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Formáli
Hið efnahagslega fótspor ferðamanna sem sækja Ísland heim hefur farið stigvaxandi
undanfarinn áratug og eru landsmenn almennt sammála um efnahagslegt mikilvægi
ferðaþjónustunnar. Megináhersla í ferðamálaáætlunum stjórnvalda hefur síðastliðna áratugi
verið lögð á mikilvægi sjálfbærrar þróunar. Hvað hefur áunnist? Hversu sjálfbær er íslensk
ferðamennska í dag, að nýloknu alþjóðlegu ári sjálfbærrar ferðamennsku? Þrátt fyrir
metnaðarfullar ferðamálaáætlanir virðist sem ákveðið stefnuleysi hafi ríkt í þróun
ferðamennsku og óhætt er að segja að sá veldisvöxtur sem einkennt hefur íslenska
ferðaþjónustu hin allra síðustu ár sé langt frá því að vera sjálfbær búskapur. Sjálfbær þróun er
eitt af þessum hugtökum sem flestir þekkja en færri skilja. Sjálfbærni snertir ekki einungis
umhverfismál heldur hverfist sjálfbærni um velferð okkar sem íbúa á ákveðnu svæði og
snertir á þann hátt alla þætti okkar daglega lífs. Hugtakið sjálfbær þróun grundvallast þannig
á heildarsýn allra þátta sem hafa áhrif á velferð okkar. Að baki því býr áhersla á þekkingu og
skilning á þeim takmörkum sem náttúra og samfélag setur umsvifum okkar.
Íslensk náttúra er og hefur verið sá segull sem dregur flest ferðafólk til landsins og sérstaða
íslenskrar náttúru er sterk í hinni alþjóðlegu samkeppni um ferðafólk. Það er því mikilvægt að
stemma stigu við stækkun hins umhverfislega fótspors ferðamanna sem óneitanlega vex
samhliða hinu efnahagslegu fótspori. Ef við berum gæfu til að bregðast rétt við getum við
auðveldlega mætt vaxandi fjöldaferðamennsku. Við þurfum hins vegar að stýra álagi
ferðamanna þannig að atvinnugreinin ferðaþjónusta verði sjálfbær. Burðarás sjálfbærrar
þróunar atvinnugreinarinnar er þekking og skilningur á samspili efnahagslegra,
samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa ferðamennsku. Með þá þekkingu að leiðarljósi er
unnt að stýra áhrifunum og beina fjöldanum á ákveðna staði þar sem hann fær það sem hann
er að leita eftir en um leið að hlífa öðrum stöðum. Til að ná fram markmiðum sjálfbærrar
ferðamennsku þarf þannig að stýra uppbyggingunni. Þetta á ekki síst við um uppbyggingu
ferðamennsku í og við friðlýst svæði en flest svæði á hinum svokallaða „rauða lista“
Umhverfisstofnunar um friðlýst svæði í hættu eru á honum vegna ágangs ferðamanna. Til að
ná fram markmiðum um sjálfbæra þróun í bæði skipulagningu og uppbyggingu ferðamennsku
á friðlýstum svæðum erlendis hafa sjálfbærnivísar (e. sustainable indicators) reynst besta
stýritækið. Fyrir tilstuðlan styrks frá Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu ýtti Háskóli Íslands
úr vör árið 2017 rannsóknarverkefni sem beinir sjónum að þróun sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku á friðlýstum svæðum. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var valinn sem
tilviksrannsóknarsvæði.
Rannsóknin skiptist í tvo verkefnahluta. Í þeim fyrri er sjónum beint að þekkingu og skilningi
ferðaþjónustunnar á sjálfbærri þróun og hinn síðari er tilviksrannsókn á þróun sjálfbærnivísa
fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum. Verkefnastjórn var í höndum Rannveigar
Ólafsdóttur, prófessors í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Auk verkefnastjóra unnu

iii

Kristín Rut Kristjánsdóttir og Guðmundur Björnsson, doktorsnemar í ferðamálafræði við
Háskóla Íslands, við verkefnið. Jón Björnsson þjóðgarðsvörður, Ragnhildur Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri hjá Svæðisgarði Snæfellsness, Rebekka Unnarsdóttir, verkefnastjóri hjá
Átthagastofu Snæfellsbæjar, Birna Heidie Reynisdóttir, fyrrverandi verkefnisstjóri
umhverfisvottunar á Snæfellsnesi, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor og sérfræðingur í
sjálfbærnifræðum, Johannes, T. Welling, doktorsnemandi í ferðamálafræði við Háskóla
Íslands, og Þorkell Stefánsson ferðamálafræðingur lögðu einnig hönd á plóg við gerð þessa
verkefnis, og fá þau öll okkar bestu þakkir. Enn fremur viljum við þakka þátttakendum okkar
á íbúaþinginu á Malarrifi og á vinnufundinum í Ólafsvík, ásamt öllum landvörðum og
ferðaþjónustuaðilum sem þátt tóku í könnununum. Ykkar framlag skiptir mestu máli. Að
lokum fær Hildur Kristjánsdóttir, verkefnastjóri hjá Stjórnstöð ferðamála, alúðarþakkir fyrir
stuðning, áhuga og trú á verkefninu og Áslaug Marinósdóttir íslenskufræðingur fyrir
yfirlestur handrits.
Reykjavík, í lok vetrar 2018
Rannveig Ólafsdóttir
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Hugtök og skilgreiningar
sem stuðst er við í rannsókninni (í stafrófsröð)
Áfangastaður (e. tourist destination): Staður (manngerður eða náttúrulegur) sem laðar að sér
ferðamenn (Samgönguráðuneytið, 1996). Skilgreint svæði þar sem ferðamenn dvelja að
minnsta kosti eina nótt. Áfangastaður felur í sér innviði, þjónustu og aðdráttarafl fyrir
ferðamenn og á sér stjórnsýsluleg og landfræðileg mörk sem og ákveðna ímynd og
menningu sem endurspeglast í markaðssetningu (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 1996a).
Ferðamennska (e. tourism): Athafnir einstaklinga sem ferðast til og dvelja á stað sem er utan
venjulegs umhverfis þeirra vegna leyfis, vinnu eða í öðrum tilgangi. Ferðin stendur
skemur en í tólf mánuði samfleytt (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 1996a;
Samgönguráðuneytið, 1996).
Ferðaþjónusta (e. tourism industry): Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og einstaklinga
sem vinna
störf tengd ferðalögum, s.s.
ferðaheildsalar, ferðasmásalar,
ferðaskipuleggjendur,
fólksflutningafyrirtæki,
gististaðir,
leiðsögumenn
(Samgönguráðuneytið, 1996).
Hagsmunaaðilar ferðamennsku (e. tourism stakeholders): Allir sem starfa við ferðaþjónustu, nýta
sér ferðaþjónustu og/eða stunda ferðamennsku. Einnig eru það allir sem koma óbeint að
eða verða fyrir beinum eða óbeinum áhrifum af hvoru tveggja ferðaþjónustu og
ferðamennsku. Til þessa teljast hagsmunahóparnir ferðamenn, íbúar, yfirvöld,
ferðaþjónustan og frjáls félagasamtök, auk stofnana sem eiga þátt í að móta menntun og
þekkingu á áfangastað (Weaver og Oppermann, 2000).
Náttúruverndarsvæði (e. protected areas): Friðlýst svæði og afmörkuð búsvæði friðaðra tegunda
sem vernduð eru. Afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum
lögum vegna náttúru eða landslags (lög um náttúruvernd nr. 60/ 2013, 1. k., 5. gr.).
Sjálfbær ferðamennska (e. sustainable tourism): Ferðamennska sem nýtir náttúru- og
menningarauðlindir með áherslu á verndun náttúru, líf-/jarðfræðilegrar fjölbreytni og
menningararfs áfangastaða og tryggir þannig langtímaferðamennsku sem veitir öllum
hagsmunaaðilum samfélagslegan og hagrænan ávinning er dreifist á milli þeirra á
sanngjarnan hátt (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2004a).
Sjálfbær þróun (e. sustainable development): Þróun sem felur í sér að þörfum nútímans er mætt
án þess að dregið sé úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (SÞ,
1987). Í síðari skilgreiningum SÞ (2017) er lögð áhersla á heildræna sýn og skilning á
samþættingu hagvaxtar, þarfa almennings og umhverfisverndar fyrir velferð einstaklinga
og samfélaga.
Sjálfbærnifræði (e. sustainability science): Fræði með það að markmiði að skilja samskipti
náttúru, samfélags og efnahags með því að greina ákveðin staðbundin og hnattræn ferli og
hvernig þau tengjast þróun vistkerfa og samfélaga (Kates o.fl., 2001).
Sjálfbærnivísir (e. sustainability indicator): Mælikvarði til að meta þróun eða breytingar
mismunandi áhrifaþátta á vistkerfi, hagkerfi og samfélag og sem unnt er að nota til að
mæla árangur ákveðinna aðgerða í átt að langtímasjónarmiðum sjálfbærrar þróunar (Miller
og Twining-Ward, 2005).
Vísir (e. indicator): Mælikvarði til að meta þróun að ákveðnu markmiði og styðja ákvarðanatöku
(Efnahags- og framfarastofnuin og JRC, 2008). Mælikvarði til að meta núverandi ástand
eða framtíðarástand og/eða árangur ákveðinna þátta innan ákveðins kerfis og tengsl
þessara þátta til að öðlast aukinn skilning á kerfinu í heild (Hodge, 1996).
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Inngangur

1 Inngangur
Hugtakið sjálfbær þróun rekur upphaf sitt þrjá áratugi aftur í tímann er þjóðir heims komu sér
saman um hugmyndafræði til að viðhalda og þróa hagsæld og velferð til lengri tíma litið.
Allar götur síðan hafa verið skiptar skoðanir um hvaða leiðir eigi að fara að þeirri
langtímavelferð, enda hugtakið víðfeðmt og snertir allt og alla. Eftir sem áður hefur
hugmyndafræðin að baki hugtakinu aldrei verið mikilvægari en einmitt nú. Með aukinni
þekkingu og skilningi á sjálfbærri þróun er nú lögð áhersla á að hinar þrjár meginstoðir
sjálfbærrar þróunar, þ.e. efnahagur, samfélag og náttúra, myndi lokað kerfi (Háskóli Íslands,
2012). Allur vöxtur sem fer út fyrir mörk kerfisins er samkvæmt því ekki sjálfbær. Því er
mikilvægt að bæði þekkja og skilja kerfið, sem og mörk grunnstoðanna innan kerfisins, og að
skipuleggja og stýra þróun þannig að hún haldist sjálfbær innan þess. Eigi ákvarðanataka að
stuðla að sjálfbærri þróun verður hún því að byggjast á samþættingu vistfræðilegra,
efnahagslegra og félagslegra þátta. Þessi samþætting fæst einungis með heildrænni sýn á alla
áhrifaþætti.
Samhliða vaxandi ferðamennsku hefur ágangur ferðamanna á náttúru og samfélög aukist í
öllum heimshlutum. Innan ferðamála leggja því nú fleiri og fleiri aukna áherslu á
kerfishugsun (e. system thinking) (t.d. McCool o.fl., 2013; Rannveig Ólafsdóttir og Hörður
Haraldsson, 2018). Kerfishugsun gefur heildarsýn yfir alla áhrifaþætti í ákveðnu kerfi og betri
innsýn en ella í hin ólíku ferli sem eiga sér stað innan hvers kerfis. Margir af vinsælustu
áfangastöðum ferðamanna byggja tilveru sína á viðkvæmum vistkerfum og sérstæðri
menningu. Á slíkum svæðum er grundvallaratriði að sjálfbærni sé hluti af þróunarferli
ferðamennsku.
Til að fylgjast með áhrifum ferðamennsku bæði á náttúru og samfélög og beina áætlanagerð í
átt að sjálfbærni er, auk kerfishugsunar, nauðsynlegt að styðjast við svokallaða sjálfbærnivísa.
Sjálfbærnivísar eru mælikvarðar til að meta þróun eða breytingar mismunandi þátta sem hafa
áhrif á vistkerfi, hagkerfi og samfélag (t.d. Miller og Twining-Ward, 2005). Sem stýritæki
hjálpa sjálfbærnivísar til við að auka gagnsæi og skilning á orsakasamhengi á milli
mismunandi áhrifaþátta.
Með vaxandi álagi vegna ferðamennsku á viðkvæmum náttúruverndarsvæðum úti um allan
heim er rík ástæða til að beina sérstakri athygli að friðlýstum svæðum hvað varðar stýringu á
álagi ferðamennskunnar. Það að svæði er friðlýst er í augum ferðamannsins auglýsing um að
þar sé eitthvað markvert að sjá og er því í raun markaðssetning á svæðinu fyrir
ferðaþjónustuna. Sjálfbærnivísar eru því sérstaklega mikilvægir á friðlýstum svæðum þar sem
hagsmunir margra flækjast saman. Þátttaka almennings er mikilvægur þáttur í sjálfbærri
þróun, og þar af leiðandi einnig í þróun sjálfbærnivísa, til að koma í veg fyrir
hagsmunaárekstra og tryggja almenna velferð, og hvað varðar ferðamennsku, að tryggja sátt
um þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu. Byrjað var að nota sjálfbærnivísa fyrir
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ferðamennsku upp úr 1990 og hefur notkun þeirra vaxið jafnt og þétt síðan þá. Vegna þess
hve mikilvægt stjórnunartæki sjálfbærnivísar eru álitnir vera í dag, hafa ýmsar
alþjóðastofnanir lagt í mikla vinnu til að þróa og samræma sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku,
auk reglulegrar endurskoðunar á vísunum samfara aukinni þekkingu (t.d. Sameinuðu
þjóðirnar, 1996, 2001, 2007; Alþjóðaferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 1996, 2004a;
Norðurlandaráð, 2006, 2014). Enn eru hins vegar, eftir því sem við vitum best, ekki til neinir
sjálfbærnivísar fyrir ferðamennsku á norðurslóðum, þar með talið Ísland.
Meginmarkmið þessa verkefnis er að þróa sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum
svæðum á Íslandi. Í tilviksrannsókninni er sjónum beint að þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
Undirmarkmið verkefnisins eru:
•

að greina stöðu sjálfbærrar þróunar innan íslenskrar ferðaþjónustu í dag og meta
færni ferðaþjónustuaðila til að hafa sjálfbærni að leiðarljósi í uppbyggingu og
þróun ferðamennsku;

•

að fá innsýn í þróun og nýtingu sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum
svæðum erlendis;

•

að greina og velja lykilvísa fyrir sjálfbæra ferðamennsku í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli;

•

að setja upp viðmið fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli.

Verkefninu er skipt niður í eftirfarandi þrjá verkþætti. Þeir eru:
I.
II.

III.

Sjálfbær þróun og íslensk ferðaþjónusta.
Greining lykilvísa sjálfbærrar ferðamennsku innan og í nágrenni við friðlýst
svæði.
Gerð viðmiða fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku á friðlýstum svæðum.

Stjórnstöð ferðamála hafði umsjón með verkefninu sem var unnið undir stjórn Rannveigar
Ólafsdóttur, prófessors við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, í samstarfi við
þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Við verkefnið unnu einnig Kristín Rut Kristjánsdóttir og
Guðmundur Björnsson, doktorsnemar í ferðamálafræði við Háskóla Íslands.
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2 Sjálfbærni og ferðamennska
2.1 Sjálfbær þróun og sjálfbær ferðamennska
Uppruni sjálfbærrar þróunar á rætur langt aftur í aldir. Swarbrooke (2004) bendir til dæmis á
að sjá megi augljós merki um sjálfbærni hjá Rómverjum sem skipulögðu borgir og bæi með
það að markmiði að uppbyggingin myndi bæta hag komandi kynslóða. Með tímanum hefur
þó sívaxandi fólksfjölgun og aukin tækni, ásamt félagslegum og efnahagslegum breytingum,
leitt til vaxtar iðnaðar- og þéttbýlismyndunar sem enn sér ekki fyrir endann á. Fyrsta
formlega skilgreining á hugtakinu sjálfbær þróun var sett fram á vettvangi Sameinuðu
þjóðanna (SÞ) fyrir sléttum þrjátíu árum í víðfrægri skýrslu sem þáverandi forsætisráðherra
Noregs, Gro Harlem Brundtland, ritstýrði og hefur allar götur síðan verið við hana kennd, þ.e.
Brundtland Commission Report, Our Common Future (Sameinuðu þjóðirnar, 1987). Í
skýrslunni er hugtakið skilgreint þannig að sjálfbær þróun feli í sér að þörfum nútímans sé
mætt án þess að skerða hæfni komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Þessi skilgreining
hefur allar götur síðan verið mikið gagnrýnd enda galopin í báða enda. Í síðari skilgreiningum
SÞ (2017) á sjálfbærri þróun er áhersla lögð á samþættingu hagvaxtar, þarfa almennings og
umhverfisverndar og að mikilvægt sé fyrir velferð einstaklinga og samfélaga að horfa
heildrænt á þessa þætti til að skilja hvernig þeir tengjast. Hugtakið sjálfbær þróun er þannig
víðfeðmt hugtak sem snertir allt og alla. Það stendur fyrir hugmyndafræði sem þjóðir heims
hafa komið sér saman um að hafa að markmiði til að viðhalda og þróa hagsæld og velferð til
lengri tíma litið. Hins vegar eru enn afar skiptar skoðanir um hvaða leiðir á að fara að þessum
markmiðum. Enn fremur hefur reynst erfitt að meta hvað nákvæmlega er sjálfbært. Á hinn
bóginn bendir flest til þess að andstæðan, þ.e. ósjálfbærni, sé fyrst og fremst drifin áfram af
neyslu sem byggist á nýtingu auðlinda yfir náttúruleg mörk, umframframleiðslu og ójafnri
dreifingu, eins og til dæmis ójafnri dreifingu tekna milli ríkra og fátækra á heimsvísu. Með

Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar.
Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að
við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við
því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika
komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Efnahagskerfi samfélaga skipa stórt
hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og sanngjarnri skiptingu
þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggi hvorki á, né leiði til,
óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir
samfélags og um leið efnahags hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori,
vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi (Sigrún
Helgadóttir, 2013:1).
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aukinni þekkingu og skilningi á sjálfbærri þróun er nú lögð áhersla á að hinar þrjár stoðir
sjálfbærrar þróunar, þ.e. efnahagur, samfélag og náttúra, myndi lokað kerfi þar sem
samfélagið setur hagkerfinu mörk og náttúran setur samfélaginu mörk (Mynd 2-1) (Háskóli
Íslands, 2012). Eigi vöxtur að vera sjálfbær getur hann ekki farið út fyrir þessi mörk. Það er
þannig grundvallaratriði að þekkja þau takmörk sem náttúran setur athöfnum manna á
hverjum stað.

Mynd 2-1. Hinar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar í lokuðu kerfi (Háskóli Íslands, 2012).

