að við viðhöldum náttúruperlum
okkar svo að aðdráttarafl landsins fari ekki dvínandi. Annars er hætta á að við lendum í
því að ferðamönnum fari fækkandi líkt og á fimmta stigi lífshlaupi áfangastaða Butlers
(Butler, 1980). Það eru góðar fréttir að það hefur verið mikil vakning um þessa hættu á
síðustu árum. Fyrir stuttu gerði Umhverfisstofnun til að mynda úttekt á mörgum helstu
náttúruperlum landsins og var það niðurstaða þeirra að það væri nauðsynlegt að grípa til
tafarlausra aðgerða á níu friðlýstum svæðum á landinu svo að þar hljótist ekki
óafturkræfur skaði af sívaxandi álagi (Svavar Hávarðarson, 2010, 18.nóvember).
Það fjármagn sem fer nú í viðhald á ferðamannastöðum landsins greiðum við með
sköttunum okkar, en þörf er á miklu meira fjármagni heldur en úthlutað er úr ríkissjóði
(Reynisdóttir, Song & Agrusa, 2008). Ríkisstjórnin setur um 75 milljónir á ári í viðhald
og úrbætur á ferðamannastöðum út um allt land, en áætlað er að um 400 milljónir þurfi
til þess að sinna þessari uppbyggingu sem best (Silja Björk Huldudóttir, 2009, 30. maí).
Það er því mikilvægt að huga að öðrum leiðum til að afla tekna til viðhalds
náttúruperlna okkar svo ferðaþjónustan verði sjálfbær til langs tíma.

3.2 Umræðan um gjaldtöku á ferðamannastöðum
Umræðan um að hefja gjaldtöku á ferðamannastöðum á Íslandi hófst fyrir mörgum
árum þegar ljóst var að ferðamönnum fór hratt fjölgandi og margir ferðamannastaðir
voru farnir að láta á sjá vegna aukins álags. Í ritstjóragrein í Morgunblaðinu frá 2001
(Gjaldtaka á ferðamannastöðum, 2001, 26.apríl) kom fram að á mörgum vinsælum
ferðamannastöðum, t.d. við Gullfoss, á hverasvæðinu í Haukadal, í Dimmuborgum, í
Mývatnssveit, í Dyrhólaey, við Dettifoss, í Landmannalaugum, Herðubreiðarlindum og
víðar, sé ágangur ferðamanna orðinn svo mikill að landið liggi undir skemmdum. Sama
ár gaf Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) út skýrslu um umhverfismál á Íslandi og
lögðu til að gjald skyldi tekið af ferðamönnum á friðuðum svæðum hér á landi sem nota
skyldi meðal annars í landvörslu (Gjaldtaka á ferðamannastöðum, 2001, 26.apríl).
Stjórnvöld tóku ekki eindregna afstöðu til þessarar hugmyndar en hún ýtti undir frekari
umræður um þessi mál. Þörfin á auknu fjármagni til ferðamannastaða er orðin jafnvel
enn meiri í dag en hún var árið 2001. Meðal hluta sem þarf að huga að á þessum stöðum
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eru göngustígar, salerni, öryggishlið, merkingar, bílastæði og fræðsla (Ferðamálastofa,
2010b).
Ljóst er að huga þarf að mörgu áður en gjaldtaka á Íslandi verður að veruleika og
samkomulag þarf að nást um þá aðferð sem verður beitt. Annað grunnatriði sem þarf að
vera í lagi er að það ríki pólítísk sátt um málið og að löggjöf veiti tækifæri til gjaldtöku.
Það er engin sérstök löggjöf sem tekur á gjaldtöku á ferðamannastöðum en það má finna
punkta um slík gjöld í náttúruverndarlögum. Samkvæmt 32. grein laga nr. 44 um
náttúruvernd er heimilt að innheimta fjármagn á náttúruverndarsvæðum ef ferðamenn
geta

valdið

skemmdum

þar

á.

Sú

lagagrein

hljómar

svo:

„Rekstraraðili

náttúruverndarsvæðis getur enn fremur ákveðið gjald fyrir aðgang að svæðinu ef spjöll
hafa orðið af völdum ferðamanna eða hætta er á slíkum spjöllum“ (Lög um
náttúruvernd, 1999). Það þurfa því ekki að vera sjáanlegar skemmdir á svæðinu til að
hægt sé að koma á gjaldtöku heldur er nóg að hætta sé á slíkum spjöllum. Næstum allir
ferðamannastaðir eru annað hvort farnir að láta á sjá eða eiga hættu á slíku og því veitir
lagalega hliðin í flestum tilvikum tækifæri til að koma á gjaldtöku. Stjórnvöld virðast þó
vera treg til að standa að beinum gjaldtökum á ferðamannastöðum og leitast frekar eftir
því að koma á ósýnilegri gjöldum, í formi skatta eða umhverfisgjalda. Það getur meðal
annars stafað af miklum kostnaði við að koma upp gjaldtöku á mörgum svæðum og
einnig vegna ónægrar vitneskju um afleiðingar beinna gjalda.
Nú mörgum árum eftir að umræðan um gjaldtöku á ferðamannastöðum hófst hefur ekki
enn fengist niðurstaða í málið. Margt hefur þó áunnist og var málefnið meðal annars
tekið til umræðu á alþingi og helstu leiðir til gjaldtöku þar skoðaðar og kostir og gallar
þeirra metnar. Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra, skipaði nefnd árið 2009 sem
vann að því hvort að grundvöllur væri fyrir umhverfisgjöldum og ef svo væri, hvernig
ætti að útfæra þau (Fjármálaráðuneytið, 2009). Slík umhverfisgjöld myndu þá renna til
uppbyggingar þjóðgarða og annarra fjölsóttra og friðlýstra ferðamannastaða og til
eflingar ferðaþjónustunnar almennt (KPMG, 2009). Nefnd þessi lagði til í mars 2010 að
taka ætti upp svokölluð gistináttagjöld til að láta ferðamenn greiða með einhverjum
hætti fyrir dvöl sína í náttúru landsins og þá þjónustu sem þar er fyrir hendi (Andri Karl
Ásgeirsson, 2010, 16. október). Samtök ferðaþjónustunnar mótmæltu þeirri leið og
bentu á að farþegagjöld sem sett yrðu á alla farþega í millilanda-og innanlandsflugi
væru betri kostur (Andri Karl Ásgeirsson, 2010, 16. október). Á meðan ekki næst
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samstaða um hvaða leið sé best til gjaldtöku verður frestun á úrlausn þessa máls. Það er
þó talið næsta víst að það sé spurning um hvenær, en ekki hvort, slíkum gjöldum verði
komið á hér á landi.
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4 Mögulegar gjaldtökuleiðir á Íslandi
Margar tillögur hafa verið settar fram um hvernig hægt sé að standa að gjaldtöku hér á
landi til að afla tekna til uppbyggingar ferðamannastaða. Til að slík gjöld skili settu
markmiði þarf að útfæra þau í samvinnu við hagsmunasamtök og pólitískt samkomulag
að ríkja. Enn sem komið er hefur ekki náðst samkomulag um hvaða leið þyki best. Þær
leiðir sem hafa verið skoðaðar eiga það sameiginlegt að vera annaðhvort í formi
einhverskonar skatta sem leggjast á ferðamenn eða fyrirtæki eða í formi aðgangsgjalda á
ferðamannastöðum (Reynisdóttir o.fl., 2008). Í þessum kafla er búið að safna saman
upplýsingum um þær tegundir gjalda sem þykja helst koma til greina hér á landi.

