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SPURNING:

Ætti sveitafélagið að vinna  stefnumótun í ferðamálum ?

Nauðsyn þess að vaxtarskilyrði og umhverfi sé til staðar fyrir 
frumkvöðla.

Felast í ferðaþjónustu tækifæri til að vinna á móti búseturöskun í 
dreifbýli ?



ÞAÐ ER MIKILVÆGT AÐ 
MÓTA STEFNU 



MARKMIÐ MEÐ STEFNUMÓTUN Í 
FERÐAÞJÓNUSTU
•  Fjölga heimsóknum og auka neyslu gesta
•  Lengja dvalartímann 
•  Skapa störf fyrir íbúa 
•  Örva atvinnulíf með vöruþróun 
•  Hvetja til fjárfestinga 
•  Bjóða gæðavörur og þjónustu sem tengjast sérstöðu 

svæðisins 
•  Nýta sem best tækifæri sem höfða til sérstakra markhópa 
•  Varðveita náttúrulega og menningarlega arfleifð svæðisins



ÞÆTTIR STEFNUMÓTUNAR

² Að greina núverandi stöðu mála með viðtölum við hagaðila. 

² Að greina veikleika og tækifæri í ferðaþjónustu í Fljótsdalshreppi. 

² Að greina væntingar, áætlanir og núverandi framtíðarsýn hagaðila

² Að leggja til nýjar leiðir og greina sérstaklega tækifæri, 

markaðsleiðir og stækkunarmöguleika í  ferðaþjónustu næstu 10-20 

árin. 



ÞÆTTIR STEFNUMÓTUNAR 

² Að skoða mögulegt samstarfsform í markaðsstarfi aðila í ferðaþjónustu. 

² Að greina helstu samstarfsmöguleika sveitarfélagsins og aðila í 

ferðaþjónustu. 

² Að greina mögulega aðkomu og hlut sveitarfélagsins í ímyndarsköpun. 

² Verkefnið verði unnið í umboði sveitarstjórnar.  Þriggja manna 

stýrihópur auk oddvita verði tenglar við verkefnið. 



HVAÐ ÆTTI AÐ RÁÐA FÖR

Leggja ætti upp með áherslu á sjálfbæra ferðaþjónustu með það fyrir augum að innleiða 
verklag sem er markaðsdrifið, en umhverfisvænt, fjárhagslega hagkvæmt og 
menningarlega ásættanlegt.  Almennt ætti að leggja áherslu á að stuðla að „grænum“ 
leiðum í þróun. 

Stefnumótunin verður að stuðla að því að innleiddar verði leiðbeinandi áherslur sem 
draga fram og efla séreinkenni, menningu, fegurðargildi, lífsgæði og byggja á framtíðar 
velferð samfélagsins

Stefnumótunin verður að tryggja að ferðaþjónustan sé viðbót- eða leiðandi atvinnugrein 
sem vinnur í sátt við atvinnugreinar (orkuframleiðslu iðnað, náttúruvernd og landbúnað) 
sem þegar eru til staðar á svæðinu. 

Væntanlegur árangur af stefnumótun ræðst algerlega af þeim stuðningi og fylgi sem hún 
fær frá leiðandi ferðaþjónustuaðilum, opinberum aðilum og íbúum á svæðinu.
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VAXTARSKILYRÐI OG FRUMKVÖÐLAR �



FRUMVÖÐLAR

Frumkvöðull er brautryðjandi, upphafsmaður eða einstaklingur sem kemur auga á 
nýja möguleika eða aðferðir t.d. í atvinnurekstri og hrindir þeim í framkvæmd 

•  Frumkvöðlar eru yfirleitt drifkraftar breytinga og framfara í atvinnulífi 

•  Flest smærri samfélög líða fyrir skort á frumkvöðlum – en tæplega Fljótsdælingar 



YTRI SKILYRÐI
Náttúrufar þarf að gefa tilefni til þess að ferðamenn hafi áhuga á 
landsvæðinu. Aðstaða til skoðunar og að njóta sé til staðar. Aðgengi sé 
að náttúruperlum.

  Saga og menning þarf að hafa fastar rætur og vera sýnileg og aðgengileg

Að séð sé fyrir grunnþörfum ferðamanna s.s. gistingu og mat

Samgöngur og fjarskipti þurfa að vera í góðu lagi

Aðgengilegt fjármagn sé til staðar fyrir fyrirtæki, vaxtakrafa sé 
“heilbrigð”, stöðugt gengi og skattar hæfilegir. 



INNRI SKILYRÐI

•  Atvinnulíf er með mestum blóma þar sem grunngerð samfélagsins er traust

•  Vaxtarskilyrði eru bundinn því að skilningur samfélagsins sé á mikilvægi frumkvöðlastarfs 

og jákvæðni í garð þeirra sem stunda nýsköpun

•  Sveitarfélagið getur ívilnað sprotafyrirtækjum og þeim aðilum sem stofna til nýsköpunar

•  Samkennd, skilningur og jákvæðni. Með því að kynna og verðlauna það sem vel er gert í 

samfélaginu og með því að koma upplýsingum um slíkt á framfæri, má efla almenna 

jákvæðni skilning og samheldni í samfélaginu
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FERÐAÞJÓNUSTA – 
DRIFKRAFTUR Í DREIFBÝLI ?



HVAÐ ER Í KORTUNUM ?

Ø  Spáð er að um 2,3 milljónir ferðamanna muni heimsækja landið árið 2017 
sem er fjölgun um 30% frá síðasta ári.

Ø  Mikilvægi ferðaþjónustu í gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins, á vinnumarkaði 
og í landsframleiðslu mun þar af leiðandi enn aukast. 

Ø  Greinin mun því halda áfram að auka umfang sitt í hagkerfinu og styrkjast 

sem máttarstólpi í íslensku samfélagi.



FJÖLDI FERÐAMANNA UM KEF



GJALDEYRISTEKJUR ÞJÓÐARBÚSINS



FJÖLGUN STARFA Á ÍSLANDI FRÁ 
2010



STARFSFÓLK Í FERÐAÞJÓNUSTU



HLUTFALL STARFA Í FÞ AF 
HEILDARFJÖLDA STARFA



SELDAR GISTINÆTUR



HVAR GISTIR FERÐAMAÐURINN



SKIPTING GISTINÓTTA 2016



 Í HVAÐ EYÐIR 
FERÐAMAÐURINN

Meðaleyðsla ferðamanns
202 þús



FERÐAMÖNNUM FANNST MEST 
TIL KOMA



SVARIÐ ER ÞVÍ:

Já
Það felast í ferðaþjónustu tækifæri 

til að vinna á móti búseturöskun í dreifbýli  

Mikivægt er að ferðaþjónusta í dreifbýli sé byggð á forsendum viðkomandi samfélags
hvað varðar eðli og umfang; staðbundnum auðlindum á sviði náttúru, sögu og menningu

 og feli í sér mikla þátttöku heimafólks. 
 

Ennfremur að uppbyggingin sé háð getu hvers svæðis til að þróa ferðaþjónustu 
án þess að það komi niður á umhverfislegum, félagslegum eða menningarlegum þáttum svæðisins.

En