Til að undirstrika mikilvægi þess að þjóðir heims tileinki sér sjálfbæra þróun settu SÞ árið
2015 fram kröfu um aukna þátttöku þjóða heims í átaki um eflingu sjálfbærrar þróunar (Félag
Sameinuðu þjóðanna, á.á.). Þeirri kröfu var fylgt eftir með því að setja fram sautján ný
stefnumótandi markmið, svokölluð Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun (Mynd 2-2), sem eru
ein víðtækustu markmið sem ríki heims hafa hingað til komið sér saman um.
Heimsmarkmiðin beinast fyrst og fremst að því að útrýma fátækt og hungri, bæta lýðheilsu,
auka menntun fyrir alla, jafna rétt kynjanna, bæta aðgang að hreinu vatni og orku, efla
atvinnu, hagvöxt, og nýsköpun, efla þróun sjálfbærra borga og samfélaga, ýta undir ábyrga
neyslu, vernda umhverfi til lands og sjávar, huga að loftslagsbreytingum, efla frið og réttlæti,
sem og alþjóðlegri samvinnu um mótun sjálfbærrar stefnu þjóða. Með þessi markmið að
leiðarljósi vilja SÞ stuðla að bættri framtíð fyrir heimsbyggðina alla og tryggja velmegun og
mannréttindi fyrir árið 2030.

4

Sjálfbærni og ferðamennska

Mynd 2-2. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem sett voru fram árið 2015 (Félag
Sameinuðu þjóðanna, á.á.).

Fyrsta stefnumörkun íslenskra stjórnvalda um sjálfbæra þróun var sett fram árið 2002 og nær
hún fram til ársins 2020 (Umhverfisráðuneytið, 2002). Stefnt var að því að endurskoða
stefnumörkunina á fjögurra ára fresti (Umhverfisráðuneytið, 2010). Samkvæmt Danfríði K.
Skarphéðinsdóttur, sérfræðingi í Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (munnleg heimild
19.09.2017), hefur hún ekki verið endurskoðuð síðan 2009. Danfríður bendir á að
stefnumörkunin sé barn síns tíma að því leyti að megináhersla sé þar lögð á náttúru- og
auðlindaþáttinn. Í stefnumörkuninni leggja stjórnvöld þar af leiðandi fyrst og fremst áherslu á
að ferðaþjónusta og náttúruvernd haldist í hendur í þeirri viðleitni sinni að stuðla að sjálfbærri
þróun í ferðamennsku. Markmið og leiðir eru að sama skapi einungis til umræðu varðandi
það að útivist sé stunduð í sátt við náttúruna (Umhverfisráðuneytið, 2002). Sjálfbær
ferðamennska var að öðru leyti ekki tekin sérstaklega til umfjöllunar í stefnumörkuninni.
Síðan stefnumörkunin um sjálfbæra þróun var unnin, um og eftir síðustu aldamót, hefur
ferðamennska aukist jafnt og þétt á heimsvísu. Hér á landi hefur veldisvöxtur einkennt
ferðaþjónustuna, sem núna er orðin stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar (Hagstofa
Íslands, 2017d). Á sama tíma hafa skilgreiningar SÞ á hugtökunum um sjálfbæra þróun og
sjálfbæra ferðamennsku verið í stöðugri endurskoðun samfara aukinni þekkingu og skilningi
á þeim þáttum sem þau standa fyrir. Heimsmarkmiðin undirstrika þessa þróun og líklegt er að
framtíðarstefnumörkun stjórnvalda hvað varðar sjálfbæra þróun og sjálfbæra ferðamennsku
muni samtvinnast þeim áherslum sem þar eru lagðar fram.
Sjálfbær ferðamennska á rætur að rekja til hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Upphaf
alþjóðlegrar umræðu um sjálfbæra ferðamennsku hófst í byrjun tíunda áratugar 20. aldar í
kjölfar aukinnar umræðu um sjálfbæra þróun og fjölgunar ferðamanna um allan heim upp úr
1980 (t.d. Swarbrooke, 2004; McCool o.fl., 2013). Fyrsta skilgreining hugtaksins á íslensku
birtist í reglugerð nr. 608 um Vatnajökulsþjóðgarð þann 7. júní árið 2008:
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Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið
að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að
auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og
fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu,
nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum
lífsskilyrðum.
(Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 608/2008)
Þessi skilgreining er svo til bein þýðing á skilgreiningu Alþjóðaferðamálastofnunar
Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations World Tourism Organisation, UNWTO) frá árinu
1996b:
Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host
regions while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged
as leading to management of all resources in such a way that economic, social and
aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential
ecological processes, biological diversity and life support systems.
(Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 1996b)
Það ár var komist að þeirri niðurstöðu að eitt mikilvægasta viðfangsefni sem ferðaþjónustan
um allan heim stæði frammi fyrir væri að tryggja sjálfbæra þróun ferðamennsku.
Eftirtektarvert er að í íslensku reglugerðinni er sustainable tourism þýtt sem sjálfbær
ferðaþjónusta. Það er grundvallarmunur á hugtökunum ferðamennska og ferðaþjónusta, og
nokkuð víst að í þessari skilgreiningu Alþjóðaferðamálastofnunarinnar sé átt við
ferðamennsku. Jafnframt er athyglisvert að árið 2004 hafði Alþjóðaferðamálastofnun SÞ sett
fram nýja skilgreiningu sem byggðist á vinnu stofnunarinnar við endurskoðun
skilgreiningarinnar frá 1996. Í þeirri vinnu var lögð áhersla á heildstæða sýn yfir umfang
sjálfbærrar ferðamennsku og mikilvægi þess að skilja flókin tengsl á milli mismunandi
áhrifaþátta. Í því sambandi voru skilgreindar tólf stoðir sjálfbærrar ferðamennsku sem allar
tengjast
innbyrðis
(Mynd
2-3).
Í
endurskoðaðri
skilgreiningu
Alþjóðaferðamálastofnunarinnar (2004a) er lögð áhersla á að sjálfbær ferðamennska eigi að:
•

nýta náttúruauðlindir á sem hagkvæmastan hátt en á sama tíma að vernda náttúru
og líffræðilega/jarðfræðilega fjölbreytni,

•

virða samfélags- og menningarlegan uppruna gistisamfélaga, vernda menningararf
þeirra og hefðbundin lífsgildi, og stuðla að skilningi og umburðarlyndi á milli
ólíkra menningarhópa,

•

tryggja langtímaferðamennsku sem veitir öllum hagsmunaaðilum samfélagslegan
og hagrænan ávinning sem dreifist á milli þeirra á sanngjarnan hátt.

Þá leggur Alþjóðaferðamálastofnunin (2004a) enn fremur áherslu á að þróun sjálfbærrar
ferðamennsku krefjist upplýstrar þátttöku allra hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli, auk
sterkrar pólitískrar forystu til að tryggja víðtæka þátttöku og samráðsmyndun. Jafnframt
undirstrikar hún að sjálfbær ferðamennska sé samfellt langtímaferli sem krefjist stöðugrar
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vöktunar á áhrifum, þannig að grípa megi til aðgerða til að stöðva eða bæta það sem aflaga
hefur farið þegar nauðsyn krefur.

Mynd 2-3. Hinar tólf skilgreindu stoðir sjálfbærrar ferðamennsku og innbyrðis tengsl þeirra. Hver stoð tengist
öllum þremur víddum sjálfbærrar þróunar, þ.e. samfélagi, hagkerfi og vistkerfi. (Heimild:
Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2005, þýðing höfunda.)

Eftir því sem ágangur ferðamanna eykst, samhliða vaxandi ferðamennsku á heimsvísu, hefur
gagnrýni á þessa skilgreiningu Alþjóðaferðamálastofnunarinnar frá 2004 aukist. McCool o.fl.
(2013) leggja til dæmis áherslu á að endurskoða þurfi skilgreininguna þannig að hugtakið nái
betur yfir seiglu (e. resiliency) samfélaga hvað varðar álag vegna ferðamennsku. Í því
sambandi benda þeir á mikilvægi kerfishugsunar (e. system thinking) sem, eins og áður segir,
gefur heildarsýn yfir alla áhrifaþætti í ákveðnu kerfi og betri innsýn en ella í hin ólíku ferli
sem eiga sér stað innan hvers kerfis.

2.2 Sjálfbærni og ferðamennska á Íslandi
Í gildandi Ferðamálaáætlun stjórnvalda, þ.e. 2011-2020 (bls. 2), er lögð áhersla á að
stefnumörkun í ferðaþjónustu eigi „að miða að því að innleiða hugarfar sjálfbærni og
ábyrgðar á náttúru og menningu landsins“. Þessu er fylgt eftir í Vegvísi í ferðaþjónustu, sem
gefinn var út af Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu í október 2015, en í honum er sjálfbær
þróun sett í öndvegi við farsæla þróun ferðaþjónustu hér á landi. Þessi áhersla er svo sem ekki
ný af nálinni. Í Ferðamálaáætlun 2006-2015 er sjálfbærri þróun einnig gefið lykilhlutverk í
uppbyggingu og þróun ferðamennsku hér á landi, þar sem eftirfarandi markmið var sett á
oddinn: „til að hindra að ferðaþjónustan grafi undan sjálfri sér og spilli framtíðarmöguleikum
sínum, er mikilvægt að ferðamenn jafnt sem ferðaþjónustuaðilar tileinki sér hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar“. Í áætluninni var jafnframt áhersla lögð á að Ísland tæki forystu í
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umhverfisvænni ferðaþjónustu og að ábyrgð ferðamanna og fyrirtækja í ferðaþjónustu í
umhverfismálum yrði aukin. Sams konar kapp var lagt á sjálfbæra þróun atvinnugreinarinnar
í umhverfisstefnum Ferðamálastofu og Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF) sem gefnar voru
út undir lok síðustu aldar. Þannig hefur sjálfbær þróun verið ein megináherslan í
stefnumótunum íslenskrar ferðaþjónustu í yfir tvo áratugi. Einhver gæti því spurt: Erum við
þá ekki bara í góðum málum nú árið 2018?
Á ráðstefnu Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ um sjálfbæra ferðamennsku í Evrópu, sem haldin
var í október 2004, fékk Ísland mikla athygli sem mögulegt leiðandi afl í sjálfbærri
ferðamennsku (Ferðamálastofa, 2004). Ástæðu þess má að öllum líkindum þakka
sveitarfélögunum á Snæfellsnesi sem árið 2004 höfðu ásamt þjóðgarðinum Snæfellsjökli
unnið sameiginlega að mótun sjálfbærnistefnu til ársins 2015. Þessi vinna sveitarfélaganna
var fyrsta skrefið til að fá umhverfisvottun Green Globe 21 fyrir samfélög og þá vottun fékk
svæðið árið 2008. Umhverfisvottunin hefur verið endurnýjuð á hverju ári síðan þá. Í dag er
vottunin undir merkjum Earth Check, sem tók yfir Green Globe árið 2010 (Stykkishólmi,
á.á.). Í kringum aldamótin síðustu skráðu einnig fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki sig til leiks í
vottunarferli Green Globe 21 fyrir sjálfbæran rekstur fyrirtækja (t.d. Green Globe, 2004). Í
kjölfar bankahrunsins árið 2008 heltust hins vegar flest þeirra úr þeirri vegferð. Á þessum
tíma lagði Alþjóðaferðamálastofnun SÞ megináherslu á að auka umhverfisvottanir í viðleitni
sinni að gera ferðaþjónustu sjálfbæra (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2004b). Hins vegar lagði
stofnunin einnig áherslu á mikilvægi þess að yfirvöld stæðu að stefnumörkun, eftirfylgni og
stuðningi
við
starf
ferðaþjónustufyrirtækja
í
þágu
sjálfbærrar
þróunar
(Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2004b; Ferðamálastofa, 2004). Segja má að hjá íslenskum
stjórnvöldum hafi sá stuðningur verið fyrir hendi í orði, eins og stefnumótunaráætlanir þeirra
vitna til um, sem og þátttaka Íslands í Staðardagskrá 21 á þessum tíma, en að stuðning á borði
hafi algjörlega vantað, s.s. í formi aðgerðaáætlana, fjárframlaga og ráðgjafar. Niðurstöður
Rannveigar Ólafsdóttur o.fl. (2009) á viðhorfum og þekkingu ferðaþjónustuaðila til
umhverfisstjórnunar og vistvænnar vottunar sýna meðal annars að sú var raunin.
Í úttektum sínum á frammistöðu Íslands í umhverfismálum hefur Efnahags- og
framfarastofnunin (e. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
frá aldamótum lagt áherslu á mikilvægi sjálfbærrar þróunar fyrir íslenskan efnahag þar sem
hann byggist svo til alfarið á sjávarútvegi og ferðaþjónustu sem aftur byggja afkomu sína á
ríkulegum náttúruauðlindum landsins (Efnahags- og framfarastofnunin, 2001, 2014a). Á þetta
mikilvæga orsakasamband hefur verið bent í nýlegum íslenskum rannsóknum þar sem
kerfisgreining er nýtt til að meta áhrif ferðamennsku (Brynhildur Davíðsdóttir, 2010;
Rannveig Ólafsdóttir og Hörður Haraldsson, 2015; Van Houtte, 2015). Í úttekt Efnahags- og
framfarastofnunarinnar frá árinu 2001 eru settar fram margar tillögur til að ýta undir þróun
sjálfbærrar ferðamennsku á Íslandi, s.s. að efla fræðslu til almennings um sjálfbæra þróun.
Jafnframt er þar lögð áhersla á að mælanleg markmið verði að vera til staðar við framkvæmd
stefnumótunar
í
umhverfismálum
(Efnahagsog
framfarastofnunin,
2001;
Umhverfisráðuneyti, 2001b). Í úttektinni frá árinu 2014 er um svipaðar niðurstöður að ræða
og þar er lögð enn ríkari áhersla á þessi atriði (Efnahags- og framfarastofnunin, 20014a).
Höfundum úttektarinnar er tíðrætt um fjölgun ferðamanna til Íslands og leggja áherslu á að
auknum fjölda fylgi aukið álag á viðkvæm vistkerfi landsins, sem veldur meðal annars auknu
jarðvegsrofi og hnignun líffræðilegrar og jarðfræðilegrar fjölbreytni. Þeir komast að þeirri
niðurstöðu að miðað við umhverfisáhrif ferðamennsku á þeim tíma þegar úttektin fór fram, sé
8
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ferðamennska á Íslandi ekki sjálfbær. Þeir nefna enn fremur að hér á landi hafi verið settar
fram margar veglegar ferðamálastefnur á vegum stjórnvalda en gagnrýna að í þær vanti skýra
stefnu um hvernig bregðast eigi við umhverfisáhrifum vegna ferðamennsku, og bæta í því
sambandi við: „one of the key advisory conuncils for tourism policy does not include any
environmental representative“ (Efnahags- og framfarastofnunin, 20014a, bls. 128). Þó að
söfnun og miðlun áreiðanlegra gagna um umhverfismál hafi verið bætt þá telja höfundar enn
íslensk stjórnvöld þurfa að gera verulega betur í þeim efnum, þar sem mikið sé um göt í
gagnagrunnum og að ósamræmi á milli þeirra geri vöktun erfiða (Efnahags- og
framfarastofnun, 2014a).
Í úttekt Efnahags- og framfarastofnunarinnar á hagkerfi Íslands, sem út kom vorið 2017, er
aðaláherslan einnig lögð á ferðaþjónustu, sem lykilatvinnugrein fyrir hagkerfi landsins.
Höfundar lýsa hins vegar áhyggjum yfir hinum hraða vexti ferðaþjónustunnar undanfarinn
áratug og telja að ferðamennska hér á landi sé nú þegar farin að sýna ákveðin álagseinkenni,
bæði á náttúru og samfélag. Þá er það mat stofnunarinnar að hátt hlutfall starfa í
ferðaþjónustu hér á landi sé láglaunastörf sem hindri þróun hágæðaferðaþjónustu og þess
vegna telja höfundar mikilvægt að lögð verði áhersla á að auka færni starfsfólks í
ferðaþjónustu með því að bjóða upp á meiri og betri starfsþjálfun og menntun starfsfólks
(Efnahags- og framfarastofnun, 2017). Til að stuðla að sjálfbærri þróun innan
atvinnugreinarinnar leggja höfundar úttektarinnar áherslu á eftirfarandi:
•

Að stjórnvöld vinni að stefnumótun ferðamennsku sem hefur það að markmiði að
gera ferðaþjónustu sjálfbæra með tilliti til umhverfis, samfélags og efnahags.

•

Fella niður núverandi niðurgreiðslur til atvinnugreinarinnar í formi skatta en þess í
stað að innheimta gjöld í gegnum virðisaukaskatt.

•

Takmarka fjölda ferðamanna á viðkvæmum svæðum og létta álagi á náttúruna.
Taka upp gjöld til þess.

•

Gera úttekt á kostnaði við uppbyggingu innviða m.t.t. áhrifa ferðamennsku á
samfélag og umhverfi.

•

Tryggja að samræmi sé í samgönguáætlun og ferðamálaáætlun stjórnvalda.

•

Bæta efnahagsgreiningu ferðaþjónustunnar með betri gögnum og auknum
rannsóknum.