4.1 Gistináttagjöld
Ein leiðin sem mikið hefur verið rædd eru svokölluð gistináttagjöld. Hún er jafnframt sú
leið sem nefnd á vegum Fjármálaráðuneytisins telur vera vænlegust til gjaldtöku hér á
landi. Gistináttagjald, eða gistináttaskattur eins og margir vilja kalla það, felst í gjaldi á
öllum seldum gistingum á landinu og yrði annaðhvort föst krónutala eða prósenta á
hverja selda nótt. Þessi gjöld væru innheimt af söluaðila sem myndi síðan standa skil til
ríkissjóðs og myndu þessi gjöld renna til uppbyggingar um land allt (Ásta Möller o.fl.,
2001). Samkvæmt Árna Bragasyni (2001) myndi gistináttaskatturinn leggjast á allar
hótelgistingar og jafnframt á allar tjald- og bændagistingar. Árið 2009 voru um 2,9
milljónir gistinátta seldar á Íslandi (Hagstofa Íslands 2010a), og ef aðeins 50 krónur
myndu leggjast á hverja selda gistingu myndi það samt skila um það bil 145 milljónum
króna. Þar sem gjöldin myndu eingöngu leggjast á gistingar myndu farþegar á
skemmtiferðaskipum vera undanskildir þessum gjöldum ásamt ferðamönnum sem gista
í sumarhúsum, þrátt fyrir að þeir eigi líka hlut í ágangi á náttúrunni.
Samtök ferðaþjónustunnar hafa lagst alfarið gegn gistináttagjaldinu og hafa bent á
hættuna við það að setja enn frekari skattheimtu á atvinnulífið (Silja Björk Huldudóttir,
2009, 30. maí). Samkvæmt Magnúsi Oddssyni (2008) var þessi aðferð reynd í New
York borg árið 1990 þegar þar var lagður á 5% gistináttaskattur. Það hækkaði verð á
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gistingu og það leiddi til 2,5% samdráttrar í seldri gistingu. Skatturinn var því aflagður
fimm árum síðar. Þetta gæti einnig gerst hér á landi og þá myndi gistináttagjöldin skila
minni samanlögðum skatttekjum.

4.2 Brottfarargjöld
Sú leið sem Samtök ferðaþjónustunnar hafa lagt til að verði notuð við gjaldtöku hér á
landi eru farþegagjöld (Andri Karl Ásgeirsson, 2010, 16. október) sem má líka kalla
brottfarar- eða komugjöld. Ef slíkri gjaldtöku væri komið á yrðu sett gjöld á allar
brottfarir farþega til eða frá landinu hvort sem ferðast er með flugi eða skipi (Katrín
Júlíusdóttir, 2009). Ekki hefur komið fram hversu hátt slíkt gjald yrði en þessi hugmynd
hefur líka verið gagnrýnd. Flugfélögin þyrftu að vera í samstarfi ef þessi leið á að verða
að veruleika, en það má gera ráð fyrir því að þau sýni því lítinn áhuga þar sem
flugskattar eru frekar miklir nú þegar. Með þessari leið myndi gjaldtakan ná til sem
flestra ferðamanna. Þeir Íslendingar sem ferðast ekki til útlanda, en eingöngu innanlands
myndu þó ekki greiða þessi gjöld og á sama hátt myndu þeir Íslendingar sem fara mikið
erlendis greiða þetta gjald oft óháð hvort þeir nýti ferðamannastaði innanlands eður ei
(Magnús Ólafsson, 2008). Það hefur þvi líka verið rætt að setja þessi gjöld á allt
innanlandsflug (Andri Karl Ásgeirsson, 2010, 16. október).

4.3 Lögbundið gjald hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu
Önnur hugmynd er að taka gjald af öllum fyrirtækjum sem starfa við ferðaþjónustu á
landinu (Magnús Oddsson, 2008). Sú leið gæti þó orðið frekar snúin þar sem að
ferðaþjónustan er ekki skilgreind sem atvinnugrein í þjóðhagsreikningum. Slík gjaldtaka
gæti leitt til þess að mörg fyrirtæki sem fá hagnað óbeint frá ferðaþjónustu eins og
veitingastaðir og verslanir kæmust undan því að borga gjöldin og yrðu þá svokallaðir
frífarþegar (Magnús Oddsson, 2008). Önnur svipuð hugmynd hefur því skotið upp
kollinum, að lagt verði á lögbundið gjald á öll fyrirtæki á Íslandi óháð því hver
atvinnustarfsemi þess er (Magnús Oddsson, 2008). Þá myndu fyrirtæki sem hafa litla
eða enga hagsmuni af ferðaþjónustu greiða jafnmikið og hrein ferðaþjónustufyrirtæki
(Magnús Oddson, 2008) sem mörgum finnst ekki vera sanngjörn leið.
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4.4 Aðgangseyrir að einstökum svæðum
Gjaldtaka í sinni hreinustu mynd væri að rukka fólk þegar komið er á ákveðna staði.
Það hefur verið í umræðunni að fara þá leið þó ljóst þyki að það sé erfitt vegna
landfræðilegrar legu margra staða og mikils kostnaðar við innheimtu gjaldanna. Það
væri til dæmis auðveldara að rukka aðgang að Geysi heldur en að rukka alla sem fara
inn í Vatnajökulsþjóðgarð eða inn á Mývatnssvæðið. Ef slík gjöld yrðu sett upp myndi
þau líklegast vera eingöngu yfir háannatímann og bara hluta af sólarhringnum því það
myndi minnka kostnað við laun, aðstöðu fyrir aðgangsgjaldi og fleira. Þessi tegund af
gjaldtöku gæti þó skilað ágætum tekjum. Tökum Gullfoss sem dæmi, þangað koma 200
þúsund manns árlega og ef hver þeirra myndi greiða 200 krónur myndi það skila inn 40
milljónum króna. Þar af færu um það bil 10 milljónir í kostnað við gjaldtökuna en samt
yrði 30 milljóna króna hagnaður (Árni Bragason, 2001). Ef þessi leið yrði farin myndu
líklega aðeins nokkrir staðir á landinu vera með gjaldtöku. Þá yrðu tekjur þaðan að duga
fyrir allt landið. Aðgangsgjald á tilteknum ferðamannastöðum er þó talin fela í sér
mismunun (Ásta Möller o.fl., 2001) og ferðamenn gætu líka farið að forðast staði þar
sem gjaldtaka fer fram.