Nýlega kom ný úttekt frá Efnahags- og framfarastofnuninni (2018) þar sem tekið er í
svipaðan streng og í fyrri úttekt hvað varðar þróun ferðamennsku hér á landi og áherluatriði
stofnunarinnar eru enn þau sömu og áður. Þó er þar litið á verkefni á vegum Stjórnstöðvar
ferðamála sem mikilvægt skref til að mæta ofangreindum áhersluatriðum.
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3 Sjálfbærnivísar Ferðamennsku
Þrátt fyrir að mikið vatn hafi runnið til sjávar síðastliðna þrjá áratugi hvað varðar aukna
þekkingu og aukinn skilning á sjálfbærri þróun, eru menn langt frá því að vera á einu máli um
hvernig meta eigi hvað nákvæmlega er sjálfbært. Sú aðferðafræði sem reynst hefur hvað best
er notkun svokallaðra sjálfbærnivísa (e. sustainability indicators). Sjálfbærnivísar eru
mælikvarðar til að meta áhrif ferðamennsku á vistkerfi, hagkerfi og samfélag (t.d. Miller og
Twining-Ward, 2005; Torres-Delgado og Saarinen, 2017). Miller og Twining-Ward (2005)
benda á að sjálfbærnivísar hjálpa til við að gera flókin ferli, sem erfitt er að greina, gagnsærri
og þar af leiðandi skiljanlegri en ella. Enn fremur benda þau á að ef sjálfbærnivísar ná jöfnum
höndum til umhverfis, hagkerfis og samfélags geta þeir gefið til kynna hvaða tækifæri og/eða
vandamál eru í sjónmáli og styrkt stoðir ákvarðanatöku. Með því að nota sjálfbærnivísa er
þannig unnt, á áreiðanlegan hátt, að fylgjast með breytingum sem eiga sér stað í samfélaginu,
hagkerfinu og vistkerfinu og á þann hátt að auka skilning á áhrifum einstakra þátta sem og á
orsakasamhengi á milli mismunandi áhrifaþátta. Sjálfbærnivísar fyrir ferðamennsku geta á
sama hátt nýst sem stýritæki til að halda utan um heildarmynd margvíslegra áhrifa
ferðamennsku. Unnið hefur verið að þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku síðastliðinn
aldarfjórðung innan margra alþjóðlegra stofnana og samtaka, og regluleg endurskoðun hefur
átt sér stað eftir því sem þekking og skilningur á sjálfbærri þróun hefur aukist (Mynd 3-1).
Framan af tíunda áratug síðustu aldar fólu sjálfbærnivísar nær eingöngu í sér úttekt og vöktun
á náttúru og efnahag (Victor, 1991; McKercher, 1993; Pearce, Hamilton og Atkinson, 1996;
Milne og Ateljevic, 2001). Á ráðstefnu SÞ um sjálfbæra þróun sem haldin var í
Jóhannesarborg árið 2002 var umræðunni í fyrsta skipti beint að þróun samfélaga, velferðar
og stjórnsýslu sem mikilvægum hluta sjálfbærrar þróunar (t.d. Hák, Janouskova og Moldan,
2016). Þessi ráðstefna skapar því ákveðinn vendipunkt í umræðunni um sjálfbæra þróun en
síðan frá aldamótum hefur aukin áhersla verið lögð á mikilvægi kerfishugsunar og
heildarsýnar yfir alla áhrifaþætti til að öðlast skilning á samvirkni þeirra (t.d. Kristín Rut
Kristjánsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir og Kristín Vala Ragnarsdóttir, 2017a). Það er síðan ekki
fyrr en árið 2012, eða í sáttmála SÞ um sjálfbæra þróun sem kenndur er við Rio+20, sem
sérstök áhersla er lögð á að efla vöktun samfélagsvísa (Hák, Janouskova og Moldan, 2016). Í
nýlegum rannsóknum (þ.e. Gibson, Hassan og Tansey, 2013; Kristín Rut Kristjánsdóttir o.fl.,
2017a) er hins vegar bent á að þáttur samfélagsins hafi enn ekki fengið nægilega mikla
athygli í fræðilegri umræðu um sjálfbærni og sjálfbærnivísa. Frá aldamótunum seinustu hafa
á hinn bóginn margar rannsóknir (t.d. Valentin og Spangenberg, 2000; Milne og Ateljevic,
2001; Briassoulis, 2002; Farrell og Twining-Ward, 2004; Buckley, 2012; Moscardo og
Murphy, 2014; Saarinen, 2014) lagt áherslu á mikilvægi þess að þróa samþætta sjálfbærnivísa
sem lýsa heildaráhrifum ferðamennsku og tengslum ferðamennsku við hin flóknu kerfi
samfélags, efnahags og umhverfis. Þetta endurspeglast í Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra
þróun þar sem ferðamennska er sett fram sem hluti af stærri kerfum. Í eftirfarandi þremur
undirmarkmiðum Heimsmarkmiðanna er sérstakri athygli beint að ferðamennsku (Alþjóðaferðamálastofnun, 2017; Félag Sameinuðu þjóðanna, á.á.):
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•

Heimsmarkmið 8 um góða atvinnu og hagvöxt, undirmarkmið 8.9: Eigi síðar en
árið 2030 verði úthugsuð stefnumál og þeim hrundið í framkvæmd til þess að
stuðla megi að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á
staðbundna menningu og framleiðsluvörur.

•

Heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu, undirmarkmið 12.b: Þróuð verði tæki og
þeim beitt til þess að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á sjálfbæra
ferðaþjónustu sem skapar störf og ýtir undir staðbundna menningu og vörur.

•

Heimsmarkmið 14 um líf í vatni, undirmarkmið 14.7: Eigi síðar en árið 2030 hafi
efnahagslegur ávinningur þeirra þróunarríkja sem eru lítil eyríki og þeirra landa
sem eru skemmst á veg komin í þróun aukist af sjálfbærri nýtingu sjávarauðlinda,
meðal annars með sjálfbærri stjórnun fiskveiða, lagareldi og ferðaþjónustu.

Mynd 3-1: Þróun sjálfbærnivísa frá árinu 1992 samfara þróun skilgreininga á hugtökunum sjálfbær þróun og
sjálfbær ferðamennska.

Samkvæmt Torres-Delgado og Saarinen (2017) eru til tvenns konar vísar: Einfaldir og
flóknir. Einfaldir vísar hafa þróast út frá hlutlausum þróunarvísum (e. development
indicators) og lýsa oftast stórum svæðum eða löndum í heild sinni, með það að markmiði að
bera saman svæði. Slíkir vísar styðjast við megindlegar mæliaðferðir og stöðluð tölfræðileg
gögn. Þeir eru einnig oft nefndir hefðbundnir vísar (e. conventional indicators) (Miller og
Twining-Ward, 2005: 115; Mikulić, Kožić og Krešić, 2015; Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias
og Vinzón, 2015). Hefðbundnir vísar eru einkum notaðir til að lýsa ástandi þróunar og
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tengjast oft þróunarvísitölu (e. development index). Þróunarvísitala er hlutlaust mat á þróun í
átt að ákveðnu markmiði og er fyrst og fremst ætluð til að bera saman svæði og lönd með
stöðluðum tölfræðilegum gögnum (Efnahags- og framfarastofnunin og Rannsóknasetur
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 2008). Tilgangur hefðbundinna vísa er að einfalda
raunveruleika hvers svæðis til að auðvelda samanburð á milli svæða. Helstu kostir þeirra
felast í því að þeir einfalda flókin kerfi og byggjast á áreiðanlegum gögnum (Efnahags- og
framfarastofnunin og Rannsóknasetur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 2008). Hvað
varðar ferðamennsku, hefur það hins vegar sýnt sig að einfaldir vísar ná ekki vel yfir
heildarmynd margvíslegra staðbundinna áhrifa, áskorana og tækifæra og leiða því ekki til
ákvarðana sem eru í þágu flestra hagsmunaaðila eða náttúrunnar (Miller og Twining-Ward,
2005; Torres-Delgado og Saarinen, 2017).
Sjálfbærnivísar eru flóknir vísar. Þeir eru hlutlægir og aðlögunarhæfir sérstökum svæðum.
Sjálfbærnivísar leitast við að lýsa ítarlega heildarmynd ákveðins svæðis út frá áhrifaþáttum
og eru því samþættir. Þeir leitast jafnframt við lýsa sjónarmiði eins eða fleiri hagsmunahópa
og að vakta breytingar þess yfir tíma, og henta því mun betur en aðrir mælikvarðar til að meta
þróun ferðamennsku. Flóknir vísar beina sjónum að sérstöðu ákveðins svæðis og styðjast
bæði við megindleg gögn og eigindleg, eins og til dæmis viðhorf hagsmunaaðila og
sérþekkingu og reynslu íbúa (Hart, 1999). Sem dæmi um muninn á nálgun einfaldra og
flókinna vísa má taka vöktun á atvinnulífi á ákveðnu svæði. Einfaldir vísar vakta atvinnulífið,
til dæmis út frá breytunum ‚meðaltekjur‘ og ‚fjöldi atvinnulausra‘. Flóknir vísar, eða
sjálfbærnivísar, myndu, auk þessara breyta, meta mun fleiri breytur til að auka skilning á
heildarmyndinni, eins og til dæmis ‚fjöldi vinnustunda á meðallaunum sem þarf til að mæta
grunnþörfum‘ eða ‚fjölbreytni í atvinnumöguleikum og sveigjanleiki atvinnulífsins‘.
Í þessari rannsókn er leitast við að nýta kosti frá báðum ofangreindum nálgunum. Það er gert
með því að nýta hefðbundna þróunarvísa, aðgengileg gögn og vöktun sem þegar er til staðar á
Íslandi og á Snæfellsnesi, og auk þess að styðjast við samþætta sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku sem gefa vísbendingar um frekari vöktun sem hentar sértækum aðstæðum
tilviksrannsóknarsvæðisins. Með þessari nálgun er leitast við að þróa sjálfbærnivísa sem:
•

styðja opinbera ákvörðunartöku með áreiðanlegum gögnum og þátttöku
almennings

•

stuðla að því að samþætta það starf og gögn sem til staðar eru og leggja mat á
hvaða gögn vantar

•

samþætta álit ólíkra hagsmunaaðila í mati á staðbundnum aðstæðum

•

byggjast á stöðugu endurmati sem gerir það að verkum að vísarnir verða aldrei
úreltir
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4 Þekking og skilningur íslenskrar
ferðaþjónustu á sjálfbærri þróun
4.1 Inngangur
Árið 1996 komst aðalfundur Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ að þeirri niðurstöðu að eitt
mikilvægasta viðfangsefni sem ferðaþjónusta heimsins stæði frammi fyrir í upphafi nýrrar
aldar væri að tryggja sjálfbæra þróun í atvinnugreininni. Í ferðamálaáætlunum íslenskra
stjórnvalda hefur þessari niðurstöðu Alþjóðaferðamálastofnunarinnar verið fylgt eftir og
sérstök áhersla verið lögð á að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi í stefnumótun og
uppbyggingu ferðamennsku. Í Ferðamálaáætlun 2006-2015 er til dæmis lögð áhersla á að
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sé grundvallaratriði til „að hindra að ferðaþjónustan grafi
undan sjálfri sér og spilli framtíðarmöguleikum sínum“ (Samgönguráðuneytið, 2005, bls. 81).
Jafnframt er í áætluninni lögð áhersla á:
•

að náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska verði ráðandi þættir í
þróun íslenskra ferðamála,

•

að Ísland verði í forystu í umhverfisvænni ferðaþjónustu,

•

að ábyrgð ferðamanna
umhverfismálum,

•

að álagi vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði innan
þolmarka í samræmi við niðurstöður rannsókna.

og

fyrirtækja

í

ferðaþjónustu

verði

aukin

í

Í Ferðamálaáætlun 2011-2020 er áherslan enn sú sama, þ.e. að íslensk náttúra sé auðlind
ferðaþjónustunnar, að uppbygging innviða verði að miða að því að vernda náttúru landsins og
að stefnumörkun í ferðaþjónustu þurfi að innleiða hugarfar sjálfbærni og ábyrgðar á náttúru
og menningu landsins (Samgönguráðuneytið, 2011). Í Vegvísi ferðaþjónustunnar sem unninn
var af Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og Samtökum ferðaþjónustunnar (SAF) og út
kom í október 2015 er áhersla á sjálfbæra þróun enn aukin. Fimmtán árum áður höfðu SAF
sett fram metnaðarfulla umhverfisstefnu byggða á hugmyndafræði og gildum sjálfbærrar
þróunar með það að markmiði að Ísland verði þekkt fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu.
Umhverfisstefna samtakanna var síðast uppfærð vorið 2017. 1 Í umhverfisstefnu
Ferðamálastofu, sem fyrst var unnin á svipuðum tíma og umhverfisstefna SAF, er
megináhersla einnig lögð á sjálfbæra þróun og nefnist nú Umhverfis- og sjálfbærnistefna

1

Sjá: http://www.saf.is/wp-content/uploads/umhverfisstefna_saf_2017.pdf
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Ferðamálastofu. 2 Þannig hefur stefna stjórnvalda og atvinnugreinarinnar lengi verið skýr og
vel útfærð hvað varðar eflingu sjálfbærni í atvinnugreininni.
•

Hversu sjálfbær er þá íslensk ferðaþjónusta?

•

Hver er færni og geta atvinnugreinarinnar til að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi
í uppbyggingu ferðamennsku?

Til að meta stöðu sjálfbærrar þróunar innan íslenskrar ferðaþjónustu og greina getu
ferðaþjónustuaðila til að stuðla að sjálfbærri ferðamennsku er nauðsynlegt að þekkja viðhorf
og skilning ferðaþjónustuaðila á sjálfbærri þróun og hvað slík þróun stendur fyrir í þeirra
huga. Sjálfbærni snertir ekki einungis umhverfismál heldur einnig félagslegt réttlæti, heilsu
og velferð, menningarmál og efnahagslíf. Þekking og vitund um þau takmörk sem náttúran
setur bæði samfélags- og efnahagsumsvifum svæða er þannig grundvallarforsenda sjálfbærrar
þróunar (Háskóli Íslands, 2012). Markmið þessa verkefnahluta er að meta færni
ferðaþjónustunnar til að hafa sjálfbærni að leiðarljósi í uppbyggingu og þróun ferðamennsku
innan og í nágrenni við friðlýst svæði með því að greina: i) þekkingu og skilning
ferðaþjónustuaðila á sjálfbærri þróun og sjálfbærri ferðamennsku; ii) viðhorf
ferðaþjónustuaðila til umhverfislegra og samfélagslegra þátta með tilliti til sjálfbærni.

4.2 Gögn og aðferðir
Til að ná til sem flestra ferðaþjónustuaðila var ákveðið að senda út rafrænan spurningalista til
allra ferðaþjónustuaðila sem skráðir eru á póstlista Ferðamálastofu. Frá seinustu aldamótum
hefur notkun netkannana í rannsóknum almennt stöðugt aukist samfara því sem fleiri og fleiri
netvæðast. Sú er einnig raunin í rannsóknum sem tengjast ferðamálum þar sem netkannanir
þykja sífellt fýsilegri kostur (Hung og Law, 2011). Margir hafa bent á (t.d. Fan og Yan, 2010;
Dolnicar, Laesser og Matus, 2009; Dillman, Smyth og Christian, 2014) að netkannanir eru
ódýrari og fljótlegri í framkvæmd en hefðbundnar síma- og póstkannanir. Einnig hefur verið
bent á (þ.e. Dillman o.fl., 2014) að netkannanir geti dregið úr ruglingi sem oft verður vegna
flókinna leiðbeininga, þar sem í netkönnunum er svarandi leiddur áfram í gegnum könnunina
blaðsíðu fyrir blaðsíðu. Enn fremur er hægt er að stilla netkönnun þannig að svarandi geti
ekki sleppt úr spurningum og þannig verður svörun áreiðanlegri. Þá gefa netkannanir
möguleika á frekari leiðbeiningum og útskýringum til svarenda, sem hjálpar þeim að gefa
upplýst svar, svo sem með myndum, fjölda svarmöguleika, tenglum á frekari upplýsingar um
það sem verið er að spyrja um o.s.frv. Auk þess er ótvíræður kostur netkannana sá að þær
gefa möguleika á að skoða niðurstöður strax (Dillman o.fl., 2014; Hung og Law, 2011).
Annmarkar netkannana eru hins vegar enn margir, eins og til dæmis mismunandi aðgangur
fólks að nettengingum, mismunandi skjásnið, ýmis vandamál tengd tækni og tengingum
(Deutskens, De Ruyter og Wetzels, 2006) og tregða eldra fólks til þátttöku (Couper, Kapteyn,
Schonlau og Winter, 2007). Þá er tölvupóstur sem inniheldur tengil á netkönnun oft flokkaður
sem ruslpóstur og enn fremur hafa margir áhyggjur af netöryggi og persónuvernd og velja því
2

Sjá https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/um_ferdamalastofu/umhverfis_sjalfbaerni.pdf
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að svara ekki (Evans og Mathur, 2005). Flestir virðast á hinn bóginn vera sammála um að
aðalókostur netkannana sé lágt svarhlutfall samanborið við hefðbundnar aðferðir (Fan og
Yan, 2010; Manfreda o.fl., 2008; Hung og Law, 2011). Sú varð einnig raunin í þessari
könnun. Þrátt fyrir það var úrtakið sem fékkst stórt og stærra en fengist hefði með
hefðbundnum aðferðum.
Spurningalistinn var settur upp í netforritinu SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) og
tengill á forkönnun sendur út til tíu aðila þann 25. nóvember 2016, til að fá endurgjöf á
spurningalistann og ábendingar um það sem betur mátti fara. Spurningalistinn var
endurunninn með tilliti til ábendinga úr forkönnununinni og síðan sendur til allra skráðra
ferðaþjónustuaðila samkvæmt póstlista Ferðamálastofu þann 2. desember 2016. Póstlistinn
taldi alls 2714 netföng, sem ná bæði yfir opinbera aðila og einkaaðila, þar á meðal yfir alla
skráða veitingastaði landsins, sem og bensínstöðvar. Ákveðið var að taka allar bensínstöðvar
út ásamt óvirkum netföngum. Heildarfjöldi ferðaþjónustuaðila sem könnun var send til
endaði í 2641. Ítrekun var send út 9. desember og aftur 16. desember. Könnuninni var lokað
23. desember. Alls opnuðu 1.428 ferðaþjónustuaðilar könnunina, eða 55%, en útfylltir listar
voru alls 684 eða 26%. Líklegt er að einhverjir þeirra sem opnuðu könnunina hafi ekki litið á
sig sem ótvíræðan ferðaþjónustuaðila, eins og til dæmis margir skyndibitastaðir, og eru þar
með í sama flokki og bensínstöðvar.
Spurningalistinn sem var notaður var hálf-staðlaður, þ.e. sambland opinna spurninga og
fjölvalsspurninga þar sem stuðst var við 5 p Likert-kvarða. Samsetning spurninganna var
þannig að oftar en einu sinni var spurt um sama fyrirbæri, sem gaf möguleika á að bera saman
mismunandi svör við svipuðum spurningum. Spurningalistinn samanstóð af 19 spurningum,
sem auk almennra bakgrunnsspurninga má skipta í fjóra meginhluta. Í þeim fyrsta var sjónum
beint að þekkingu og skilningi þátttakenda á hugtökunum sjálfbær þróun og sjálfbær
ferðamennska. Í öðrum hluta voru þátttakendur beðnir um að lýsa skoðun sinni á hversu
sjálfbæra þeir telji ferðamennsku vera hér á landi. Þriðji hluti fjallaði um viðhorf þátttakenda
til umhverfismála og umhverfisstjórnunar. Í fjórða og síðasta hluta var sjónum beint að
félagslegri sjálfbærni.
Svör voru færð inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem gögnin voru flokkuð og greind.
Niðurstöður eru kynntar hvort tveggja með lýsandi tölfræði (þ.e. myndir, hlutföll, meðaltöl og
staðalfrávik) og sem ályktunartölfræði til að kanna hvort um marktækan mun sé að ræða á
milli mismunandi hópa. Í ályktunartölfræðinni var notast við einhliða dreifigreiningu (e. One
– way ANOVA) með Post Hoc prófunum Hochberg‘s GT2 og Games-Howell, ásamt
aðhvarfsgreiningu hlutfalla (e. binary logistic regression) og sennileikahlutfalli (e. likelihood
ratio) þegar um var að ræða fleiri en tvo hópa, þ.e. á milli landshluta, fjölda ársverka og
starfstíma fyrirtækja (hvort þau starfa allt árið eða hluta úr ári), en slík próf henta vel til að
greina mun á milli hópa með ólíkum fjölda (Field, 2013). Notast var við 5% marktekt, það er
að marktækur munur er á milli hópa ef p-gildi er lægra en 0,05.
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4.3 Niðurstöður
4.3.1 Bakgrunnur þátttakenda
Það hefur lengi einkennt íslensk ferðaþjónustufyrirtæki að vera smá og með margþættan
rekstur. Þrátt fyrir hinn gífurlega vöxt sem nú einkennir þessa atvinnugrein virðast þessi
einkenni halda sér. Rúmlega þriðjungur svarenda merkir við fleiri en einn kost þegar þeir eru
spurðir hvernig ferðaþjónustu þeir bjóða ferðamönnum upp á. Tæpur helmingur (44,7%)
svarenda rekur gistiþjónustu af einhverju tagi, tæpur fjórðungur (24,3%) býður upp á
afþreyingu og rúmur fimmtungur (21,2%) rekur veitingaþjónustu. Fimmtungur (19,9%)
skilgreinir sig sem ferðaskipuleggjanda og tæpur tíundi hluti (8,6%) sem ferðaskrifstofu.
Önnur þjónusta vegur minna (Mynd 4-1). Samkvæmt vef Ferðamálastofu 3 byggist aðgreining
ferðaskipuleggjanda og ferðaskrifstofu á því að sá viðburður, ferð, sýning eða annað sem
ferðaskipuleggjandi annast má ekki taka lengri tíma en sólarhring. Með öðrum orðum, um
leið og gisting bætist við þarf ferðaskrifstofuleyfi.
Höfuðstöðvar fyrirtækja um fjórðungs svarenda eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu (24,9%)
og álíka margar (23%) eru á Suðurlandi. Rúmlega þriðjungur dreifist á milli Norðurlands
eystra (14,2%), Vesturlands (11,2%) og Austurlandis (8,3%). Restin dreifist á milli
Vestfjarða (6,1%), Norðurlands vestra (5,7%) og Reykjaness (5%). Nokkur fyrirtæki staðsetja
sig enn fremur á hálendinu (Mynd 4-2).