4.5 Aðrar leiðir
Þær gjaldtökuleiðir sem sagt er frá hér á undan eru þær sem hafa verið hvað mest í
umræðunni á Íslandi. Það eru þó til fleiri aðferðir sem mögulega væri hægt að beita.
Katrín Júlíusdóttir (2009) ráðherra koma fram með tvær leiðir í ræðu sinni á Alþingi.
Önnur þeirra var sú að hægt væri að nota hluta af veggjöldum til úrbóta á
ferðamannastöðum og hin var að hægt væri að hafa frjáls framlög á ferðamannastöðum.
Árni Bragason (2001) bendir á að víða erlendis er notast við einhverskonar
ferðamannastaðapassa

sem

fólk

greiðir

fyrir

og

fær

aðgang

að

öllum

ferðamannastöðum. Sú leið væri vel framkvæmanleg hér landi. Enn önnur leið sem
hefur komið upp eru svokölluð bílastæðis- eða rútugjöld, þá væru lögð gjöld á bílastæði
á ferðamannastöðum og innheimt gjöld hjá hópferðabílum með hópa. Hægt er að lengja
þennan lista enn frekar séu leiðir sem hafa verið farnar erlendis skoðaðar líka. Aðstæður
á Íslandi eru þó sérstakar og óvíst hvort hægt sé að yfirfæra gjaldtöku sem gekk vel
erlendis á íslenska ferðamannastaði.
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5 Afleiðingar gjaldtöku
Hvernig bregst fólk við þegar þarf að fara að borga fyrir hluti sem það gat áður fengið
frítt? Þessi kafli skoðar hvaða afleiðingar gjaldtaka á ferðamannastöðum gæti haft.

5.1 Aðgangseyrir að náttúrunni
Ferðamenn, jafnt erlendir sem innlendir, hafa alltaf getað ferðast um allt Ísland án þess
að greiða sérstaklega fyrir að skoða náttúruperlur á þeim stöðum sem komið er við á.
Það er ríkt viðhorf meðal landsmanna að náttúran sé vöggugjöf fólksins og því beri ekki
að greiða aðgangseyri til að fá að njóta hennar. Það má því búast við því að þegar það er
í bígerð að breyta því að einhver mótmæli eigi sér stað. Árið 1999 skrifaði þáverandi
ferðamálastjóri, Magnús Oddson (1999), grein og mótmælti því að Íslendingar ættu að
borga inn á helstu náttúruperlur landsins, þar sem að náttúran sé sameiginleg auðlind
allra landsmanna. Hann benti á að í 1. grein laga náttúruverndar segi að markmiðið með
náttúruvernd sé að auðvelda þjóðinni að umgangast náttúru landsins og auka kynni af
henni (Lög um náttúruvernd nr. 93/1996) og það gæti því farið þvert á við markmið
laganna að innheimta aðgangseyri að náttúrunni. Magnús skrifaði í sömu grein að það
væri aftur á móti eðlilegt og sjálfsagt að innheimta gjöld fyrir veitta þjónustu á
náttúruverndarsvæðum en passa verði upp á að blanda ekki saman hugtökunum
aðgangseyri og þjónustugjöldum.
Verði gjaldtöku komið á á ferðamannastöðum á Íslandi og allir gestir rukkaðir
jafnmikið væru Íslendingar í raun tvírukkaðir þar sem þeir hafa þegar greitt
náttúruverndargjald í formi skatta (Reynisdóttir o.fl., 2008). Talað hefur verið um að
gæta verði jafnréttis í gjaldtökunni verði hún að veruleika. Víða erlendis þekkist það að
innlendir íbúar borgi lægra gjald að ferðamannastöðum heldur en erlendir gestir. Það
væri því alveg eðlilegt að slík umræða færi fram hér. Rannsóknir hafa sýnt í ljós að líkur
séu á því að heimsóknum heimamanna fækki í kjölfar gjaldtöku (Bimonte, 2008).

5.2 Gjaldtaka í Kerinu
Kerið í Grímsnesi er vinsæll ferðamannastaður bæði meðal erlendra ferðamanna og
Íslendinga. Sumarið 2008 ákváðu landeigendur Kersins að koma þar á gjaldtöku
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(Sögðust ekki rukka fyrir Kerið, 2008, 16.júlí) við mikla óánægju meðal
ferðaþjónustuaðila. Landeigendur báru fyrir sig að ástæða gjaldtökunnar væri
peningaskortur til uppbyggingar á svæðinu en Vegagerðin og ferðaþjónustuaðilar bentu
á að fjármagn til uppbyggingar svæðisins hefði komið síðustu ár frá Vegagerðinni og
Ferðamálaráði (Vegagerðin, 2008). Landeigendur voru því taldir vera að reyna að
hagnast af ferðamönnum sem fóru um svæðið. Margir ferðaþjónustuaðilar neituðu að
greiða gjöldin sem landeigendur settu upp og tóku Kerið út sem áfangastað í ferðum
sínum (Stefán Helgi Valsson, 2008). Landeigendur svöruðu því með fullum hálsi og
settu bann við því að langferðabifreiðar stöðvuðu á bílastæðinu við Kerið (Hittust við
Kerið, 2008, 17.júlí). Þetta dæmi frá Kerinu sýnir að ef ekki er vel staðið að
undirbúningi gjaldtöku og sátt ríkir ekki um hana geta komið upp mótmæli eða önnur
leiðindi sem koma í veg fyrir skilvirkni gjalda sem sett eru á ferðamannastaði.

Mynd 2 Ferðamenn við Kerið í Grímsnesi.
Mynd: Sigrún Kristjánsdóttir
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6 Gjaldtaka á ferðamannastöðum erlendis
Umræður um gjaldtökur á ferðamannastöðum eiga sér ekki eingöngu stað á Íslandi. Í
mörgum löndum hefur þessi leið verið farin til að fá aukið fjármagn til uppbyggingar
viðkvæmra ferðamannastaða. Það getur verið góður undirbúningur fyrir gjaldtöku
hérlendis að skoða hvernig þetta hefur verið gert erlendis og hvort þær aðferðir hafi
virkað. Í þessum kafla verða skoðaðar þrjár rannsóknir frá ólíkum löndum til að skoða
hvaða ástæður liggja að baki gjaldtöku þar og til að velta upp spurningum um hvort að
sömu aðferðir eigi við um á gjaldtökur á Íslandi .

6.1 Erlendar rannsóknir
Áður en gjaldtaka er sett í framkvæmd, hvort sem er hér á landi eða erlendis, er
mikilvægt fyrir staðarhaldara eða stjórnvöld að áætla heppilega upphæð sem hægt er að
rukka. Vænlegasta leiðin til að fá hugmynd um sanngjarnt verð er að spyrja gesti
staðarins og fá þeirra álit. Sú leið hefur verið farin víða um heim áður en gjaldtaka hefur
verið lögð á ferðamannastaði (Schwartz & Lin, 2006). Ákveðnir þættir eru taldir hafa
áhrif á greiðsluvilja fólks eins og aldur, menntun, tekjur, væntingar til staðarins, viðhorf
til umhverfismála og tilurð annarra svipaðra staða. Samspil allra þessara þátta gefur í
skyn endanlegan vilja fólks til að greiða aðgangseyri (Togridou, Hovardas & Pantis,
2006). Fólk er jafnframt viljugara til að borga sig inn á stað ef það veit að peningurinn
fer í staðbundna uppbyggingu eða aukin gæði (Laarman & Gregersen, 1996; Edwards,
2009). Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að betra sé að hafa aðgangseyrinn sjálfan
lágan og að valbundin þjónusta kosti frekar ákveðna upphæð aukalega, eins og
minjagripaverslun, tjaldstæði og matsala (Laarman & Gregersen, 1996). Það þarf einnig
að taka það inn í myndina að því hærri sem aðgangseyrinn er inn á staðinn því hærri
verða væntingar ferðamannsins, og því þarf að passa að verðleggja svæðið í samræmi
við afþreyingu eða þjónustu sem þar er í boði (Schwartz & Lin, 2006).

14

6.1.1 Þjóðgarðar í Bandaríkjunum
Í þjóðgörðum í Bandaríkjunum eru víða hlið inn í garðana þar sem rukkað er ákveðið
gjald sem rennur í uppbyggingu garðanna (US Fish & Wildlife Service, 2009). Fólk
getur valið um að borga stakt gjald sem leyfir því að dvelja á staðnum í nokkra daga eða
keypt árspassa (U.S National Park Service, 2010). Algengt gjald inn í þjóðgarða fyrir
eina fjölskyldu er 10-25 dollarar eða 1-3 þúsund íslenskar krónur (t.d. US Parks, 2010;
The New York Times Company, 2010). Árið 1997 voru einnig sett gjöld víða í
Bandaríkjunum á ósnertum náttúruferðamannastöðum (e. wilderness) þó þar væri ekki
boðið upp á neina þjónustu (Williams, Vogt, Vitterso, 1999). Það hefur vakið upp
spurningamerki um hversu langt sé hægt að ganga í gjaldtökum. Er hægt að segja að
staður sé ennþá ósnertur ef það er farið að rukka inn á hann? Þetta er spurning sem má
alveg íhuga á Íslandi líka. Margir ferðamenn sem hingað koma eru spenntir fyrir að
upplifa víðerni og ósnerta náttúru og það er hætta á að þeim finnist þeir ekki upplifa
eins miklar óbyggðir ef þeir eru stoppaðir til að borga aðgang að þeim.
Það hefur verið hávær umræða í Bandaríkjunum að hátt gjald inn í þjóðgarða og aðra
opinbera náttúruverndarstaði mismuni fólki eftir tekjustigi þeirra og hinir tekjulægri hafi
minni möguleika til að nýta sér náttúruna heldur en hinir (Thomas M. & Thomas S.,
2000). Sú umræða hefur líka komið upp hér á landi að gjaldtaka gæti dregið úr
eftirspurn á ferðamannastöðum og útilokað tekjulægstu þjóðfélagshópanna. Það er því
mikilvægt að stefna stjórnvalda til að halda þessum gjöldum lágum verði haldið áfram
til hliðsjónar.

6.1.2 Umhverfisgjöld fyrir kóralrif í Jamaíka
Í Jamaíku vantar fjármagn til verndar kóralrifum sem verða fyrir miklu áreiti frá
ferðamönnum. Þar stendur til að leggja á ferðamannaskatt sem á að renna beint til
varðveislu kóralrifjanna, ekki ólíkt því sem við viljum gera fyrir náttúruna okkar hérna.
Því var gerð rannsókn á meðal ferðamanna á Jamaíka hvort þeir væru tilbúnir að greiða
gjöld sem myndu renna til verndunar kóralrifjanna. Það kom í ljós að ef skýrt kom fram
í hvað peningurinn myndi renna voru flestir tilbúnir til að greiða slík gjöld. (Edwards,
2009). Það er spurning hvort að sama niðurstaða fengist hér á landi. Í rannsókn
höfundar voru þátttakendur einmitt spurðir að því hvort þeir væru tilbúnir til að greiða
sanngjarna upphæð á ferðamannastöðum ef hún færi í uppbyggingu þeirra og reyndist
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um helmingur svarenda tilbúin til þess sem eru ekki eins afgerandi vilji og fékkst í
Jamaíka. Það má þó læra af rannsókninni í Jamaíka að það er mikilvægt að
ferðamönnum og heimamönnum sé sagt frá því í hvað gjöldin fara og að gjaldtökuferlið
sé gegnsætt svo að það liggi skýrt fyrir hvert fjármagnið fer.

6.1.3 Gjaldtaka í Indónesíu
Í rannsókn frá Indónesíu þar sem gjaldtöku var komið á á náttúruverndarsvæðum er bent
á mikilvægi þess að hið opinbera komi áfram að rekstri ferðamannastaða þó að tekjur
frá gjaldtöku styðji þar líka við. Ferðaþjónusta er óstöðugur bransi eins og eldgosið í
Eyjafjallajökli sýndi okkur síðasta vor. Það geta komið upp óvæntar aðstæður vegna
náttúruhamfara, heimsfaraldra, stríða og annarra hluta og þegar það gerist má búast við
að hagnaður af ferðamönnum lækki snögglega. Til að tryggja að vernduð svæði hljóti
ekki skaða af slíku ástandi þarf hið opinbera alltaf að styðja við svæðin líka (Walpole,
Goodwin & Ward, 2001).
Eins og staðan er í dag mun hið opinbera koma áfram að fjármögnun ferðamannastaða á
Íslandi þrátt fyrir að gjaldtöku á ferðamannastöðum verði komið á. Gjaldtakan er
hugsuð sem aukafjármagn upp á það sem vantar til enn frekari uppbyggingar. Það er
hætta á að hið opinbera minnki framlag til ferðamannastaða eftir að gjaldtaka verður sett
á en samkvæmt þessari rannsókn frá Indónesíu er mikilvægt að það sé ekki gert. Einn
helsti ferðamannastaður Íslands, Geysissvæðið, er í mjög slæmu ástandi því þar kemur
hið opinbera mjög lítið nálægt viðhaldi þar sem stór hluti svæðisins er í einkaeigu
(Lagst gegn friðlýsingu hluta Geysissvæðisins, 2010, 10. nóvember). Vegna
fjármagnsskorts er þar nú lélegt ástand og jafnvel slysahætta. Hið opinbera ætti að
styðja við uppbyggingu á því svæði þótt það sé í einkaeigu því það er öllum
landsmönnum til haga að halda helstu ferðamannastöðum landsins í góðu ástandi.
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7 Aðferðafræði
Rannsóknin snerist um að kanna viðhorf Íslendinga til gjaldtöku á ferðamannastöðum.
Hér verða kynntar þær aðferðir sem notast var við í rannsókninni.

7.1 Aðferðir
Rannsóknin sjálf fór fram í september 2010. Til að ná fram markmiðum
rannsóknarinnar var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Megindleg aðferðafræði
leggur áherslu á að hægt sé að alhæfa um heildina (þýðið) út frá úrtaki og á því leitast
við að úrtak sé góður fulltrúi þýðis (Ingibjörg Kaldalóns, 2007). Með megindlegum
aðferðum er hægt að ná til stærri hóps af fólki á stuttum tíma og draga mögulegar
ályktanir um þýðið út frá niðurstöðum úrtaksins. Með aðstoð tölfræðiforrits voru gögnin
greind og niðurstöður settar fram. Í rannsókninni var notast við staðlaða spurningalista
þar sem reynt var að ná fram viðhorfum þátttakenda til gjaldtöku.