Mynd 4-1: Starfssvið ferðaþjónustufyrirtækja (N=684).

3

Mynd 4-2: Staðsetning höfuðstöðva
fyrirtækja eftir landshlutum
(N=684).

http://www.ferdamalastofa.is/is/leyfi-og-loggjof/ferdaskipuleggjendur
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Meirihluti (66,1%) ferðaþjónustufyrirtækjanna er með færri en fimm starfsmenn á
ársgrundvelli, tæplega 14% er með á milli 6-10 starfsmenn. Þannig er einungis 20%
fyrirtækja með fleiri en 10 starfsmenn á ársgrundvelli (Mynd 4-3). Mikill meirihluti (83%)
starfar hins vegar allt árið, innan við 10% starfar einungis yfir sumarmánuðina (.
Mynd 4-4).

Mynd 4-3. Fjöldi ársverka ferðaþjónustunnar
(N=684).

Mynd 4-4. Starfstími fyrirtækja (N=684).

4.3.2 Viðhorf og skilningur ferðaþjónustunnar á hugtökunum
sjálfbær þróun og sjálfbær ferðamennska
Í fyrsta hluta spurningakönnunarinnar voru þátttakendur spurðir í opinni spurningu hvað
kæmi upp í hugann er þeir heyrðu hugtakið sjálfbær þróun. Rúmur fimmtungur (22%)
svarenda tengir svar sitt að öllu leyti eða að hluta til við upphaflegu skilgreiningu hugtaksins,
sem á rætur í hinni svonefndu Brundtland-skýrslu, Our Common Future, frá árinu 1987. Þar
er hugtakið skilgreint sem: „Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að
draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum“. 4 Þessi skilgreining
hefur frá upphafi verið teygð og toguð í allar áttir og er þar af leiðandi mjög gagnrýnd.
Markmið Brundtland-skýrslunnar var fyrst og fremst að setja fram skilgreiningu á
hugmyndafræði sem þjóðir heims gætu komið sér saman um að hafa að leiðarljósi til að
viðhalda og þróa hagsæld og velferð til lengri tíma litið. Afar skiptar skoðanir hafa hins vegar
verið allar götur síðan um hvaða leiðir á að fara að þessu markmiði og því hefur stöðugt verið
unnið að endurskilgreiningu hugtaksins. Megináherslur hugmyndafræðinnar eru á hinn
bóginn enn þær sömu, þ.e. á heildræna hugsun, langtímahugsun og á skilning á samvirkni
allra áhrifaþátta með það að markmiði að efla efnahagslega og samfélagslega þróun og
umhverfisvernd. 5 Eftirtektarvert er að tæpur fimmtungur (18,6%) svarenda nefnir „veit ekki“
þegar þeir eru spurðir fyrir hvað hugtakið sjálfbær þróun stendur í þeirra huga. Náttúruvernd
4

e. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs (SÞ, 1987).
5
Sustainable development seeks to achieve, in a balanced manner, economic development, social development
and environmental protection (http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml).
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og/eða umhverfisvernd kemur einnig upp í huga margra svarenda (15%), litlu færri tengja
hugtakið við efnahagslegt og rekstrarlegt sjálfstæði fyrirtækja (11,9%) og við það að vera
sjálfum sér nógur (11,7%). Tæp 6% tengja hugtakið við það að hugsa til framtíðar (Mynd 4
5). Í hugum töluvert margra, eða 15,3% svarenda, koma hins vegar upp önnur atriði, eins og
til dæmis „að mynda hringrás efna innan lóðar eins og kostur er“, „sameiginleg
nýting/upplifun á landinu“, „að ferðamenn upplifi náttúru og umhverfi eins og landið er –
ekki tilbúin afþreying“, „lágmörkun kolefnismengunar“, „jákvæð þróun og uppbygging
innviða“, „vera með á nótunum“, „andstaðan við tortímingu“, „jákvætt og nauðsynlegt fyrir
íslenska ferðaþjónustu“ og endurnýting í einhverju formi var einnig áberandi í svörum
margra.
Hefðbundin skilgreining *
Veit ekki
Annað
Náttúruvernd/Umhverfisvernd
Efnahagslegt- og rekstrarlegt sjálfstæði
Að vera sjálfum sér nógur
Að hugsa til framtíðar
0,0

5,0

10,0
15,0
Hlutfall (%)

20,0

25,0

Mynd 4-5. Skilningur ferðaþjónustuaðila á hugtakinu sjálfbær þróun (N=528).
* Hér er átt við upphaflegu skilgreiningu hugtaksins frá 1987 í einhverri mynd.

Þátttakendur voru síðan spurðir hvort þeim finnist sjálfbær þróun vera mikilvæg fyrir íslenska
ferðaþjónustu. Mikill meirihluti (90,4%) telur svo vera. Í framhaldinu voru þátttakendur
spurðir í opinni spurningu hvað kæmi upp í huga þeirra er þeir heyrðu hugtakið sjálfbær
ferðamennska og/eða sjálfbær ferðaþjónusta. Tæplega þriðjungur (27%) svarenda tengir
hugtökin við náttúru- og umhverfisvernd. Eins og við hugtakið sjálfbær þróun, eru margir
(17,3%) sem segja „veit ekki“. Tæplega 10% svarenda telur hugtakið vera merkingarlaust
þras, tengir það við froðusnakk fræðimanna og loforð stjórnmálamanna á hátíðarstundum.
Litlu færri (8,2%) telur hugtakið standa fyrir það að vera sjálfum sér nógur og álíka margir
(8%) þekkja vel eða að hluta til hefðbundinnar skilgreiningar hugtaksins en í hnotskurn felur
sjálfbær ferðamennska/ferðaþjónusta í sér að reynt sé að mæta þörfum gesta og gestgjafa á
sama tíma og hlúð er að tækifærum framtíðarinnar með því að ganga ekki á auðlindir náttúru
og samfélags. Litlu færri, eða 7%, tengir hugtakið við efnahagslegt og rekstrarlegt sjálfstæði
ferðaþjónustunnar. Nokkrir (2,1%) nefna eingöngu að hugsa til framtíðar en öllu fleiri
(20,8%) nefna önnur atriði, eins og til dæmis „ríkisstyrkir, umhverfismál, mengun,
gengismál“, „ferðamenn á eigin vegum eða í smærri hópum sem njóta náttúru og menningar
þess lands sem þeir sækja heim, gefa af sér og taka með sér góðar minningar“, „virðing,
varkárni“, „góð samviska“, „afturkræf áhrif“, „þá eru ferðamenn boðnir velkomnir til að njóta
með okkur án þess að minnka möguleika annarra á því að njóta þess sama“, „góð umgengni“,
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„áreiðanleiki, þekking og reynsla“, „eitthvað sem gengur vel“, „að ferðir hafa þróast áfram
eins og markaður vill“, „staðir sem að vantar mikið upp á að leggja göngustíga og koma upp
salernisaðstöðu“, „skynsemi“, „samstarf og íslensk framleiðsla“, „gestir vilja koma til baka“,
„vel hugsandi og ábyrgðarfull ferðaþjónusta“ (Mynd 4-6).
Náttúruvernd/Umhverfisvernd
Annað
Veit ekki
Merkingarlaus frasi
Að vera sjálfum sér nógur
Hefðbundin skilgreining*
Efnahagslegt- og rekstralegt sjálfstæði
Að hugsa til framtíðar
0,0

5,0

10,0

15,0
Hlutfall (%)

20,0

25,0

30,0

Mynd 4-6. Skilningur ferðaþjónustunnar á hugtakinu sjálfbær ferðamennska/ferðaþjónusta (N=485).
* Hefðbundin skilgreining í einhverri mynd.

4.3.3 Sjálfbær þróun í íslenskri ferðamennsku: Hver er staðan að
mati ferðaþjónustuaðila?
Í öðrum hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að lýsa skoðun sinni á því hversu
sjálfbæra þeir telji ferðamennsku almennt vera hér á landi í dag. Tæplega þriðjungur (28,7%)
svarenda telur ferðamennsku hér á landi vera frekar sjálfbæra (27,5%) og mjög sjálfbæra
(1,2%). Nokkru fleiri, eða rúmlega þriðjungur (32,6%) telur hana vera frekar ósjálfbæra
(26,1%) og mjög ósjálfbæra (6,5%). Tæplega fjórir af hverjum tíu (38,8%) telja íslenska
ferðamennsku hvorki vera sjálfbæra né ósjálfbæra (Mynd 4-7). Lítill sem enginn munur er á
milli landshluta.
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Mynd 4-7. Mat ferðaþjónustuaðila á sjálfbærni íslenskrar ferðamennsku (N=495).

Því næst voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til hversu sammála eða ósammála þeir
væru tólf fullyrðingum er varða ferðamennsku á Íslandi. Svarmöguleikar voru á bilinu 1 =
mjög sammála til 5 = mjög ósammála. Reiknað var út meðaltal hvers svars og atriðum raðað
eftir því hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru fullyrðingunum. Niðurstöður sýna
að rúmlega níu af hverjum tíu telja að ferðamennska og verndun menningarminja geta farið
saman (95,3%), að ferðamennska og verndun náttúruauðlinda geti farið vel saman (94%), að
auka þurfi uppbyggingu innviða fyrir ferðamennsku í sveitarfélaginu (92,5%), að ferðamenn
séu almennt ánægðir með dvöl sína hér á landi (90,9%), að ferðaþjónustan auki efnahagslega
hagsæld í sveitarfélaginu (90,7%) og að það þurfi að jafna betur dreifingu ferðamanna yfir
árið (90,4%). Um átta af hverjum tíu (81%) telja að ferðaþjónustan auki samfélagslega
hagsæld í sveitarfélaginu. Tveir þriðju (67,2%) hlutar svarenda telja sig finna fyrir kröfu í
samfélaginu um sjálfbæra ferðaþjónustu. Hins vegar telur minna en helmingur (47,8%) gæði
íslenskrar ferðaþjónustu vera mikil og rúmlega fjórir af hverjum tíu (44,2%) telja opinbert
skipulag ferðamennsku í formi laga og reglugerða hefta þróun og vöxt ferðaþjónustunnar.
Einungis þrír af hverjum tíu telja að ferðamennska vaxi of hratt í sínu sveitarfélagi (32,2%)
og að álag frá ferðamönnum sé orðið of mikið (30,9%) (Mynd 4 8). Ferðaþjónustuaðiliar á
Reykjanesi telja marktækt meiri þörf á að auka uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn en
ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi eystra og á Austurlandi (p ≤ 0,001). Marktækur munur er
enn fremur á milli ferðaþjónustuaðila á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi hvað varðar
viðhorf um of mikið álag frá ferðamönnun samanborið við ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum
(p ≤ 0,01), og á milli höfðuborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar að greinin vaxi of hratt (p
≤ 0,001). Ferðaþjónustuaðilar á höfuðborgarsvæðinu finna jafnframt marktækt meira fyrir
kröfum um sjálfbæra þróun en aðrir landshlutar (p ≤ 0,01). Ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa
allt árið eru marktækt meira sammála þeirri skoðun að atvinnugreinin auki samfélagslega og
efnahagslega hagsæld sveitarfélagsins en ferðaþjónustufyrirtæki sem starfa hluta úr ári (p ≤
0,001) (Mynd 4 8).
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Mynd 4-8. Viðhorf ferðaþjónustunnar til stöðu ferðamennsku í dag.

Þátttakendur voru enn fremur spurðir hvort þeir finni fyrir hagsmunaárekstrum á milli
ferðaþjónustunnar og annarra atvinnugreina. Mikill meirihluti (80,4%) svarenda hefur ekki
orðið var við hagsmunaárekstra á milli stétta en tveir af hverjum tíu (19,6%) telja sig finna
fyrir vaxandi hagsmunaárekstrum. Flestir þeirra nefna í því sambandi samkeppni um
vinnuafl, skort á samvinnu við landeigendur, lítinn áhuga stjórnvalda, stóriðju, of marga
ferðamenn á mörgum stöðum og akstur langferðabifreiða inni í íbúðahverfum.
Í opinni spurningu um hvað þurfi að bæta til að auka sjálfbæra þróun innan ferðaþjónustunnar
eru langflestir á þeirri skoðun að auka þurfi innviði og jafnframt aðkomu hins opinbera að
þjónustu innviða, s.s. við byggingu og viðhald vega, salerna, rusls og merkinga. Þetta er í
samræmi við afstöðu þátttakenda við fullyrðingunum hér að ofan, þar sem 93% svarenda telja
að það þurfi að auka uppbyggingu innviða í sínu sveitarfélagi. Jafnframt leggja margir
áherslu á að auka þurfi samvinnu og samtal innan greinarinnar og að efla þurfi fræðslu um
það hvernig hægt sé að nálgast markmið sjálfbærrar þróunar. Eftirtektarvert er hér, eins og í
öðrum opnum spurningum, hve margir svara „veit ekki“. Nokkrir eru á þeirri skoðun að það
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þurfi sterkari löggjöf og að hægja þurfi á aukningu ferðamanna og „Vanda sig og vera ekki
með græðgi“; „Hætta öllu gullgrafaraæði og hætta að einblína á massatúrisma“. Nokkrir
nefna enn fremur að það þurfi „hugarfarsbreyting[u] innan bransans, sérstaklega hjá
skipuleggjendum og þeim aðilum sem móta stefnuna á heildarmyndinni“.
4.3.4 Viðhorf til umhverfislegra þátta
Í þriðja hluta könnunarinnar var sjónum beint að viðhorfi þátttakenda til umhverfismála, bæði
almennt og einnig í rekstri. Þátttakendur voru fyrst spurðir í opinni spurningu hvað kæmi upp
í huga þeirra þegar þeir heyra hugtakið umhverfisstjórnun. Um þriðjungur (34%) svarenda
telur hugtakið standa fyrir skipulag og stýringu ferðamennsku með tilliti til umhverfisins.
Rúmlega einn af hverjum tíu (11,7%) telur hugtakið standa fyrir náttúru- og/eða
umhverfisvernd og litlu færri (8,1%) telja hugtakið standa fyrir kerfisbundna stjórnun á
umhverfisþáttum í starfsemi fyrirtækja, sem samsvarar viðurkenndri skilgreiningu á
hugtakinu. Tæplega einn af hverjum fimm (17%) telur hugtakið vera neikvætt og fyrst og
fremst standa fyrir heftandi afskipti hins opinbera og nefndu í því sambandi til dæmis
„valdafíkn“, „kjaftæði“, „forræðishyggja“, „ofverndun“, „bönn og lokanir“, „bákn“, „óþarfa
fjárútlát“, „sérfræðingavæðing“, „tískuorð til að skapa fólki vinnu“, „reglugerðarbatterí sem
vinnur meira í því að koma hlutum af sínu borði heldur en að bæta umhverfismál í raun“.
Litlu færri (15,5%) nefna aðra þætti eins og til dæmis „flokkun á rusli og mengunarvarnir“,
„skynsamleg nýting sameiginlegs rýmis“, „að undirbúa umhverfið fyrir aukna notkun“,
„eitthvað sem ennþá er ókomið“, „landverðir“, „eitthvað sem við þurfum að standa okkur
betur í svo umhverfið beri aukið álag með sóma“, „gæði aðkomu vinsælla staða“,
„skynsemi“. Rúmlega tíundi hver (11,7%) svarandi telur sig ekki vita fyrir hvað hugtakið
stendur (Mynd 4-9).
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Mynd 4-9. Viðhorf og skilningur ferðaþjónustuaðila á hugtakinu umhverfisstjórnun (N=470).

Mikill meirihluti þátttakenda (87,2%) telur fyrirtækið sitt vera mjög ábyrgt (35,6%) eða
frekar ábyrgt (51,6%) í umhverfismálum. Einungis örfáir (1,5%) telja sig vera frekar óábyrga
(1,3%) og mjög óábyrga (0,2%) (Mynd 4-10). Ekki er marktækur munur á svörum á milli
landshluta né heldur eftir stærð og starfstíma fyrirtækja. Rúmlega helmingur (55,3%)

26

35

Þekking og skilningur íslenskrar ferðaþjónustu á sjálfbærri þróun

fyrirtækja í könnuninni hafa markað sér ákveðna umhverfisstefnu (Mynd 4-11A). Staðsetning
höfuðstöðva fyrirtækjanna hefur almennt ekki marktæk áhrif en sé fyrirtæki á Norðurlandi
vestra er það ólíklegra til að hafa umhverfisstefnu en fyrirtæki annars staðar á landinu. Hins
vegar eru einungis tæplega 7% fyrirtækjanna í könnunninni með umhverfisvottun (Mynd
4-11B). Þeir sem eru með vottun eru flestir með umhverfisvottun Vakans eða eru á leiðinni
þangað, Svansvottun, EarthCheck eða ISO14001 sem er umhverfisvottun alþjóðlega
staðlaráðsins. Nokkru fleiri, eða rúmlega einn af hverjum tíu, eru með gæðavottun (Mynd
4-11C). Hér nefna langflestir gæðavottun Vakans, nokkrir ISO9001 og örfáir OHSAS18001,
Svaninn, EarthCheck eða vottun frá Safnaráði Íslands. Fyrirtæki sem eru með fleiri en sex
ársverk eru marktækt líklegri (p ≤ 0,001) til að vera með gæða- og umhverfissvottun en
fyrirtæki með færri ársverk.

Mynd 4-10. Ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja í umhverfismálum að mati ferðaþjónustuaðila (N=477).

Mynd 4-11 A) Hlutfall ferðaþjónustufyrirtækja sem hefur markað sér ákveðna umhverfisstefnu (N=476). B)
Hlutfall ferðaþjónustufyrirtækja með umhverfisvottun (N=476). C) Hlutfall
ferðaþjónustufyrirtækja með gæðavottun (N=476).