7.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla
Spurningalisti var lagður fyrir alla þátttakendur. Hver spurningalisti var þrjár blaðsíður
og innihélt bakgrunnsspurningar og fullyrðingar þar sem fólk átti að merkja við hversu
sammála eða ósammála það var þeim. Einnig voru nokkrar efnisspurningar þar sem fólk
var meðal annars spurt um álit þeirra á gjaldtökuleiðum og greiðsuvilja þeirra. Í lok
spurningalistans var ein opin spurning þar sem þátttakendum gafst kostur á að koma á
framfæri skoðunum sínum sem tengjast gjaldtöku.
Gögnin voru slegin inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem þau voru flokkuð og greind til að
draga fram helstu niðurstöður. Svör við opnu spurningunum voru fá en þau skráð niður
og greind. Hluti þátttakenda merkti ekki við ákveðnar spurningar og það birtist sem
ósvarað í niðurstöðunum. Ein spurningin í könnuninni var erfið í úrvinnslu sem má
helst rekja til ónægra leiðbeininga. Þeirri spurningu verður útlistað nánar hér síðar.
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7.3 Þátttakendur
Þar sem markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf Íslendinga var þýðið í
rannsókninni allir Íslendingar. Til að ná sem bestu úrtaki hefði verið best að notast við
slembiúrtak fyrir rannsóknina en þá eiga allir í þýðinu jafna möguleika að lenda í úrtaki.
Vegna skorts á tíma og fjármagni fór rannsakandi þá leið að dreifa spurningalistum á
opinberum stöðum og reyna þannig að ná í sem dreifðastan hóp.
Dreifingin á spurningalistunum fór fram dagana 9.-28. september á Háskólatorgi, í
Kringlunni og Mjóddinni. Á Háskólatorgi dreifði rannsakandi spurningalistum til
nemenda sem sátu þar við borð. Þar var ekki hægt að velja þátttakendur eftir neinu
ákveðnu kerfi heldur var reynt að tala við þá sem virtust helst mega við smá truflun.
Flest svörin við spurningalistanum fengust af Háskólatorgi eða 79 svör. Í Kringlunni
kom rannsakandi kom sér fyrir rétt hjá einum inngangi ásamt aðstoðarmanni og
stoppaði u.þ.b. fimmta hvern sem kom inn. Í Mjóddinni var beitt svipaðri aðferð og í
Kringlunni. Úrtaksaðferðinni sem var beitt við þessa rannsókn nær ekki að endurspegla
allt þýðið og getur það skekkt niðurstöðu rannsóknarinnar. Verði rannsóknin endurtekin
síðar mætti vanda betur aðferð á úrtaki til að endurspegla betur þýðið sem er allir
Íslendingar.

18

8 Niðurstöður
Hér verða kynntar þær niðurstöður sem fengust úr spurningalistunum um viðhorf
Íslendinga til gjaldtöku á ferðamannastöðum.

8.1 Bakgrunnsspurningar
Alls fengust svör frá 137 einstaklingum. Þátttakendur voru beðnir að svara nokkrum
bakgrunnsspurningum um kyn sitt, aldur og ársstekjur. Þátttakendur voru 41% karlar og
59% konur. Aldursskiptingin var frekar ójöfn eins og sjá má á mynd þrjú. Flestir
þátttakendur voru á aldursbilinu 21-30 ára eða helmingur þátttakenda. Það gæti útskýrst
af því að stór hluti úrtaksins voru nemendur í Háskóla Íslands sem eru flestir á þessu
aldursbili. Til viðmiðunnar má nefna að árið 2010 var aldursflokkurinn 21-30 ára alls
15% af íslensku þjóðinni (Hagstofa Íslands, 2010b) og því ljóst að úrtakið enduspeglar
þýðið, sem er allir Íslendingar, ekki nógu vel .

Mynd 3 Aldursskipting þátttakenda.

Þátttakendur voru spurðir um tekjur til að hægt væri að nota tekjuþátt sem breytu til að
athuga hvort að munur reyndist á svörum eftir tekjum fólks. Þar sem mikill hluti
svarenda voru nemar með lág laun taldi höfundur ekki marktækt að skoða mun á
svörum fólks út frá tekjum. Þann þátt mætti athuga betur ef rannsóknin yrði endurtekin
með betra úrtaki.
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8.2 Fullyrðingaspurningar
Fyrstu tíu spurningarnar í spurningalistanum voru fullyrðingar þar sem fólk átti að
merkja við hversu sammála eða ósammála það var þeim. Svarmöguleikunum í
fullyrðingaspurningunum var raðað frá „mjög ósammála“ vinstra megin til „mjög
sammála“ hægra megin. Þess vegna verður haldist við sömu röðum á öllum myndum
sem koma hér á eftir. Tvær fullyrðingaspurninganna áttu að kanna hversu vel fólk
þekkti til umræðunna um gjaldtöku og þeir leiðir sem hafa verið ræddar í þeim málum.
Niðurstöður úr þeim sýna að fólk virðist ekki þekkja vel til þeirra leiða sem hafa verið
ræddar á Alþingi og í fjölmiðlum um gjaldtökur á ferðamannastöðum. Um fjórðungur
sagðist hafa fylgst með umræðunni og enn færri þekktu þær leiðir sem stendur til að
fara. Niðurstöður úr þessum hluta gefa til kynna að það mætti standa að betri kynningu
um áætlaðar gjaldtökur á landsvísu.

Mynd 4. Afstaða þátttakenda á hvort þeir þekki gjaldtökuleiðir í umræðunni.

Næsti hluti spurninganna sneri að umhverfis- og náttúruvernd. Spurt var hvort fólki
fyndist mikilvægt að vernda umhverfið og náttúruna fyrir ágangi ferðamanna og hvort
því fyndist fjölgun ferðamanna bitna á landinu. Lang flestir þátttakandanna voru
sammála því að það væri mikilvægt að vernda umhverfið og náttúruna.
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Mynd 5. Afstaða þátttakenda til umhverfisverndunar fyrir ferðamönnum.

Afstaða til hinnar fullyrðingarinnar var ekki eins skýr. Yfir helmingur var þó á þeirri
skoðun að fjölgun ferðamanna bitni á náttúrunni.

Mynd 6. Afstaða þátttakenda til hvort fjölgun ferðamanna bitni á náttúrunni.

Þriðji hlutinn í fullyrðingaspurningunum átti að ná fram viðhorfi þátttakenda til
gjaldtökunnar sjálfrar. Fyrst var spurt hvort þeim fyndist að það ætti að taka upp
gjaldtöku á ferðamannastöðum sem myndi renna í uppbyggingu þeirra. Yfir helmingur
er á þeirri skoðun að taka ætti upp gjaldtöku og rúm 20% svöruðu hvorki né og virðast
því ekki hafa myndað sér skoðun á gjaldtöku. Svörin vísa til þess að fleiri styðji
gjaldtöku en eru á móti.
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Mynd 7. Afstaða þátttakenda til gjaldtöku á ferðamannastöðum.

Síðan var spurt hvort Íslendingar ættu að borga slík gjöld eður ei. Þannig var hægt að
aðgreina þá sem eru alfarið á móti gjaldtöku, frá þeim sem styðja gjaldtöku en vilja ekki
að Íslendingar þurfi að borga. Það kom einmitt í ljós í þessum tveimur spurningum að
um helmingur svarenda var sammála því að það ætti að taka upp gjaldtöku á
ferðamannastöðum en jafnframt var um helmingur svarenda líka á móti því að
Íslendingar ættu að greiða aðgang að ferðamannastöðum landsins. Það bendir til þess að
margir séu hlynntir gjaldtöku en vilji ekki að Íslendingar þurfi að greiða. Þetta sést
nánar séu myndir sjö og átta bornar saman.