Mikill meirihluti (75,5%) þátttakenda leggur áherslu á að flokka allt rusl í sínum rekstri.
Ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi vestra og á Reykjanesi flokka rusl marktækt minna en
fyrirtæki í öðrum landshlutum (p ≤ 0,001). Sex af hverjum tíu (59,2%) leggja áherslu á að
starfsfólk sitt fái upplýsingar og þjálfun í hvernig unnt sé að gera fyrirtækið umhverfislega
ábyrgara. Meirihluti svarenda (56,1%) upplýsir auk þess viðskiptavini sína um gildandi
umgengni reglur í íslenskri náttúru. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leggja marktækt meiri
áherslu á að upplýsa viðskiptavini sína en fyrirtæki í öðrum landshlutum (p ≤ 0,001). Stærri
fyrirtæki (> 10 ársverk) leggja enn fremur marktækt meiri áherslu á að upplýsa um gildandi
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umgengnisreglur í náttúrunni en smærri fyrirtæki (< 3 ársverk) (p ≤ 0,01). Eftirtektarvert er
að helmingur (50,1%) ferðaþjónustuaðila notar eingöngu umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
(Mynd 4-12), sem verður að teljast mjög hátt hlutfall þegar tekið er tillit til þess hve fá
fyrirtæki eru með umhverfivottun (sjá Mynd 4-11B). Meirihluti (61%) svarenda er á þeirri
skoðun að í hinu stóra samhengi gegni ferðaþjónustuaðilar mikilvægu hlutverki þegar kemur
að því að minnka umhverfisáhrif sem leiða til loftslagsbreytinga (Mynd 4-12).

Mynd 4-12. Viðhorf ferðaþjónustunnar til umhverfislegra þátta í rekstri.

4.3.5 Viðhorf til samfélagslegra þátta
Í síðasta hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til hversu sammála
eða ósammála þeir væru sex fullyrðingum sem allar snerta samfélagslega sjálfbærni í rekstri
fyrirtækja. Svarmöguleikar voru þeir sömu og áður og sem fyrr var reiknað út meðaltal hvers
svars og atriðum raðað eftir því hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru
fullyrðingunum. Niðurstöður sýna að mikill meirihluti (79,1%) ferðaþjónustuaðila hér á landi
leggur áherslu á að veita minni hópum þjónustu. Stærri fyrirtæki (>10 ársverk) leggja þó
marktækt síður áherslu á það (p ≤ 0,001). Meirihluti (69,3%) ferðaþjónustufyrirtækja styður
við framleiðslu í héraði, s.s. með því að styrkja nýsköpun og ákveðin verkefni til framleiðslu
og meirihluti (64,9%) starfsfólks á lögheimili í því sveitarfélagi þar sem starfsemi fer fram.
Starfsfólk minni fyrirtækja (< 6 ársverk) og fyrirtækja sem starfa allt árið er marktækt líklegra
til að eiga lögheimili á svæðinu (p ≤ 0,001). Sex af hverjum tíu (59,7%) leggja áherslu á að
ráða til sín vel menntað starfsfólk. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leggja marktækt meiri
áherslu á menntun starfsfólksins (p ≤ 0,001) en fyrirtæki annars staðar á landinu. Rúmlega
helmingur (53,3%) fyrirtækja hvetur starfsfólk sitt til að beina staðbundnum vörum og
þjónustu að viðskiptavinum og tæpur helmingur (48,3%) sendir starfsfólk sitt reglulega á
fagnámskeið. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu eru marktækt líklegri til að senda sitt starfsfólk
á fagnámskeið af einhverju tagi (p ≤ 0,001) en fyrirtæki annars staðar á landinu. Fjórir af
hverjum tíu (41,7%) leggja áherslu á að hafa kynjahlutfall starfsfólks sem jafnast. Þrír af
hverjum tíu (30,3%) leggja áherslu á ráða fólk úr heimabyggð en nokkru fleiri (36,1%) leggja
ekki áherslu á það. Starfsfólk lítilla fyrirtæki, með færri en þrjú ársverk, er marktækt líklegri
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til að ráða til sín heimafólk (p ≤ 0,001) en stærri fyrirtæki. Einungis um einn af hverjum tíu
(11%) telur sjálfboðaliða vera mikilvæga í sínum rekstri (Mynd 4-13).

Mynd 4-13. Viðhorf ferðaþjónustunnar til samfélagslegra þátta í rekstri.

4.4 umræður og ályktanir
4.4.1 Ferðamennska og sjálfbær þróun á Íslandi
Veldisvöxtur hefur einkennt ferðaþjónustu hér á landi síðastliðin ár. Frá aldamótum hefur
fjöldi erlendra ferðamanna sem sækir Ísland heim aukist að meðaltali um 10% á ári. Á síðustu
sex árum hefur árleg aukning verið að meðaltali um 24% og á milli áranna 2015 og 2016 nam
aukningin 39% (Ferðamálastofa, 2018). Miðað við fólksfjölda er þessi aukning heimsmet en
meðalvöxtur á heimsvísu 2015-2016 var 3,9% (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2018). Allar
spár benda til áframhaldandi vaxtar hér á landi þótt hægja muni á honum samkvæmt
Greiningardeild Arion banka (2017). Þrátt fyrir þennan gífurlega vöxt sýna niðurstöður
þessarar rannsóknar að íslensk ferðaþjónusta einkennist sem fyrr af litlum fyrirtækjum með
margþættan rekstur. Það sem hefur hins vegar breyst er að meirihluti fyrirtækja starfar nú allt
árið. Minnkandi árstíðarsveifla er jákvæð með tilliti til sjálfbærni og undirstrikar einnig
vaxandi mikilvægi atvinnugreinarinnar í íslensku samfélagi.
Aukinni ferðamennsku fylgir aukið álag á bæði náttúru og samfélag. Sameinuðu þjóðirnar
tileinkuðu árið 2017 sjálfbærri ferðamennsku, með það að markmiði að stuðla að breytingum
á stjórnun, viðskiptaháttum og neysluhegðun ferðaþjónustunnar um allan heim í átt að
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sjálfbærri þróun. 6 Með þessu vildu Sameinuðu þjóðirnar leggja sitt af mörkum til að minnka
álag á náttúru og samfélög og á þann hátt að auka velferð þessarar mikilvægustu
atvinnugreinar heims til framtíðar. Hvað varðar stefnumótun ferðamennsku hér á landi hefur
sjálfbær þróun lengi verið meginmarkmið íslenskra stjórnvalda í uppbyggingu
atvinnugreinarinnar. Áhersla á umhverfisvottun í ferðaþjónustu hefur einnig verið lengi í
umræðunni hér á landi en þegar árið 2005 héldu Ferðamálaráð og Samgönguráðuneytið
sameiginlega ráðstefnu undir yfirskriftinni „Umhverfisvottun í ferðaþjónustu – tálsýn eða
tækifæri?“ með það að markmiði að vekja athygli á mikilvægi umhverfisvottunar fyrir
atvinnugreinina. Á þessari sömu ráðstefnu lagði Magnús Oddsson, þáverandi ferðamálastjóri,
áherslu á að samkeppni í ferðaþjónustu verði í náinni framtíð á milli gæða en ekki
áfangastaða og að íslensk ferðaþjónusta yrði að vera samkeppnishæf til framtíðar
(Ferðamálastofa, 2005). Grundvöllur þessarar samkeppni átti að byggjast á sjálfbærri þróun
en um og eftir aldamótin síðustu jókst umræðan um mikilvægi sjálfbærrar ferðamennsku hér
á landi, eins og glögglega má sjá í öllum stefnumótunaráætlunum íslenskra stjórnvalda fyrir
ferðamennsku frá því fyrir aldamótin. Í þeim hefur áhersla á sjálfbæra þróun aukist jafnt og
þétt. Í Vegvísi í ferðaþjónustu, sem gefinn var út af Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu í
október 2015, er sjálfbær þróun sett í öndvegi að farsælli þróun ferðaþjónustu hér á landi.
Stefnumótunin hefur þannig lengi verið mjög skýr. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna
hins vegar að við virðumst enn eiga töluvert langt í land með að innleiða hér sjálfbæra
ferðamennsku. Þetta er í samræmi við niðurstöður á úttekt Efnahags- og
framfarastofnunarinnar (OECD) árið 2014 á sambandi ferðamennsku og umhverfis hér á
landi þar sem bent er á vaxandi álag af völdum ferðamanna á gróður, jarðveg og dýralíf. Í
úttektinni leggur Efnahags- og framfarastofnunin áherslu á mikilvægi þess að þróuð verði
raunhæf sjálfbærniviðmið fyrir atvinnugreinina og að mótuð verði framtíðaráætlun
ferðamennsku, byggð á heildarsýn, sem nær yfir alla áhrifaþætti. Niðurstöður þessarar
rannsóknar styðja þessar niðurstöður Efnahags- og framfarastofnunarinnar og undirstrika auk
þess mikilvægi þess að efla fræðslu um sjálfbæra þróun. Of margir ferðaþjónustuaðilar telja
sjálfbærni merkingarlaust hjal stjórnmálamanna og það sýnir litla tiltrú ferðaþjónustunnar á
stjórnvöldum þegar kemur að sjálfbærri þróun. Í svo mikilvægu máli sem framtíð stærstu
atvinnugreinar landsins og auðlindarinnar sem hún byggist á, verða stjórnvöld að taka sig á
og efla tiltrú vinnuveitenda, sem og almennings, á því sem þau gefa sig út fyrir.
Niðurstöður sýna enn fremur að samfélagslegir þættir standa íslenskri ferðaþjónustu mun nær
en umhverfislegir þættir. Það þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart, fyrirtækin eru flest lítil og
í eigu heimamanna sem leggja áherslu á að styrkja sína heimabyggð. Stórar alþjóðlegar
keðjur eru enn fáar á landsbyggðinni. Um helmingur ferðaþjónustuaðila leggur jafnframt
áherslu á að ráða til sín vel menntað starfsfólk en þar hallar hins vegar á minni fyrirtæki og á
landsbyggðina, sem getur að einhverju leyti stafað af því að erfitt er að ráða fagmenntað fólk
þar sem oftar er um tímabundin störf að ræða úti á landi en í Reykjavík. Almennt virðast
ferðaþjónustuaðilar ekki hafa velt mikið fyrir sér umhverfisstjórnun og mjög fáir sem hafa
6

Sjá: https://en.unesco.org/iyst4d og http://genevaoffice.unwto.org/content/international-year-sustainabletourism-development-2017
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velt fyrir sér hvað slík stjórnun stendur fyrir eða hvaða kosti hún hefur fyrir rekstur þeirra og
nánasta umhverfi. Stór hluti þeirra sér hugtakið sem neikvætt og tengir það beint við heftandi
afskipti af hálfu hins opinbera. Flestallir telja rekstur sinn hins vegar vera umhverfislega mjög
ábyrgan og eftirtektarvert er að yfir helmingur fyrirtækja segjast hafa markað sér eigin
umhverfisstefnu. Einungis 7% eru á hinn bóginn með viðurkennda vottun því til stuðnings.
Líklegt er því að umhverfisstefna margra hverfist um flokkun á rusli sem til fellur vegna
rekstursins en flest fyrirtækin leggja áherslu á að flokka rusl. Flokkun rusls er mjög jákvæð
og góð sem slík en ein og sér vegur hún ekki þungt er kemur að umhverfisstjórnun fyrirtækja.
Stærri fyrirtæki eru mun líklegri en minni til að vera með gæða- og umhverfisvottun, sem
líklega ræðst af meiri samkeppni á milli þeirra. Hugsunin um það að fá „einhvern þriðja
aðila“ til að meta reksturinn getur einnig mögulega staðið í mörgum minni fyrirtækjum, og er
það í samræmi við niðurstöður rannsóknar á viðhorfi ferðaþjónustuaðila til
umhverfisstjórnunar og vistvænnar vottunar í Vatnajökulsþjóðgarði frá árinu 2009 (þ.e.
Rannveig Ólafsdóttir o.fl., 2009). Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki virðast þannig vera komin
mjög skammt á veg í heildarhugsuninni á bak við umhverfisstjórnun almennt. Hins vegar eru
flestir vel meðvitaðir um hlut ferðaþjónustunnar í stækkun kolefnispors á heimsvísu og líklegt
að þar vegi flugið sem íslensk ferðaþjónusta byggir tilveru sína að miklu leyti á einna þyngst.
4.4.2 Færni ferðaþjónustunnar til að stuðla að sjálfbærri
ferðamennsku
Mikill meirihluti ferðaþjónustuaðila telur sjálfbæra þróun vera mikilvæga fyrir íslenska
ferðamennsku. Niðurstöður sýna hins vegar takmarkaðan skilning atvinnugreinarinnar á
sjálfbærni og hugmyndafræðinni sem liggur að baki sjálfbærri þróun. Viðhorf eru upp til
hópa mannhverf og notendamiðuð. Velferð atvinnugreinarinnar og nærsamfélags hennar
byggist að flestra mati fyrst og fremst á hagvexti. Sjálfbærni tengist að margra áliti regluverki
hins opinbera og er í því sambandi álitin íþyngjandi og draga úr hagvexti. Náttúruvernd fellur
undir sama hatt og virðist að sama skapi ekki vera álitin virðisaukandi fyrir atvinnugreinina,
þótt náttúran sé meginuppistaða ferðamennsku hér á landi (Ferðamálastofa 2016a; 2016b,
Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2015; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rannveig Ólafsdóttir, 2017).
Sjálfbær þróun er þannig, enn sem komið er, almennt ekki hluti af viðskiptalíkani
ferðaþjónustunnar. Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar á rófi sjálfbærrar þróunar (e.
sustainable development spectrum), þar sem sjálfbærni er staðsett á skalanum frá mjög veikri
stöðu til mjög sterkrar stöðu (Hunter, 1997; McDonald, 2006), er staða íslenskrar
ferðamennsku mjög veik (Mynd 4-14). Áherslan er á aukinn vöxt greinarinnar og nýtingu
náttúrauðlinda, velferð atvinnugreinarinnar og samfélagsins byggist fyrst og fremst á auknum
hagvexti með aukinni uppbyggingu innviða.
Mannhverf afstaða (e. anthropocentric) byggist á hugmyndum um yfirburði mannsins og að
náttúruvernd hverfist fyrst og fremst um hann. Mikilvægast er þannig að tryggja hagsmuni
manna og afnot þeirra af gæðum náttúrunnar, jafnt af hagrænum sem fagurfræðilegum.
Náttúruhverf afstaða (e. biocentric) er andstæð þessari hugmynd um algjöra yfirburði
mannsins og þar er litið á manninn sem hluta af náttúrunni og því sé ekki unnt að aðskilja
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aðgerðir manna frá ytra umhverfi (t.d. Þorvarður Árnason, 2002; Holden 2003). Náttúruhverf
afstaða lýsir þannig lokuðu kerfi þar sem náttúran myndar ystu mörk, sem fellur undir
núverandi skilgreiningu á sjálfbærri þróun.

Mynd 4-14. Staða íslenskrar ferðaþjónustu á rófi sjálfbærrar þróunar er mjög veik (Hunter, 1997; McDonald,
2006; þýðing höfunda).

Margt getur mögulega útskýrt þessa veiku stöðu íslenskrar ferðaþjónustu á sjálfbærnirófinu.
Ísland er nýr og spennandi áfangastaður og enn er eftirspurnin langt umfram framboð,
samkeppni er lítil sem engin og því sjá margir ekki ástæðu til að kosta aukalega upp á
sjálfbæra stefnumótun og framkvæmdaáætlun fyrirtækisins. Þá er ferðaþjónusta ein
mikilvægasta stoðin í styrkingu byggða og sveitarfélaga sem mörg hver hafa horft upp á
fólksfækkun í áratugi. Þannig er litið á ferðaþjónustu sem jákvæða atvinnusköpun.
Þrátt fyrir mannhverfa sýn og veika stöðu á sjálfbærnirófinu sýna niðurstöður að
ferðaþjónustuaðilar vilja sjá meiri fræðslu af hálfu stjórnvalda hvað varðar sjálfbæra þróun og
þátttöku þeirra í þróun og uppbyggingu sjálfbærrar ferðamennsku. McCool o.fl. (2013) benda
á að sjálfbærni verði ekki að veruleika nema með aðkomu stjórnvalda. Þeir telja stjórnvöld
þannig vera fjórðu stoð sjálfbærrar þróunar (Mynd 4-15) og leggja áherslu á að það skipti
ekki máli hversu efnahagslsega jákvæð, samfélagslega samþykkt og umhverfisvæn ákveðin
þróun sé, hún verði ekki framkvæmd nema með samþykki og stuðningi stjórnvalda.
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Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta en sjálfbærni hefur verið eitt meginmarkmið í
öllum stefnumótunum stjórnvalda fyrir ferðamennsku síðastliðna tvo til þrjá áratugi en
hingað til ekki náð að skila sér út fyrir þær.

Mynd 4-15. Hinar fjórar stoðir sjálfbærrar ferðamennsku samkvæmt McCool o.fl. (2013).
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5 Þróun sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku – Tilviksrannsókn fyrir
þjóðgarðinn Snæfellsjökul
5.1 Rannsóknarsvæði
5.1.1 Snæfellsnes - Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var valinn sem tilviksrannsóknarsvæði, þar sem þjóðgarðurinn
sem slíkur er mikið aðdráttarafl ferðamanna og aðalástæða þess að margir þeirra ákveða að
sækja Snæfellsnes heim. Sem aðdráttarafl ferðamanna hefur þjóðgarðurinn þannig áhrif á
þróun ferðamennsku í sveitarfélögunum á öllu Snæfellsnesi. Þá hefur þjóðgarðurinn ásamt
sveitarfélögunum á Snæfellsnesi verið í fararbroddi með að innleiða hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar í opinberum rekstri.
5.1.2 Staðhættir, náttúrufar og mannvist
Höfuðborg íslenska sjávarútvegsins var undir Jökli til forna, en sjóbúðirnar kringum
Dritvík eru nú laungu fallnar. Hver sem fortíðin kann að hafa verið, þá er eitt víst,
Snæfellsnes er framtíðarland. Þetta nes hefur alt til síns ágætis sem hjarta þráir,
óslitið graslendi allaleið vestanfrá Jökli uppá Mýrar, tilvonandi ódáinsakrar sem geta
alið heila þjóð, fiskimið útifyrir. Til skemtunar má telja einhverja mestu
náttúrufegurð landsins, lax í ánum, fjöllin tilvalin til vetraríþrótta, það er hægt að
fara á skíðum á jöklinum frammeftir sumri, Búðahraun er eftilvill fjölgrösugasti
blettur landsins, við Rauðamelsölkeldu má hafa heilsuhæli og lækna menn af
hverskyns kvillum með „sálrænni“ vatnsdrykkju sem tekur fram öllum straum- og
skjálftalækningum. (Halldór Kiljan Laxness, 1937, Dagleið á fjöllum, bls. 323)
Snæfellsnes teygir sig fram á milli Faxaflóa í suðri og Breiðafjarðar í norðri, á milli 64°43‘
og 65°04‘ norðlægrar breiddar og 22°20‘ og 24°05‘ vestlægrar lengdar (Google Earth, 2017).
Landslagið á Snæfellsnesi einkennist af miklum fjallgarði sem liggur eftir endilöngu Nesinu,
samansettum af mörgum formfögrum fjöllum með Snæfellsjökul trónandi yfir þeim öllum
vestast í fjallaþyrpingunni. Hlíðar fjallgarðsins eru almennt brattar og skriðurunnar og þær
gefa landslaginu á Snæfellsnesi sína sérstöku ásýnd. Láglendi á sunnanverðu Nesinu
einkennist aðallega af hraunbreiðum og sendnum ströndum en að norðanverðu af vogskorinni
strönd og stuttum fjörðum (t.d. Landmælingar Íslands, 1947). Láglendi er víðast hvar gróið.
Mýrlendi einkennir stóran hluta lands á milli hraunbreiðanna sem flestar skarta mosaþembu
og lyngmóa. Töluvert af láglendinu hefur einnig verið ræktað upp (Náttúrufræðistofnun
Íslands, 1998).
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Jarðfræði Snæfellsness er einstaklega fjölbreytt. Jarðfræðilega fjölbreytni svæðisins má rekja
til þess að áður en rekbeltið og eldvirknin því fylgjandi flutti sig yfir á Reykjanesið fyrir um
sex milljónum ára, lá hið virka gosbelti landsins um Snæfellnes (Sigurður Steinþórsson,
1986; Haukur Jóhannesson, 2013). Jarðfræði Snæfellsness er því töluvert flókin og eins og
áður segir mjög fjölbreytt en þar má finna flestar þær bergtegundir og bergmyndanir sem til
eru á Íslandi. Eftir að eldvirkni hætti á Snæfellsnesi, fyrir um sex milljónum ára, náðu
roföflin, einkum ár og jöklar, yfirhöndinni og mótuðu að miklu leyti núverandi landslag,
ásamt eldvirkni sem tók sig aftur upp fyrir um tveimur milljónum ára. Samkvæmt Hauki
Jóhannessyni (2013) liggur sérstaða Snæfellsness í því að eldvirkni tók sig þar upp að nýju og
var þá ekki tengd rekbeltinu, þ.e. engin gliðnun á sér lengur stað á Snæfellsnesi. Núverandi
eldvirkni samanstendur af þremur eldstöðvakerfum sem mótað hafa Snæfellsnes á Nútíma (e.
Holocene, það er sl. 10.000 ár), en þau eru Snæfellsjökull, sem er vestasta kerfið, þá
Lýsuskarðskerfið og austast liggur Ljósufjallakerfið (Haukur Jóhannesson, 1982; 2013; Ari
Trausti Guðmundsson, 1986). Virkar eldstöðvar og hraunbreiður frá nútíma setja þannig
stóran svip á landslagið á Snæfellsnesi, má þar nefna Eldborgarhraun, Gullborgarhraun og
Búðahraun að sunnanverðu, Berserkjahraun og Svelgsárhraun að norðanverðu, ásamt
hraunbreiðunum umhverfis Snæfellsjökul. Engin eldvirkni hefur hins vegar verið á
Snæfellsnesi síðan land byggðist, fyrir utan Rauðhálsagosið sem Haukur Jóhannesson (2013)
telur að hafi orðið á 10. öld.
Snæfellsjökull er eldkeila sem hefur hlaðist upp á löngum tíma og er mjög fjölbreytt að
berggerðum og gosmyndunum. Björn S. Harðarson (1993) telur elstu hraunlög Snæfellsjökuls
vera um 840 þúsund ára gömul. Eldkeilan er talin vera miðja vestasta eldstöðvakerfisins á
Snæfellsnesi, sem nær um 30 kílómetra norðvestur-suðaustur. Eldstöðvum í kerfinu má skipta
í tvo hópa. Annars vegar eru eldstöðvar á láglendinu allt í kringum fjallið sem flestar hafa
gosið basískum gosefnum. Hins vegar eru eldstöðvar í og við hátindinn, þar sem mun meira
ber á súrum og ísúrum gosefnum en annars staðar í eldstöðvarkerfinu, og hafa hraun frá þeim
runnið niður hlíðar fjallsins (Haukur Jóhannesson, 2004; 2013). Mesta gos í Snæfellsjökli á
Nútíma var, samkvæmt Hauki Jóhannessyni (2013), fyrir 1800 árum en hraun sem runnið
hafa í og við Snæfellsjökul frá lokum síðustu ísaldar eru talin vera um 20 talsins (Mynd 5-1).
Jökullinn, sem gefur eldkeilunni nafn, hefur minnkað um meira en helming frá upphafi
síðustu aldar en samkvæmt Helga Björnssyni, prófessor í jöklafræði við Háskóla Íslands,
(munnleg heimild 28.10.2017) þakti jökulinn um 22 km2 á fyrri hluta síðustu aldar en um 10
km2 árið 2014 og hefur að öllum líkindum minnkað enn frekar síðan þá. Í Ferðabók Eggerts
Ólafssonar og Bjarna Pálsson (1981) um ferðir þeirra um Ísland á árunum 1752-1757 kemur
fram að Snæfellsjökull var á þeim tíma talinn vera hæsta fjall landsins en jökullinn rís hátt
séð frá sjó og sést langt að. Í Ferðabók Eggerts og Bjarna má jafnframt lesa um ferð þeirra á
Snæfellsjökul árið 1754 en þeir kappar hafa að öllum líkindum verið fyrstir manna til að klífa
jökulinn.
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Mynd 5-1. Hraun sem runnið hafa í og við Snæfellsjökul frá lokum síðustu ísaldar (sl. 10.000 ár).
(Birt með leyfi Margrétar Valdimarsdóttur, sem sá um kortagerð.)

Fyrir utan eldvirknina skartar jarðfræði svæðisins einnig merkilegum setlögum með bæði
skeljum og plöntusteingervingum frá ísöld. Þykkustu setlagabunkarnir eru í Búlandshöfða og
Stöð á norðanverðu Nesinu (t.d. Ólöf E. Leifsdóttir og Leifur A. Símonarson, 2005).
Ölkeldur, þar sem kolsýrt vatn kemur upp á yfirborð, eru einnig fleiri og stærri á Snæfellsnesi
en annars staðar á landinu.
Á Snæfellsnesi eru í dag fimm sveitarfélög, þ.e.: Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær,
Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær. Þann 1. janúar 2017 var íbúafjöldi
þessara sveitarfélaga alls 3834 (Mynd 5-2) (Hagstofa Íslands, 2017a). Landfræðilega tilheyra
Skógarstrandarhreppur, sem árið 1998 sameinaðist Dalabyggð (Dalabyggð, á.á.), og
Kolbeinsstaðahreppur, sem árið 2006 sameinaðist Borgarbyggð (Borgarbyggð, á.á.), einnig
Snæfellsnesi. Sveitarfélagið Snæfellsbær varð til árið 1994 við sameiningu Ólafsvíkurkaupstaðar, Neshrepps utan Ennis, Breiðuvíkurhrepps og Staðarsveitar (Byggðastofnun,
2001). Frekari sameiningar er mögulega að vænta á svæðinu en síðastliðna mánuði hafa
staðið yfir umræður um sameiningu Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar, Eyja- og
Miklaholtshrepps og Grundarfjarðarbæjar (sjá t.d. Skessuhorn, 2016; RUV, 2017). Töluverð
samvinna er hins vegar á milli núverandi fimm sveitarfélaga sem unnu að sameiginlegu
svæðaskipulagi Snæfellsness 2014-2026, sem samþykkt var í apríl 2014 og ber yfirskriftina
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„Andi Snæfellsness – auðlind til sóknar“ (Alta, 2014). Þar er sett fram stefna um byggðar- og
atvinnuþróun sem miðar að því að atvinnulífið, þekkingargeirinn og samfélagið nýti sér í
auknum mæli náttúru- og menningarauð Snæfellsness og að skipulag og mótun byggðar og
umhverfis taki mið af honum. Meginhlutverk svæðisskipulagsins er að leiða byggðaþróun á
Snæfellsnesi með því að móta sameiginlega framtíðarsýn og stefnu sveitarfélaganna um
umhverfi, atvinnulíf og þekkingu á svæðinu. Í svæðisskipulaginu er sett fram metnaðarfullt
yfirmarkmið fyrir þróun ferðamennsku á svæðinu: „Ferðalangar á Snæfellsnesi finni fyrir
sterkum anda svæðisins, njóti góðrar þjónustu, spennandi upplifunar og áhugaverðrar
afþreyingar á fjölbreyttum ferðaleiðum og áfangastöðum sem dreifast um allt svæðið.
Snæfellsnes styrkist sem einn af megin áfangastöðum ferðamanna á Íslandi“ (Alta, 2014, bls.
136).
Líta má á svæðisskipulagið sem ákveðið viðbragð sveitarfélaganna til að snúa vörn í sókn
hvað varðar íbúaþróun svæðisins en eins og annars staðar á landsbyggðinni hefur íbúum á
Snæfellsnesi fækkað jafnt og þétt. Síðastliðna tvo áratugi hefur fækkunin verið tæp 10% og
ungu fólki hefur fækkað hlutfallslega meira en eldra fólki, sem hefur þar með hlutfallslega
fjölgað (Hagstofa Íslands, 2017b; Vífill Karlsson, 2013). Fjölgun erlendra íbúa hefur að
einhverju leyti vegið upp á móti þessari fækkun en árið 2010 voru íbúar með erlent ríkisfang
11% og árið 2016 voru þeir 15% (Hagstofa Íslands, 2017c).

Mynd 5-2. Fólksfjöldi (í sviga) á Snæfellsnesi 1. janúar 2017 eftir sveitarfélögum. (Gögn: Hagstofa Íslands,
2017a; Landmælingar Íslands, á.á.)

Auk hefðbundinna landbúnaðarstarfa, hefur sjósókn lengi einkennt atvinnulíf á Snæfellsnesi.
Fyrir tíma vélbáta voru margar verstöðvar yst á Snæfellsnesi þar sem stutt var á miðin. Í
Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar (1981) má lesa að þangað sóttu menn til
sjóróðra alls staðar að af landinu en á 17. og 18. öld voru Hellnar ein af þremur stærstu
verstöðvum á landinu (Lúðvík Kristjánsson, 1982). Skipalægi var þó á mörgum stöðum erfitt
og sjóskaðar algengir. Þegar þorp fóru að myndast á Arnarstapa, Hellnum, Rifi, í Ólafsvík,
Grundarfirði og Stykkishólmi, upp úr aldamótunum 1900, fluttist sjósóknin í þorpin samtímis
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því sem sjávarútvegurinn efldist til muna samhliða vaxandi tæknivæðingu. Fáar minjar hafa
varðveist sem minna á tíma verstöðvanna í atvinnusögu svæðisins en fjölmörg örnefni og
sögur varðveita minningar um liðna tíð. Landbúnaður og sjávarútvegur skipa enn veglegan
sess á Snæfellsnesi en ferðaþjónusta hefur vaxið þar hratt síðastliðna áratugi og þar skipar
þjóðgarðurinn Snæfellsjökull stórt hlutverk.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður árið 2001. Hann þekur um 170 km2, í suðri liggja
þjóðgarðsmörkin um Háahraun vestan við Dagverðará upp að jökli og síðan austan með
jöklinum og ná til sjávar í norðri rétt vestan við Hellissand (Mynd 5-3). Samkvæmt
Guðbjörgu Gunnarsdóttur, fyrrverandi þjóðgarðsverði, (2006) var markmiðið með stofnun
þjóðgarðsins fyrst og fremst að náttúra svæðisins fengi að þróast eftir eigin lögmálum, eftir
því sem kostur er, og til að tryggja að allir fái sama tækifæri til að njóta þeirra náttúru- og
menningarminja sem svæðið hefur að geyma. Hún leggur áherslu á að óvíða sé að finna jafn
mikinn fjölbreytileika jarðmyndana og á Snæfellsnesi en verndargildi þjóðgarðsins felst
einkum í fjölbreyttum gosmyndunum. Sérstaða þjóðgarðsins felst enn fremur í nálægð hans
við sjóinn en hann er eini þjóðgarður landsins sem nær að sjó. Sérstaðan felst ekki síður í því
hversu áberandi samspil manns og náttúru er á svæðinu. Núverandi verndaráætlun
þjóðgarðsins var staðfest árið 2010 af þáverandi umhverfisráðherra, Svandísi Svavarsdóttur,
og er í gildi til ársins 2020 (Umhverfisstofnun, 2010). Í áætluninni er sett fram stefnumörkun
til framtíðar varðandi verndun náttúru- og menningarminja í þjóðgarðinum. Verndaráætlunin
er stjórntæki stjórnenda þjóðgarðsins og tekur á ýmsum þáttum, eins og skipulagi, landvörslu,
náttúru- og minjavernd og stjórnun. Lögð er áhersla á að verndaráætlunin sé
samvinnuverkefni fjölda hagsmunaaðila, svo sem Snæfellsbæjar, sem fer með
skipulagsvaldið innan þjóðgarðsins í samvinnu við Umhverfisstofnun og ferðaþjónustuaðila.
Jarðfræði þjóðgarðsins er samtvinnuð eldstöðvakerfinu Snæfellsjökli. Landmótun svæðisins
einkennist að miklu leyti af þeim fjölmörgu eldgosum og hraunum þeim tengdum sem runnið
hafa í og við Snæfellsjökul á Nútíma. Vegna nálægðar við sjó hefur hraun víðast hvar runnið
út í sjó, þar sem öflugt sjávarrofið hefur tekið við að móta landið. Nýtt og viðkvæmt
hraungrýtið lætur auðveldlega undan roföflunum og því hefur þjóðgarðurinn að geyma
einstakar rofmyndanir meðfram allri ströndinni. Hærra í landslaginu hefur jökulísinn einnig
spilað sitt hlutverk í landmótuninni bæði hvað varðar rof- og setmyndanir. Samkvæmt
jarðvegsflokkun Ólafs Arnalds og Hlyns Óskarssonar (2009) einkennist jarðvegur
þjóðgarðsins aðallega af bergjörð og samblandi af brúnjörð og svartjörð en umhverfis
jökulhettuna er hins vegar malarjörð-melajörð ráðandi (a). Af þessum jarðvegsflokkum er
hlutfall lífræns kolefnis hæst í svartjörð, á bilinu 10-20%, en á bilinu 3-6% í brúnjörð (Ólafur
Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Í bergjörð er kolefni lítið sem ekkert þar sem áfok,
aðallega gjóska, er ráðandi þáttur jarðvegsins. Í þjóðgarðinum einkennir bergjörð fyrst og
fremst hraunbreiðurnar þar sem jarðvegur er mjög ungur og þar af leiðandi þunnur. Malar- og
melajörð er ólífrænn jarðvegur með grýttu yfirborði sem hefur einkum myndast á
jökulurðunum sem jökullinn hefur skilið eftir sig. Samkvæmt rofflokkun Ólafs Arnalds o.fl.
(1997) endurspeglar útbreiðsla jarðvegsrofs í þjóðgarðinum að miklu leyti þekju jarðvegsins
(Mynd 5 4b). Nokkurt jarðvegsrof á sér stað þar sem jarðvegurinn er þykkastur, þ.e. á landi
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sem einkennist af brúnjörð-svartjörð, en lítið sem ekkert jarðvegsrof á sér stað á
hraunbreiðunum þar sem jarðvegurinn er þynnstur. Einungis 11,2 % lands innan þjóðgarðsins
flokkast sem talsvert og mikið rof, og er það fyrst og fremst í norður- og vesturhlíðum
Snæfellsjökuls þar sem brattinn er meiri í landslaginu en annars staðar og yst við
norðurströndina þar sem sandjörð er ríkjandi.

Mynd 5-3. Mörk þjóðgarðsins Snæfelljökuls. Grunnmyndin er innrauð gervitunglamynd (SPOT5) þar sem rauði
liturinn sýnir gróin svæði – því rauðari þau eru því meiri er gróðurþekjan.