Mynd 8. Afstaða þátttakenda um greiðslu Íslendinga á ferðamannastöðum

Til að fá enn skýrari niðurstöður um hvort þátttakendur væru tilbúnir að greiða gjald að
ferðamannastöðum eða ekki voru þeir spurðir beint að því hvort þeir væru tilbúnir til að
greiða sanngjarnt gjald á ferðamannastöðum ef gjaldið rynni í uppbyggingu staðarins. Í
þeirri spurningu komu fram áhugaverð svör miðað við spurningarnar á undan. Eins og
sjá má á mynd átta finnst yfir helmingur þátttakenda að Íslendingar eigi ekki að borga
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gjald að ferðamannastöðum landsins. Hinsvegar þegar spurt var hvort að þátttakendur
væru sjálfir tilbúnir að greiða gjald að ferðamannastöðum er einungis um þriðjungur
sem tekur afstöðu gegn því samanber mynd níu.

Mynd 9. Afstaða þátttakenda til að greiða sjálfir á ferðamannastöðum.

Þarna gæti verið um mismunandi svör að ræða eftir orðalagi spurninganna. Í fyrri
spurningunni þar sem spurt var hvort Íslendingar ættu að borga aðgang að
ferðamannastöðum var bara talað um að borga aðgang en ekki tekið fram í hvað
aðgangurinn færi. Í seinni spurningunni var tekið skýrt fram að upphæðin sem yrði
greidd myndi renna í uppbyggingu svæðisins. Eins og áður hefur komið fram hafa aðrar
rannsóknir sýnt að hægt sé að draga úr neikvæðum skoðunum fólks á gjaldtöku með því
að veita upplýsingar um hvernig tekjunum af gjaldtökunni verði varið (Edwards, 2009).
Þessi rannsókn rennur enn frekari stoðum undir það. Annað sem vert er að nefna um
þetta efni er að konur í úrtakinu virtust frekar tilbúnar til að borga sanngjarna upphæð
að ferðamannastöðum heldur en karlmenn.
Bimonte (2008) benti á að líkur séu á því að heimsóknum heimamanna fækki í kjölfar
gjaldtöku. Til að athuga hvort það ætti við hér á landi voru þátttakendur spurðir hvort
þeir myndu halda áfram að heimsækja ferðamannastaði ef það væri komið á annars
vegar beinni gjaldtöku og hins vegar óbeinni gjaldtöku.
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Mynd 10. Heimsókn á ferðamannastaði – bein gjaldtaka.

Mynd 11. Heimsóknir á ferðamannastaði – óbein gjaldtaka.

Svörin við þeim spurningum sýndu að mun fleiri myndu hætta við að heimsækja
ferðamannastaði ef þar væri bein gjaldtaka. Ef miðað er við það gæti bein gjaldtaka á
ferðamannastöðum haft alvarlegar afleiðingar í för með sér á ferðavenjur Íslendinga.

8.3 Aðrar spurningar
Síðasti hlutinn í spurningalistanum voru spurningar þar sem þátttakendur gátu valið á
milli svarmöguleika sem þeim fannst best lýsa sinni skoðun. Ein þeirra átti að ná fram
áliti þátttakenda á því hvaða gjaldtökuleið þeim þætti hentugust. Sex leiðir voru listaðar
upp með stuttum útskýringum sem fólk gat valið á milli og það gat einnig merkt við
möguleikana „annað“ eða „ég veit ekki/hef ekki skoðun á því“. Spurningin var hugsað
þannig að hver myndi merkja við einn valmöguleika en það var ekki tekið sérstaklega
fram í leiðbeiningunum. Vegna ónægra leiðbeininga voru margir sem merktu við fleiri
en einn möguleika. Sumir merktu hvaða möguleiki þeim fannst að ætti að vera númer
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eitt, hver númer tvö og svo framvegis og aðrir merktu einfaldlega við marga möguleika.
Niðurstöður úr þessari spurningu urðu því frekar bjagaðar. Til að reyna að túlka
niðurstöðurnar var ákveðið að vinna úr spurningunni bæði í SPSS og excel. Þeir
spurningalistar sem höfðu aðeins eitt svar við spurningunni voru skráðir í SPSS og hin
svörin voru talin og sett upp í excel. Séu öll svörin sett saman er niðurstaðan sú að
flestir telja aðgangsgjöld og frjáls framlög bestu leiðirnar. Það ber þó að athuga að
flestir sem merktu við fleiri en einn möguleika merktu við frjáls framlög en enginn
merkti eingöngu við þann möguleika. Fólk virðist því líta á það sem góða leið til að
safna pening samhliða annarri gjaldtöku. Hér fyrir neðan má sjá hvernig niðurstöður
dreifðust, séu öll svör talin með.

Mynd 12. Afstaða þátttakenda til þess hvaða leið sé best til gjaldtöku á Íslandi.

Það er eftirtektarvert hvað brottfarar- og komugjöld fá lítið fylgi, það er þó leiðin sem
Samtök ferðaþjónustunnar vilja fara. Ef leiðbeiningar við spurninguna hefðu sagt
þátttakendum að það mætti merkja við fleiri en einn lið hefði eflaust fengist önnur
niðurstaða og líka ef allir þátttakendur hefðu aðeins merkt við einn reit. Þennan lið í
rannsókninni ber því að taka með fyrirvara.
Eftir að hafa skoðað rannsókn Maríu Reynisdóttur, Song og Agrusa (2008) um
greiðsluvilja fólks á ferðamannastöðum þótti höfundi áhugavert að komast að því hvort
þeir Íslendingar sem tóku þátt í þessari rannsókn væru viljugir til að greiða þá upphæð
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sem kom út sem meðalgreiðsluvilji fólks í rannsókn þeirra. Niðurstaðan styður ágætlega
við rannsókn Maríu en meirihluti þátttakenda er tilbúinn til að greiða 333 krónur til að
skoða Gullfoss.

Mynd 13. Afstaða þátttakenda til greiðslu á Gullfossi.

Það tíðkast víða erlendis að gestir greiði gjöld að þjóðgörðum og öðrum náttúruperlum.
Íslendingar ferðast mikið út í heim og má því gera ráð fyrir að einhverjir hafi lent í því
að þurfa að greiða slík gjöld. Þátttakendur voru því spurðir hvort að þeir hefðu greitt
slík gjöld erlendis. Yfir helmingur sagðist hafa gert það eins og sjá má á mynd 14. Það
er athyglisvert að það endurspeglar hlutfall þeirra sem eru tilbúnir til að greiða 333 kr á
til að skoða Gullfoss. Það þýðir þó ekki endilega að þeir sem hafi greitt fyrir náttúru
erlendis séu þeir sömu og eru tilbúnir að greiða gjald við Gullfoss. Þegar sú kenning var
skoðuð betur kom í ljós að voru um 60% þeirra sem hafa borgað gjald erlendis sem
svöruðu því líka játandi að vilja borga við Gullfoss.

Mynd 14. Svör þátttenda við hvort þeir hafi greitt fyrir aðgang að náttúru erlendis.
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Í þessum hluta voru þátttakendur einnig spurðir að því hversu oft þeir ferðast að
meðaltali á ári til helstu ferðamannastaða landsins. Sú spurning hafði svipaðan tilgang
og bakgrunnsspurningarnar, þ.e. hún var hugsað sem breyta til að sjá hvort það væri
munur á svörum frá fólki sem ferðast mikið á hverju ári og fólki sem ferðast lítið.
Höfundur gat ekki fundið neina fylgni á milli þess hversu oft fólk ferðast á ári og til
afstöðu þeirra á gjaldtöku.