Vegna hinnar miklu útbreiðslu hrauna í þjóðgarðinum er yfirborðsvatn af skornum skammti
þar sem það hverfur fljótt í gegnum ungan jarðveginn og óþétt hraunlögin. Lág
grunnvatnsstaða hefur áhrif á gróðurfar í þjóðgarðinum en samkvæmt landflokkun CORINE
(2012) einkennist gróðurþekja svæðisins fyrst og fremst af mólendi og mosalyngi. Hálfgróið
land einkennir suðurhlíðar Snæfellsjökuls sem þaktar eru af yngstu hraunlögunum. Urðirnar
umhverfis jökulhettuna flokkast sem ógróið land (Mynd 5-4c). Rannsóknir sýna (þ.e. Guðrún
Gísladóttir, 2006; Rannveig Ólafsdóttir og Micael Runnström, 2013) að lyngmói og
mosalyng þola illa ágang ferðamanna. Lítið sár í gróðurþekjuna gefur ferlum á borð við vindog vatnsrof greiðan aðgang að jarðvegsbankanum undir og getur auðveldlega komið af stað
landhnignun á stærra svæði. Við þróun og uppbyggingu ferðamennsku í þjóðgarðinum er því
mikilvægt að huga að því hvers konar afþreying passar hverju svæði með tilliti til gróðurs,
jarðvegs og jarðvegsrofs, þannig að ekki verði gengið á auðlindir gróðurs og jarðvegs á
svæðinu.
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Ferðamálastofa hefur undanfarin ár safnað saman ýmsum landupplýsingum til að auðvelda
skipulagningu, stefnumótun og vöruþróun í ferðaþjónustu undir verkefnaheitinu „Kortlagning
auðlinda íslenskrar ferðaþjónustu“ (sjá https://www.ferdamalastofa.is/is/troun-ogsamstarf/kortlagning-audlinda). Upphaf þeirrar vinnu má rekja til tillögu til þingsályktunar
um ferðamálaáætlun 2011–2020 sem lögð var fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011,
gr. 4.5.3., þar sem kveðið var á um að: „til verði ítarlegar úttektir á auðlindum og innviðum
ferðaþjónustu á hverju landsvæði sem kortlagðar verði í landfræðileg upplýsingakerfi“.
Markmið stjórnvalda var að búinn yrði til gagnagrunnur með landupplýsingum um þjónustu,
aðdráttarafl og sérstöðu hvers svæðis. Ferðamálstofu var falin umsjón með verkefninu, sem
fól ráðgjafafyrirtækinu Alta ehf umsjón með vinnu þess. Til að tryggja gæði gagnanna voru
sveitarfélög og aðrir hagsmunaaðilar út um allt land beðnir um að tilnefna samráðsfulltrúa
sem komu að skráningu, mati og yfirferð landupplýsinganna. Í dag hefur gagnagrunnurinn
yfir að ráða fjórum flokkum, þ.e. i) Áhugaverðir viðkomustaðir; ii) Staðir í Íslendingasögum;
iii) Tökustaðir kvikmynda, og iv) Úthlutanir Framkvæmdasjóðs. Kortlagðar auðlindir
ferðaþjónustunnar í þjóðgarðinum Snæfelljökli eru viðkomustaðir ferðamanna og sögustaðir
Íslendingasagna (Mynd 5 4 d). Þótt þessi gagnagrunnur sé langt frá því að dekka allar þær
auðlindir sem svæðið hefur upp á bjóða, má gera ráð fyrir að álag verði meira á þeim stöðum
sem þegar hafa verið settir á kort sem áhugaverðir ferðamannastaðir en öðrum.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er í dag orðinn einn af vinsælustu áfangastöðum erlendra
ferðamanna sem koma til landsins, jafnt sumar sem vetur. Samkvæmt áætlun Ferðamálastofu
(2018) heimsóttu 36% erlendra ferðamanna þjóðgarðinn síðastliðið sumar (júní-ágúst 2017)
og tæplega 20% yfir vetrarmánuðina (september-maí 2017).
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Mynd 5-4 Einkenni og útbreiðsla jarðvegs (A), jarðvegsrofs (B) og gróðurþekju samkvæmt landflokkun CORINE (C). Viðkomustaðir
ferðamanna samkvæmt gagnagrunni Ferðamálastofu (D).
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5.1.3 Vettvangsferð
Til að kynnast staðháttum og safna upplýsingum um helstu tækifæri og áskoranir sem
þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og nærsamfélög hans standa frammi fyrir hvað varðar þróun
sjálfbærrar ferðamennsku til framtíðar var farin vettvangsferð á Snæfellsnes dagana 29.-31.
október 2016. Tilgangur ferðarinnar var einnig að kynnast á vettvangi núverandi starfi
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi hvað varðar vinnu þeirra við umhverfisvottun í tengslum við
samfélagsvottun Earth Check. Til að fá vottunina hefur Earth Check skilgreint 12 lykilsvið
sjálfbærni og 16 skylduvísa sem sveitarfélögin eiga að hafa til viðmiðunar til að uppfylla
lágmarkskröfur staðalsins. 7 Fundað var með Birnu Heide Reynisdóttur, þáverandi
verkefnastjóra umhverfisvottunar sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, sem kynnti ítarlega stöðu
umhverfisvottunarinnar á Snæfellsnesi. Hún fór enn fremur yfir starf sitt sem verkefnisstjóri,
en sem verkefnisstjóri hefur hún meðal annars umsjón með úttekt á öllum 16
sjálfbærnivísunum. Samkvæmt Birnu eiga sveitarfélögin að hafa þessa sjálfbærnivísa til
hliðsjónar í starfi sínu og ákvarðanatökum. Spurð hvort hún telji að lykilsvið
vottunarstaðalsins passi vel við Snæfellsnes, segist hún telja svo vera og að með því að nota
sjálfbærnivísana sé unnt að stuðla að sjálfbærni svæðisins til framtíðar. Hún telur hins vegar
að fáir utan stjórnsýslunnar þekki til þessara sjálfbærnivísa og er á þeirri skoðun að það þurfi
að efla kynningu á þessu starfi á meðal íbúa, en í dag er þátttaka almennings ekki vel
skilgreindur hluti af verkferlunum.
Í vettvangsferðinni var einnig fundað með Jóni Björnssyni þjóðgarðsverði og jafnframt farin
ferð um þjóðgarðinn þar sem allir helstu áfangastaðir hans voru heimsóttir. Þjóðgarðsvörður
segir ströndina vera helsta aðdráttarafl Snæfellsness og þjóðgarðsins Snæfellsjökuls sem
áfangastaðar ferðamanna og að þar gegni gott aðgengi að ströndinni mikilvægu hlutverki.
Vegna þess aðdráttarafls sem ströndin hefur, segir hann að sérstök áhersla hafi verið lögð á að
gera aðgengi að ströndinni í þjóðgarðinum sem best. Að hans mati felur gott aðgengi í sér
bæði tækifæri til að dreifa og stjórna straumi ferðamanna um þjóðgarðinn, en einnig áskoranir
þar sem innviðir eru af skornum skammti. Hann nefnir sem dæmi að hvergi í þjóðgarðinum
sé aðstaða fyrir margar rútur til að stoppa í einu. Hann telur þannig augljóst að núverandi
innviðir ferðamennsku í þjóðgarðinum sinni engan veginn þeim fjölda ferðamanna sem nú
heimsækir svæðið. Miðað við núverandi ferðamannastraum og hegðun ferðamanna í
þjóðgarðinum telur hann æskilegast að hanna nokkur 20 mínútna stopp, með uppbyggðum
vegum og viðunandi fjölda bílastæða ásamt salernisaðstöðu, sem tækju við meginþunga
umferðarinnar. Vettvangsathugunin leiddi í ljós að samfara fjölgun ferðamanna á svæðinu
hafa eldri slóðar og troðningar verið lagfærðir og margir malbikaðir. Við nokkra þeirra hafa
verið sett upp skilti, annaðhvort skilti sem bendir í átt að einhverju markverðu eða
upplýsingaskilti. Ef horft er til þjóðgarðsins í heild virðist sem útlit og staðsetning skilta séu
fremur handahófskennd og tilgangurinn ekki alltaf augljós, þ.e. hversu mörgum
ferðamönnum og hvernig ferðamönnum viðkomandi staður á að þjóna, eða hvernig
þjóðgarðurinn vill að staðurinn þróist til framtíðar. Samkvæmt Jóni hefur það oftast verið
7

Sjá: http://nesvottun.is/sjalfbaernivisar/
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ástand veganna sem hefur ráðið því hvort þeir eru betrumbættir. Þannig hafa ferðamennirnir
sjálfir að einhverju leyti verið við stjórnarvölinn að núverandi uppbyggingu innviða. Því
virðist vanta töluvert upp á að heildarmynd og framtíðarsýn á þróun ferðamennsku í
þjóðgarðinum hafi verið höfð að leiðarljósi við skipulag ferðamennsku.
Niðurstöður vettvangsferðar og staðháttagreininga sýna að meginundirstöður ferðamennsku í
þjóðgarðinum Snæfellsjökli eru i) jarðfræðileg sérstaða svæðisins, sem er einstök á
heimsvísu; ii) ströndin, en strandlínan hefur að geyma ungar rofmyndanir sem eru einstakar
og hafa lengi laðað að ferðamenn; iii) menningarminjar, svæðið býr yfir einstakri sögu
verbúðalífs og sjósókn fyrri tíma sem ber glöggt vitni um harða lífsbaráttu genginna
kynslóða; og iv) nærsamfélagið, en mikilvægt er að uppbygging ferðamennsku í
þjóðgarðinum styrki nærsamfélagið og auki velferð íbúa á öllu Snæfellsnesi (Mynd 5-5). Við
þróun sjálfbærrar ferðamennsku á svæðinu er mikilvægt að leggja áherslu á þessa fjóra
undirstöðuþætti ferðamennsku í þjóðgarðinum og á Snæfellsnesi öllu, sem og að viðkvæmni
þess lands sem undirstöðurnar byggjast á sé þekkt og virt.

Jarðfræðileg sérstaða:
Jarðfræðileg fjölbreytni, mismunandi
hraunmyndanir, sjávarrof, jökull,
jökulmyndanir

Menningaminjar:
Íslenskir sjávarhættir, verbúðalíf og
sjósókn, sjávarháski, fiskibyrgi, hæsta
fjarskiptamastur heims um tíma

Ferðamennska í og við
þjóðgarðinn Snæfellsjökul

Ströndin:
Fuglabjörg, fuglalíf, fjaran, vitar,
sjávarniður

Nærsamfélag:
Menning, samstarfsverkefni,
ferðaþjónusta

Mynd 5-5. Meginundirstöður og auðlindir ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul.

5.1.4 Vinna í átt að sjálfbærri þróun á Snæfellsnesi
Snæfellingar hafa lengi unnið ötullega að sjálfbærri þróun. Formleg vinna að þróun sjálfbærra
samfélaga á Snæfellsnesi rekur upphaf sitt til Staðardagskrár 21, en Snæfellsbær varð árið
1999 fyrst sveitarfélaga á Íslandi til að gera úttekt og áætlanagerð vegna Staðardagskrár 21
(Stefán Gíslason og Venus Krantz, 2012). Árið 2003 hófu síðan sveitarfélögin fimm á
Snæfellsnesi sameiginlegan undirbúning að því að sækja um samfélagsvottun samkvæmt
viðmiðum Green Globe 21 (Stefán Gíslason og Venus Krantz, 2012). Green Globe 21 stóð á
þeim tíma fyrir umhverfisvottun sem var grundvölluð á Staðardagskrá 21 og hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar (Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut Kristjánsdóttir, Helga J. Bjarnadóttir
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og Árni Bragason, 2009). Árinu áður, eða 2002, varð Hótel Hellnar á Snæfellsnesi fyrsta
ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi til að hljóta Green Globe 21 vottun fyrir fyrirtæki. Óhætt er
að fullyrða að hótelstjórinn, Guðrún Bergmann, hafi verið frumkvöðull að vinnu við þróun
sjálfbærrar ferðamennsku hér á landi og hlaut fyrirtæki hennar tvívegis umhverfisverðlaun
Ferðamálastofu, þ.e. árin 2000 og 2004 (Elsa Gunnarsdóttir, 2012). Árið 2008 fengu
sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi ásamt þjóðgarðinum Snæfellsjökli síðan samfélagsvottun
Green Globe 21 og urðu þar með fyrsta svæðið á norðurslóðum til að öðlast samfélagsvottun
(Stefán Gíslason og Venus Krantz, 2012). Sveitarfélögin fimm starfa enn samkvæmt
viðmiðum samfélagsvottunarinnar, sem nú ber heitið Earth Check. Earth Check leggur
aðaláherslu í dag á vöktun mælanlegra sjálfbærnivísa. 8 Vísarnir sem eru vaktaðir á
Snæfellsnesi samkvæmt ársskýrslu Earth Check frá árinu 2015 og skýrslunni Skref í rétta átt
frá desember 2015 (sjá www.nesvottun.is) eru fyrst og fremst umhverfisvísar og voru þeir í
þessu verkefni nýttir sem grunnur að þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku er varða
umhverfi á tilviksrannsóknarsvæðinu.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var með í Green Globe 21 samfélagsvottun sveitarfélaganna en
er hins vegar ekki með í núverandi vottun Earth Check. Sem undirstofnun
Umhverfisstofnunar hefur þjóðgarðurinn þess í stað notað hvatakerfið og verkfærakistuna
Græn skref í ríkisrekstri til að efla umhverfisvænan rekstur innan þjóðgarðsins (sjá:
www.graenskref.is). Árið 2014 hafði þjóðgarðurinn náð öllum viðmiðum um
umhverfisvænan rekstur samkvæmt viðmiðunarramma Grænna skrefa og er næsta skrefið að
innleiða skipulagða umhverfisstjórnun (Græn skref í ríkisrekstri, 2017). Samkvæmt Jóni
Björnssyni þjóðgarðsverði (munnleg heimild, 01.11.2017) hefur sú innleiðing hins vegar enn
ekki átt sér stað.
Ein afurð sem rekja má til undangenginnar vinnu sveitarfélaganna að sjálfbærri þróun er
stofnun Svæðisgarðsins Snæfellsness árið 2014. Stofnun Svæðisgarðsins er árangur þriggja
ára samstarfsverkefnis fyrirtækja, sveitarfélaga og félagasamtaka á Snæfellsnesi sem hafði að
markmiði að mynda landslags- og menningarheild með sameiginlegri sýn á sérstöðu
svæðisins og hagnýtingu sérstöðunnar og verndun hennar (sjá nánar á: www.snaefellsnes.is).
Fyrirmyndin er erlend þar sem garðar með svipaða hugmyndafræði hafa um árabil sprottið
víða upp undir nöfnum eins og ,regional park‘ eða ‚nature park‘. Samstarf ólíkra
hagsmunaaðila að undirbúningi Svæðisgarðsins lagði sterkan grunn að gerð svæðisskipulags
Snæfellsness 2014-2026, Andi Snæfellsness – auðlind til sóknar (Alta, 2014). Í
svæðisskipulaginu eru sett fram sex leiðarljós: i) Gott samfélag; ii) Öryggi og virkni íbúa; iii)
Sjálfbær þróun; iv) Nýsköpun; v) Samkeppnisforskot; og vi) Markaðssetning, sem að mati
þeirra sem stóðu að gerð skipulagsins eru lýsandi fyrir Snæfellsnes og áframhaldandi vinnu
svæðisins að sjálfbærri þróun. Markmið leiðarljósanna sex eru byggð á hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar hvað varðar heildarsýn, nýtingu staðbundinna auðlinda og jafnvægi á
milli efnahags, samfélags og umhverfis (Mynd 5-6). Áhersla á náttúruvernd og stýringu
náttúruauðlinda er hins vegar ekki skýr í svæðisskipulaginu. Varðandi þróun ferðamennsku er
í svæðisskipulaginu lögð áhersla á eflingu staðbundinna sérkenna og nýtingu staðbundinna
auðlinda og framleiðslu. Jafnframt er lögð áhersla á að mismunandi hagsmunaaðilar komi að
uppbyggingu ferðamennsku á svæðinu. Þetta er í samræmi við niðurstöður Stefáns Gíslasonar
8

Sjá: Earth Check > Sustainable destinations: https://earthcheck.org/products-services/destinations/sustainabledestinations/

45

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum

og Venus Krantz (2012) sem sýna að þróun ferðamennsku á norðurslóðum muni í framtíðinni
einkennast af aukinni áherslu á samkomulag ólíkra hagsmunaaðila ferðamennsku um
staðbundin sérkenni, sjálfbæra nýtingu auðlinda og framleiðslu í héraði.

Öryggi og
virkni
íbúa

Gott
samfélag

Jafnvægi milli
efnahags,
umhverfis og
samfélags

Samkeppnisforskot

Sjálfbær
þróun

Heildarsýn,
frumkvæði og
samvinna

Nýsköpun

Markaðssetning

Styrkja aðdráttarafl
svæðisins:
þekkingu, auðlindir
og sérkenni

Mynd 5-6. Meginmarkmið og leiðarljós Svæðisskipulags Snæfellsness 2014–2026. (Byggt á gögnum frá Alta,
2014.)

Þátttaka og samvinna mismunandi hagsmunaaðila í stefnumótun svæðisins sem einnar heildar
hefur frá upphafi verið ein af megináherslum Svæðisgarðsins, sem hefur haft frumkvæði að
fjölmörgum samstarfsverkefnum á Snæfellsnesi. Undir stjórn Svæðisgarðsins var til dæmis
síðastliðið sumar (2017) opnuð upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í félagsheimilinu
Breiðabliki á sunnanverðu Snæfellsnesi. Upplýsingamiðstöðin er hluti af
undirbúningsverkefni Svæðisgarðsins að opnun gestastofu Snæfellsness síðar. Vegna vaxandi
mikilvægis ferðaþjónustunnar hefur Svæðisgarðurinn enn fremur staðið að nokkrum
íbúaþingum þar sem sjónum hefur sérstaklega verið beint að stefnumótun ferðaþjónustunnar.
Það síðasta var haldið núna í lok september (2017) og bar yfirskriftina „Samstarf til eflingar
sjálfbærrar ferðaþjónustu á Snæfellsnesi“. Þetta starf í þágu aukinnar þátttöku almennings og
aukinnar samvinnu er mikilvægt fyrir svæðið í ljósi þess að þátttaka almennings hefur ekki
verið virkur liður í vinnu við vottun Earth Check. Stefán Gíslason og Venus Krantz (2012)
taka undir þetta í niðurstöðum sínum og sýna að þrátt fyrir gott og mikilvægt starf Earth
Check vantar enn töluvert upp á tengsl almennings á Snæfellsnesi við verkefnið og þeir benda
á að mikilvægt sé að auka umhverfisvitund íbúa.

46

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku – Tilviksrannsókn fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul

5.2 Gögn og aðferðir
5.2.1 Yfirlit yfir aðferðafræði
Til að greina og velja lykilvísa fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku í þjóðgarðinum
Snæfellsjökli var í fyrsta lagi stuðst við heimildaúttekt til að fá innsýn í þróun og nýtingu
sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku erlendis og rýnt í viðurkennd viðmið sjálfbærnivísa
ferðamennsku. Út frá niðurstöðum heimildaúttektarinnar, ásamt vettvangs- og
staðháttagreiningu svæðisins, voru síðan valdir viðeigandi lykilvísar fyrir
tilviksrannsóknarsvæðið. Í öðru lagi var stuðst við þátttöku almennings og beitt aðferðafræði
sem kallast þátttaka í úttekt (e. participatory appraisal) til að fá mat íbúa á notagildi þeirra
lykilvísa sem valdir voru. Íbúar voru jafnframt beðnir um að forgangsraða vísunum eftir
mikilvægi fyrir svæðið að þeirra áliti. Í þriðja lagi var raunhæfni lykilvísa metin með úttekt á
tiltækum mælingum og mögulegum mæliaðferðum til vöktunar hvers vísis. Í þeim tilgangi
var stuðst var við flokkunarkerfi Efnahags- og framfarastofnunarinnar (2014). Í fjórða lagi
var stuðst við DPSIR-ramma umhverfisstofnunar Evrópu (2017) til að meta orsakatengsl á
milli lykilvísa. Heildarmat á mikilvægi hvers vísis fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku á
friðlýstum svæðum byggðist síðan á samþættingu á niðurstöðum allra greininga (Mynd 5-7).
Hvað varðar sjálfbæra þróun benda Bryant og Charmas (2010) á mikilvægi þess að líta á
sjálfbærni sem viðfangsefni í stöðugri þróun. Í stað staðlaðra hugmynda um einkenni og
frammistöðu svæða leggja þeir áherslu á að meta þurfi skilning einstaklinga og mismunandi
hópa á þörfum svæðisins og hvernig sá skilningur hefur áhrif á þróun svæðisins. Í
rannsókninni var því enn fremur stuðst við svokallaða grundaða kenningu (e. grounded
theory) þar sem niðurstöður voru stöðugt endurmetnar á meðan á rannsókninni stóð eftir því
sem ný gögn og nýjar upplýsingar bárust (e. constant comparison) (Bryant og Charmas,
2010). Grunduð kenning, sem upphaflega var sett fram af Glaser og Strauss árið 1967, hentar
sérstaklega vel í rannsóknum sem byggjast á þverfaglegum grunni umdeildra hugtaka, líkt og
sjálfbær þróun, og styðjast við bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir. Viðmið
sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku (kafli 6) voru þannig látin þróast eftir því sem söfnun
upplýsinga jókst í gegnum allt rannsóknarferlið (Mynd 5-7).
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Mynd 5-7. Aðferðir sem stuðst var við, við gerð viðmiða fyrir þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á
friðlýstum svæðum.
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5.2.2 Heimildaúttekt
Meginmarkmið heimildaúttektarinnar var að fá innsýn í þróun og nýtingu sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku á friðlýstum svæðum erlendis. Úttekt heimilda náði hins vegar einnig til
innlendra heimilda, þar sem sjálfbærnivísar eru alltaf staðbundnir. Rýningu erlendra heimilda
var fyrst og fremst beint að viðurkenndum alþjóðlegum viðmiðum sjálfbærnivísa, og var þar
sérstaklega horft til vinnu á vegum Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og
Norðurlandaráðs. Á vettvangi þessara stofnana hefur lengi verið lögð áhersla á þróun
sjálfbærnivísa og verið unnið samfellt að þróun þeirra síðastliðna áratugi, auk reglulegrar
endurskoðunar á vísunum. Við val á lykilvísum sem passa íslenskum aðstæðum var stuðst við
viðmið sem uppfylla eitt eða fleira af eftirtöldu: i) tengjast þróun sjálfbærrar ferðamennsku;
ii) hafa verið prófaðir á norðurslóðum; eða iii) tengjast þróun friðlýstra svæða (Mynd 5-8).
Til að fá innsýn í faglega og gagnrýna umræðu um þróun og notkun sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku, var enn fremur ákveðið að gera kerfisbundna úttekt í ritrýndum fræðiritum.
Nýlegar rannsóknir (t.d. Kristjánsdóttir, Ólafsdóttir og Ragnarsdóttir, 2017a) sýna að
samþættir sjálfbærnivísar (e. integrative sustainability indicators) hafa reynst mjög vel við
mat á sjálfbærri þróun ferðamennsku, en meginmarkmið þeirra er að fá heildarsýn yfir kerfi
ferðamennsku. Með heildarsýn er unnt að sjá hvernig mismunandi þættir hvers kerfis tengjast
hinum þremur grunnstoðum sjálfbærni, þ.e. umhverfi, samfélagi og hagkerfi, sem og sín á
milli. Áhersla var því lögð á samþætta sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku og sjónum beint að
sjálfbærnivísum: i) sem greina ferðamennsku sem hluta af flóknum samfélögum og
vistkerfum með því að nota þá til að fylgjast jafnt með umhverfislegum, efnahagslegum og
félagslegum ferlum; og ii) sem eru hluti af heildarstefnumótun og áætlanagerð, þ.e. sem eru
ekki eingöngu notaðir innan ferðamála (Mynd 5-8).
Úttekt innlendra heimilda fólst í því að taka saman allt tiltækt efni um þá vinnu sem unnin
hefur verið á Snæfellsnesi í anda sjálfbærrar þróunar, sem og aðra vinnu á svæðinu sem
tengist sjálfbærri þróun. Til að fá betri innsýn í svæðisbundið starf við sjálfbæra þróun var
enn fremur rætt við Jón Björnsson þjóðgarðsvörð, Birnu Heide Reynisdóttur, þáverandi
verkefnisstjóra
umhverfisvottunar
Snæfellsness,
og
Ragnhildi
Sigurðardóttur,
framkvæmdastjóra Svæðisgarðs Snæfellsness (sjá nánar kafla 5.1.3 og 5.1.4) (Mynd 5-8).
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Sjálfbærnivísar
sem tengjast
þróun sjálfbærrar
ferðamennsku
Sjálfbærnivísar
sem prófaðir hafa
verið á
norðurslóðum
Sjálfbærnivísar
sem tengjast
friðlýstum
svæðum
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Staðbundnar heimildir