Mynd 15. Árleg ferðahneigð á ferðamannastaði meðal þátttakenda.
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9 Umræður og ályktanir
Ef að spár um að ferðamönnum muni fjölga um hundruðir þúsunda á næstu árum ganga
eftir er óvíst hvort að landið standi undir þeim fjölda að öllu óbreyttu. Það er því
mikilvægt að fara að huga að betri stjórnun og nýtingu ferðamannastaða. Það eru ýmis
verkfæri sem hægt er að nýta til þess. Það er til dæmis hægt að byggja upp og bæta þá
ferðamannastaði sem eru mest heimsóttir í dag eða dreifa gestum á fleiri staði með því
að markaðssetja ný svæði á landinu. Upplifun ferðamanna er líka mikilvægt verkfæri í
ferðaþjónustu og getur skipt máli um orðspor landsins sem ferðamannastað. Upplifun
ferðamanna fer mikið eftir væntingum þeirra. Ferðamenn sem hingað koma búast til
dæmis við ósnertri og mannlausri náttúru (Siv Friðleifsdóttir o.fl., 2009) og því gæti
aukin uppbygging mannvirkja og mikill fjöldi ferðamanna skyggt á þá upplifun. Samt
sem áður er nauðsynlegt að standa að uppbyggingu á ferðamannastöðum til að þeir þoli
mikinn fjölda ferðamanna. Við þurfum því að passa að markaðssetning landsins haldist í
hendur við raunverulegt ástand ferðamannastaða. Ef að væntingar ferðamanna sem
hingað koma verða að vonbrigðum gætu ferðamönnum farið að fækka aftur, líkt og
gerist á fimmta stigi í módeli Butlers (Cooper o.fl., 2005). Að sama skapi þarf einnig að
gæta þess að ferðamannastaðirnir fari ekki yfir þolmörk sín. Þegar gæði og upplifun
ferðamannsins minnka mikið, sérstaklega ef það gerist á skömmum tíma, er
áfangastaðurinn líklega kominn að eða yfir þolmörk sín (Mathieson & Wall, 1982) og
þá er mikilvægt að bregðast rétt við. Þar sem ferðamönnum er enn að fjölga á Íslandi
eru gæði ferðamannastaðanna og upplifun þeirra líklega enn í lagi. Það er þó jákvætt að
stjórnvöld séu að huga að leiðum til að ná inn auknu fjármagni fyrir ferðamannastaði
hér á landi og þannig að bregðast við þeirri hættu að staðirnir gætu verið að nálgast
þolmörk sín.
Aukið fjármagn spilar stórt hlutverk í því að hægt sé að bæta stjórnun og uppbyggingu
ferðamannastaða og eiga áætlaðar gjaldtökur að hjálpa til við að safna því. Sé
fjármagnið notað á réttan máta gætum við aukið þolmörk ferðamannastaða okkar og
verið þannig í stakk búin til að taka á móti enn fleiri gestum. Það er mikilvægt að
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ferðamannastaðir séu í góðu ástandi til að ferðamenn vilji koma hingað en það má ekki
gleyma heimamönnum í þessu ferli og þess vegna voru viðhorf heimamanna skoðuð í
þessari rannsókn. Íslendingar hafa ferðast um landið gjaldtökulaust síðan við landnám.
Það er því við að búast að breytingar á aldagömlum venjum fari illa fyrir brjóstið á
sumum landsbúum og þess vegna er mikilvægt að ástæður breytinganna séu vel kynntar
og að hægt sé að sýna í hvað fjámagnið fer. Leiðir ríkisstjórnarinnar að gjaldtökunni
munu að öllum líkindum verða óbeinar, sem þýðir að fólk mun ekki verða rukkað um
gjöld á ferðamannastöðunum sjálfum heldur verða gjöldin lögð á flugsamgöngur,
gistingar eða því um líkt. Samkvæmt rannsókninni gætu bein gjöld á ferðamannastöðum
komið í veg fyrir að fólk fari þangað og því haft áhrif á áfangastaðaval Íslendinga. Leið
ríkisstjórnar mun því líklega leggjast betur í fólk heldur en að rukka gjöld á ákveðnum
svæðum.
Samkvæmt rannsókninni þekkja Íslendingar ekki nógu vel til umræðanna um áætlaðar
gjaldtökur á ferðamannastöðum og fáir vita um þær leiðir sem hægt er að fara í þeim
málum. Það getur verið að umræðurnar um þær hverfi inn í fjöldann af öllum þeim
málum sem ríkisstjórnin er að taka á í kjölfar efnahagshrunsins eða þær séu ekki nógu
vel kynntar. Það er þó mikilvægt fyrir þá sem standa að gjaldtökunni að landsbúar séu
vel upplýstir. Það eru niðurstöður fræðimanna (Laarman & Gregersen, 1996 og
Edwards, 2009) að fólk sé viljugra til að borga slík gjöld ef það veit að peningurinn fer í
staðbundna uppbyggingu eða aukin gæði. Samkvæmt rannsókninni vilja Íslendingar
vernda náttúruna fyrir ágangi ferðamanna og því má búast við því að flestir sætti sig við
gjöldin ef þau verða ekki of há og gegnsæi ríki í notkun þeirra. Það verður auk þess
auðveldara að útskýra gjöldin fyrir erlendum ferðamönnum ef að sátt ríkir um þau
meðal heimamanna.
Walpole, Goodwin og Ward (2001) töluðu um í rannsókn sinni frá Indónesíu hversu
mikilvægt það sé að hið opinbera komi að rekstri ferðamannasvæði líka en ekki væri
eingöngu stólað á tekjur frá gjaldtökum. Þetta er áhugaverður punktur og má
auðveldlega færa yfir á íslenska ferðamannastaði. Það má líka segja að þessi punktur
tengist inn á einkavæðingarumræðuna sem hefur verið heitt mál á Íslandi í mörg ár.
Þessi niðurstaða Walpole, Goodwin og Ward (2001) segir okkur það að
ferðamannastaðir og einkalóðir fari ekki vel saman. Það eru þó til slík ferðamannasvæði
á Íslandi og þar hafa komið upp vandræði með skipulagningu svæðisins vegna skorts á
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fjármagni. Þetta eru til dæmis Geysissvæðið og Kerið. Ef að eigendur svæðanna hafa
ekki fjármagn til að viðhalda stöðunum sem eru meðal vinsælustu ferðamannastaða
landsins gætu þessu svæði orðið þekkt fyrir slæmt ástand og lélegan aðbúnað. Ef að sú
ímynd festist við þessi svæði gæti það smitað út frá sér og haft áhrif á heildarímynd
Íslands. Það er því mikilvægt að hið opinbera hafi afskipti af ferðamannastöðum, þrátt
fyrir að þeir séu í einkaeigu eða gjaldtaka skili þangað tekjum, og sjái til þess að
uppbygging og verndun þeirra sé í jafnvægi við fjölda gesta sem þangað koma.
Í rannsókninni gafst þátttakendum færi á að koma með athugasemdir varðandi
gjaldtökur á ferðamannastöðum og virtust margir hafa áhyggjur af því að gjaldtakan
yrði of há. Niðurstöður rannsóknarinar sýna að þrátt fyrir þær áhyggjur sé meiri hluti
Íslendinga sem styður gjaldtökur ef þær fara í uppbyggingu ferðamannastaða en svo eru
skiptar skoðanir um hvernig og hvaðan peningarnir eigi að koma. Sumir þátttakandanna
eru á þeirri skoðun að Íslendingar eigi ekki að borga frekari gjöld en eru nú þegar í
sköttum og að erlendir ferðamenn eigi að borga það sem upp á vantar, á meðan aðrir eru
tilbúnir til að greiða sanngjarnt gjald að náttúruperlum okkar. Að mati höfundar verða
þessi gjöld að vera hófleg og gegnsæ til að Íslendingar taki þau í sátt. Það þarf vera
hægt að sýna fram á í hvað peningurinn er notaður og passa að gjaldtakan verði ekki
bara fallegt loforð um að bæta ferðamannastaði. Til þess að slíkt gegnsæi geti orðið þarf
að ríkja samstaða um hvaða aðferð skuli beitt og í hvað fjármagnið á að fara. Það getur
verið gott að líta til annarra þjóða og læra af reynslu þeirra ásamt þeim gjaldtökum sem
komið hefur verið á hér á landi. Gjaldtakan í þjóðgörðum Bandaríkjanna sýnir okkur til
dæmis að of há gjaldtaka mun líklega koma illa niður á sumum þjóðfélagshópum
(Thomas M. & Thomas S., 2000) og af gjaldtökunni sem var komið á í Kerinu má læra
það að fljótfærni í ákvörðun gjaldtöku getur endað með mótmælum og leiðindum fyrir
alla hagsmunaaðila. Það er fyrir öllu að sátt náist um málið.
Á meðan höfundur vann við þetta verkefni voru nokkrir einstaklingar sem komu fram
með öðruvísi sjónarmið á umræðuna um gjaldtökur sem höfundur telur vert að minnast
á. Þessir einstaklingar vildu meina það að fyrirhugaðar gjaldtökur á ferðamannastöðum
væru alveg óþarfar og að hið opinbera ætti að sjá um allan rekstur á þeim. Rökin sem
þeir beittu fyrir því voru þau að ferðamenn skila miklum tekjum inn í landið og til
ríkissjóðs og þar af leiðandi ætti ríkið að sjá um að reka ferðamannastaðina sem laða
gesti hingað. Ef að ferðamannastaðirnir eru vel uppbyggðir og geta tekið á móti fleiri
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gestum munum við líklega fá fleiri ferðamenn sem myndi svo skila enn meiri tekjum í
ríkiskassann. Þetta sjónarhorn segir því að ríkið eigi að nota hluta af tekjunum sem
ferðamenn skila í landið til að byggja upp ferðamannastaði og þannig byggja grunn að
enn frekari tekjum. Önnur rök með þessu sjónarhorni eru þau að enginn annar
atvinnuvegur sé látinn borga auðlindagjöld eins og stendur til að setja á
ferðaþjónustuna, til dæmis borgi sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn ekki slík gjöld.
Þetta eru athyglisverðir punktar sem vert er að velta fyrir sér en með þeim
sparnaðaraðgerðum og niðurskurðum sem við erum að verða vitni að í rekstri hins
opinbera um þessar mundir er ólíklegt að það verði tekin sú ákvörðun um að það
viðbótarfé sem þarf til reksturs ferðamannastaða verði tekið úr ríkiskassanum.
Umræðurnar um gjaldtökur á ferðamannastöðum hafa staðið yfir í mörg ár og þó að
ekki sé enn komin niðurstaða í málið hefur mikil þekking orðið til á þessum árum. Með
þessari þekkingu sem hefur myndast er líklegra að gjaldtaka geti skilað settum
markmiðum og vonandi hjálpað til við að gera íslenska ferðaþjónustu sjálfbæra til langs
tíma. Það er ekkert því til fyrirstöðu að Ísland geti tekið á móti milljón eða fleiri
ferðamönnum á komandi árum ef samstaða ríkir um vernd og uppbyggingu
ferðamannastaða. Það má þó ekki sofna á verðinum og við þurfum að vera vakandi yfir
hættumerkjum svo að við vöknum ekki einn daginn við það ferðamenn séu hættir að
heimsækja landið.
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Viðauki 1
Spurningalistinn sem var lagður fyrir þátttakendur, þrjár blaðsíður að lengd.
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Viðauki 2
Hér að neðan má sjá hvaða svör fengust við lokaspurningunni í spurningalistanum þar
sem þátttakendum gafst færi á að koma skoðunum sínum á framfæri.
1. “Ég er mjög á móti hugsanlegri gjaldtöku á ferðamannastöðum. Gjaldtakan myndi
koma í veg fyrir að ég myndi heimsækja viðkomandi ferðamannastað”.
2. “Mætti vera á ýmsum stöðum sem eru mest sóttir á Íslandi, en ekki á öllum”.
3. “Ekki ætti að rukka Íslendinga. Ekki fara út í gróðrastarfsemi heldur bara fyrir
uppbyggingu og starfsmanna kostnaði”.
4. “Fara skipulega að því og EKKI skattleggja alla (og þar á meðal þá sem ekki nýta
sér þjónustuna)”.
5. “Mér finnst að Íslendingar geti notað hraunið okkar miklu meira í sölu. Skartgripi,
lyklakippur, myndaramma o.fl.)”.
6. “Halda verði hóflegu”.
7. “Ég myndi borga fyrir það ef upp á væri boðin þjónusta. En í mínu heimalandi myndi
ég ekki borga fyrir að skoða landið mitt”.
8. “Held að væg gjaldtaka skili sér betur en ofrukkun (sem á sér t.d. stað í skálum
ferðafélaga!)”.
9. “Náttúra á að vera sameign allra, ekki bundin við þjóð”.
10. “Mér finnst allt í lagi að rukka útlendinga fyrir aðgang að ferðamannastöðum
Íslands. En eins og gert er í öðrum löndum finnst mér að aðgangur að stöðunum eigi að
vera ókeypis fyrir Íslendinga”.
11. “Legg til að uppbyggingin verði tekin úr almennu skattfé því ferðamenn skila
miklum skatttekjum til baka og goyt betur”.
12. “Á ekki að vera. Alls ekki, uppbygging slíkra staða á að fara fram á vegum hins
opinbera”
13. “Hafa þannig að það sé keypt kort inn á ferðamannastaði sem gilda inn í alla
þjóðgarða, eitt verð. Notast í alla garða. Hækka kostnað erlendra ferðamanna í
sundlaug, ekki að við séum að borga það niður með skattpeningum okkar”.
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14. “Sbr. Lið 12. Gjaldtaka á eingöngu að vera tekin af þeim fyrirtækjum sem byggja
tekjur sínar og (hagnað) hagsmuni á ferðum á tiltekna staði ekki af hinum almenna
ferðamanni sem kemur á sínum eiginvegum. Og tekjum af gjaldtöku má eingöngu verja
til landverndar en ekki til byggingar þjónustu miðstöðva o.sv.frv.”
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