Samþættir
sjálfbærnivísar sem
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Samþættir
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Snæfellsness

Aðrar heimildir
um staðbundið
starf sem tengist
sjálfbærri þróun

Mynd 5-8. Umfang og megináherslur heimildaúttektar.

Alls voru valdir 44 lykilvísar í heimildaúttektinni sem voru flokkaðir í fjóra flokka, þ.e.
umhverfi, efnahag, samfélag og velferð og stjórnsýsla, og þessir flokkar samsvara hinum
fjórum stoðum sjálfbærrar ferðamennsku samkvæmt McCool o.fl. (2013) (sjá mynd 4-15). Út
frá þessari flokkun voru hönnuð matseyðublöð fyrir hvern flokk sem lögð voru fyrir
hagsmunaaðila á vinnufundunum tveimur og undir núverandi og fyrrverandi starfsmenn
þjóðgarðsins í gegnum vefkönnun (viðauki III).
5.2.3 Þátttaka almennings
Þátttaka almennings er mikilvægt ferli í sjálfbærri þróun (t.d. Therivel, 2004; Bousquet,
Étienne og d’Aquino, 2013; Sinclair, Diduck og Vespa, 2015) og þar með einnig í þróun
sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku (t.d. Miller og Twining-Ward, 2005; Blackstock, White,
McCrum, Scott, og Hunter, 2008; Kristjánsdóttir, Ólafsdóttir og Ragnarsdóttir, 2017a).
Þátttaka almennings er oftast skilgreind sem virkt ferli þar sem íbúar geta haft áhrif á
ákvarðanatöku þannig að hún geti átt þátt í að auka lífsgæði þeirra (Oakley, 1991; Hildur
Kristjánsdóttir, 2002). Miller og Twining-Ward (2005) leggja áherslu á að þegar leitað er álits
almennings eða ákveðinna hagsmunaaðila við þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku sé
árangursríkast að forvinna lista með mögulegum sjálfbærnivísum og leggja þá fyrir
þátttakendur til frekara mats og úrvinnslu. Ef þátttakendur eru látnir byrja með autt blað er
hætta á því að niðurstaða matsvinnu þeirra verði langur listi hugmynda að vísum sem erfitt er
að hagnýta og skilja orsakasamhengi á milli.
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Síðastliðna áratugi hefur færst í vöxt að sveitarfélög hér á landi haldi opin íbúaþing, með það
að markmiði að efla þátttöku heimamanna í ákvarðanatökum. Með aukinni ferðamennsku
hefur ferðaþjónustan fengið aukið rúm á slíkum þingum. Ferðamennska virðist einnig í
auknum mæli vera rædd sem hluti af heildarmynd tiltekinna svæða og er það þörf umræða
með tilliti til þeirrar öru aukningar sem átt hefur sér í ferðaþjónustu. Aftur á móti hefur enn
ekki verið efnt til samráðsfunda eða íbúaþinga í því skyni að ræða sjálfbæra þróun
ferðamennsku sérstaklega eða einblína á áhrif ferðamennsku eingöngu. Hingað til hefur
þátttaka almennings oftast verið í sambandi við samráð er varðar ákvarðanir um
framkvæmdir sem falla undir lög nr. 106 frá árinu 2000 um mat á umhverfisáhrifum og nr.
105 frá árinu 2006 um umhverfismat áætlana, sem kveða á um samráðsfundi með
heimamönnum. Segja má að lög nr. 106/2000 hafi markað tímamót hvað varðar aðkomu
almennings að framkvæmdum en í markmiðslýsingum laganna er lögð sérstök áhersla á að
stuðla eigi að „samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða
vegna framkvæmda... [og að því] að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem
falla undir ákvæði laga þessara og mótvægisaðgerðir vegna þeirra og gefa almenningi kost á
að koma að athugasemdum og upplýsingum […]“ (Lög 106/2000, 1gr.c og 1gr.d).
Framkvæmdir mannvirkja fyrir ferðaþjónustu, líkt og fyrir aðra atvinnustarfsemi, heyra undir
lög um mat á umhverfisáhrifum. Aftur á móti er í slíku mati aðeins fjallað um umfang
framkvæmdarinnar sjálfrar en ekki áhrif af aukinni ferðamennsku sem byggingum, bættum
innviðum og aukinni þjónustu fylgir.
Margar aðferðir eru til við öflun upplýsinga hjá mismunandi hagsmunaaðilum allt eftir
tilgangi og markmiði hvers verkefnis. Í þessu verkefni var ákveðið að styðjast við aðferð sem
kallast þátttaka í úttekt (e. participatory appraisal). Samkvæmt Hildi Kristjánsdóttur (2002)
hentar aðferðin einstaklega vel þegar gagnasöfnun og gagnaúrvinnsla er meginmarkmiðið,
þar sem hún er ekki háð sérhannaðri aðstöðu eða lágmarksfjölda þátttakenda. Með þátttöku í
úttekt reiða rannsakendur sig á sjálfboðavinnu þátttakenda og ekki er um formlegt
ákvörðunarvald að ræða (Arnstein, 1969; Wilcox, 1994; Hildur Kristjánsdóttir, 2002).
Megintilgangur þessa verkefnis var fyrst og fremst að leggja grunn að þróun sjálfbærnivísa
fyrir ferðamennsku hér á landi sem unnt yrði að nýta við þróun sjálfbærrar ferðamennsku á
friðlýstum svæðum. Hlutverk þátttakanda var þannig að meta og flokka lykilvísa sem greindir
og valdir höfðu verið í heimildaúttektinni. Við áframhaldandi þróun sjálfbærnivísa fyrir hvert
og eitt svæði væri æskilegt að leggja í meiri og lengri vinnu með íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum ferðamennsku. Til dæmis er mælt með að lágmarki fjögurra daga
vinnufundi í leiðbeiningum Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ (2004a; 2007a; 2007b) um þróun
sjálfbærnivísa með þátttöku almennings.
Til að ná til sem flestra og fjölbreyttasts hóps íbúa var í upphafi verkefnisins ákveðið að halda
opið íbúaþing. Þar sem verkefnið er unnið í samvinnu við þjóðgarðinn Snæfellsjökul og til að
undirstrika tengsl þjóðgarðsins við önnur svæði á Snæfellsnesi var enn fremur ákveðið að
halda íbúaþingið í gestastofu þjóðgarðsins á Malarrifi. Íbúaþingið var haldið þann 20. febrúar
2017 og það var vel auglýst, bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum (Viðauki I).
Fréttatilkynning var send og birt í Bæjarblaðinu Jökli (17. árg., 775. tbl., 2. febrúar 2017) sem
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dreift er á hvert heimili í Snæfellsbæ og í Grundarfirði. Ragnhildur Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins Snæfellsness, aðstoðaði við að auglýsa viðburðinn með
því að birta auglýsingu á Facebook-hóp fyrir Svæðisgarðinn þann 14. febrúar. Ragnhildur
sendi einnig sama dag auglýsingu á póstlista og á tengiliði í öllum fimm sveitarfélögunum á
Snæfellsnesi með ósk um að hún yrði send áfram á póstlista og heimasíður sveitarfélaganna.
Auglýsing var enn fremur birt í Stykkishólms-Póstinum (24. árg., 7. tbl., 16. febrúar 2017)
sem dreift er inn á öll heimili í Stykkishólmi og í Helgafellssveit og liggur auk þess frammi
hjá opinberum stofnunum í Grundarfirði, Ólafsvík og á Hellissandi. Allar auglýsingar í
Stykkishólms-Póstinum verða að sérstakri færslu á www.snaefellingar.is og deilast þar með
einnig inn á Facebook- og Twitter-reikninga miðilsins. Auglýsingin var enn fremur birt á
Facebook-síðu þjóðgarðsins þann 17. febrúar. Þrátt fyrir mikla auglýsingu, sáu einungis átta
íbúar sér fært að mæta. Þrír þeirra starfa í ferðaþjónustu, einn í veitingarekstri, tveir sem
kennarar og tveir í stjórnsýslu. Aldur þátttakenda var á bilinu 25 ára – 61 árs. Þátttakendur
voru tveir karlmenn og sex konur. Lagt hafði verið í mikinn undirbúning til að gera vinnu
þátttakenda sem árangursríkasta og unnu þeir sem mættu mjög vel (Mynd 5-9). Fyrri hluti
þingsins var helgaður einstaklingsvinnu en síðari hluti hópvinnu út frá fyrir fram ákveðnum
matsspurningum sem byggðust á niðurstöðum heimildaúttektarinnar (). Dagskrá íbúaþingsins
og eyðublöð sem notuð voru í matsvinnunni er að finna í viðaukum II og III.

Mynd 5-9. Frá vinnu þátttakenda á íbúaþinginu á Malarrifi og á rýnihópsfundinum í Ólafsvík (Ljósm.: Rannveig
Ólafsdóttir).
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Tafla 5-1 Matsspurningar og tengsl þeirra við matsaðferðir sem lagðar voru fyrir þátttakendur á íbúaþingi.
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Matsvinna þátttakenda á íbúaþinginu fór fram með eftirfarandi hætti:
•

Einstaklingsvinna: Hver þátttakandi var beðinn um að meta notagildi vísanna með því að
svara eftirfarandi þremur matsspurningum fyrir hvern vísi. Stuðst var við Likert-kvarða
frá 1-5 (1= alls ekki sammála – 5 = mjög sammála).
1)

Er skýrt hvað þessi vísir stendur fyrir?

2)

Er vísirinn lýsandi fyrir ástandið í dag?

3)

Er einfalt að vakta þennan vísi?

Jafnframt var hver þátttakandi beðinn um að meta mikilvægi vísanna með því að
forgangsraða vísunum innan hvers þema (þ.e. efnahagur, samfélag og velferð, umhverfi
og stjórnsýsla), þar sem mikilvægasti vísirinn fékk gildið 1, og svo koll af kolli (sjá
viðauka III).
•

Hópavinna: Þátttakendum var síðan skipt upp í hópa þar sem hver hópur ræddi hvert
hinna fjögurra þema með það að markmiði að koma sér saman um röðun vísanna eftir
mikilvægi með sömu aðferð og í einstaklingsvinnunni (sjá viðauka III).

Þátttakendum var einnig gefinn kostur á að koma með eigin tillögur að vísum sem þeim
fannst vanta, auk almennra athugasemda. Í opnum umræðum var að lokum leitast við að fá
mat þátttakenda á matsaðferðinni og álit þeirra á þátttöku almennings í þróun og vöktun
sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku. Ekki voru gefnar upp sértækar mælingar eða
vöktunaraðferðir fyrir hvern vísi á íbúaþinginu. Með því var leitast við að þátttakendur sjálfir
meti eiginn skilning á vísunum og ræði þá með opnum huga. Einnig var leitast við að fá fleiri
hugmyndir fram um hvernig hægt væri að mæla og vakta ákveðna vísa. Þannig eru vísarnir
opnir fyrir bæði eigindlegum og megindlegum mælingum og vöktunaraðferðum. Niðurstöður
tölfræðilegra svara voru slegnar inn í tölfræðiforritið SPSS til að raða vísunum eftir
mikilvægi að mati þátttakenda. Þátttakendum gafst einnig kostur á að koma með tillögu að
öðrum vísum, sem fyrr segir, sem og að setja fram almennar athugasemdir. Til að greina
skrifaðar athugasemdir og inntak umræðna á vinnufundunum tveimur var stuðst við
eigindlegar aðferðir og var sú greining nýtt til að endurmeta orðalag og/eða innihald
sjálfbærnivísanna, sem og til að taka burt vísa eða bæta við vísum.
Vegna þess hve fáir mættu á íbúaþingið var í framhaldinu ákveðið að setja saman rýnihóp (e.
focus group) í þeirri viðleitni að rödd allra hagsmunaaðila fengi hljómgrunn við mótun
viðmiða fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku. Esterberg (2001) skilgreinir rýnihóp sem
hópviðtal við fulltrúa ákveðinna hagsmunahópa sem eru valdir af rannsakanda. Við
samsetningu rýnihóps er aðalatriðið að ná saman einstaklingum sem eru fulltrúar ólíkra
hagsmunahópa og einstaklingum sem hafa ólíka reynslu af svæðinu vegna starfs eða búsetu
og eru því sérfræðingar á ákveðnu sviði í samanburði við aðra þátttakendur (t.d. Miller og
Twining-Ward, 2005; Mathevet o.fl., 2013). Mikilvægt er að fjöldi þátttakenda og
hagsmunahópa sé ekki meiri en svo að hver þátttakandi fái tækifæri til að láta álit sitt í ljós.
Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar verið er að leggja mat á flókin viðfangsefni líkt og
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sjálfbærni, og mæla sérfræðingar (t.d. Miller og Twining-Ward, 2005; Therivel, 2004;
Esterberg, 2001) með í kringum tíu þátttakendum til þess að hægt sé að greina niðurstöður
með skilvirkum hætti. Samkvæmt Esterberg (2001) er rýnihópur skilvirk aðferð til að leggja
mat á ákveðið viðfangsefni en hún leggur jafnframt áherslu á að rýnihópur virki best með
öðrum aðferðum. Því passar rýnihópavinna mjög vel í þessari rannsókn til að styðja við
niðurstöður íbúaþingsins.
Vinnufundur rýnihóps var haldinn í Átthagastofu Snæfellinga í Ólafsvík þann 7. september
2017. Undirbúningur fundarins fólst meðal annars í að skilgreina hópa hagsmunaaðila
ferðamennsku á svæðinu og tilnefna fulltrúa fyrir hvern hóp. Skilgreindir voru sex
hagsmunahópar út frá ábendingum þátttakenda á íbúaþinginu, auk upplýsinga um
ferðamennsku og virk verkefni á svæðinu. Tilnefndir voru tveir til þrír fulltrúar fyrir hvern
hóp af skýrsluhöfundum með aðstoð Ragnhildar Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra
Svæðisgarðs Snæfellsness. Haft var samband við valda fulltrúa og þeim kynnt verkefnið og
voru þeir flestir mjög jákvæðir í garð verkefnisins og staðfestu þátttöku í vinnufundinum.
Daginn sem fundurinn fór fram afboðuðu hins vegar fimm komu sína og þá var of seint að fá
aðra í þeirra stað. Alls sjö þátttakendur tóku þátt í rýnifundinum (Tafla 5 2). Framkvæmd
vinnufundarins var í öllum atriðum sú sama og á íbúaþinginu og stuðst var við sömu
matsspurningar (sjá hér að ofan). Bæði á íbúaþinginu og á rýnihópsfundinum var stuðst við
blandaða tækni, sem byggist á samsetningu af einstaklingsvinnu, hópavinnu og opnum
umræðum, með það að markmiði að draga fram helstu kosti hópviðtala.
5.2.4 Vefkönnun
Auk íbúa, eru landverðir sem starfað hafa í þjóðgarðinum Snæfellsjökli þeir sem þekkja
auðlindir og starfsemi þjóðgarðsins best. Alls 44 landverðir hafa starfað í þjóðgarðinum frá
stofnun hans árið 2001 og var ákveðið að bæta viðhorfi þeirra til lykilvísanna við
gagnabankann. Það var gert með því að senda út vefkönnun sem innihélt sömu
matsspurningar og lagðar voru fyrir íbúa á vinnufundunum tveimur (Viðauki III).
Umhverfisstofnun hafði upplýsingar um netföng hjá alls 41 þessara landvarða og var
vefkönnun send út til þeirra þann 7. mars 2017. Ítrekanir voru sendar út 14. mars og aftur 24.
mars. Síðasta svar við vefkönnunni barst 17. apríl 2017. Gild svör voru tólf.
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Tafla 5-2 Þátttakendur í vinnufundi rýnihóps.

Hópur
hagsmunaaðila
Umhverfisstofnun

Frjáls
félagasamtök
Ferðaþjónusta

Menningarstarf

Opinberir aðilar /
Sveitarstjórn

Nafn
Jón Björnsson
Linda Björk
Hallgrímsdóttir
Ragnhildur Sigurðardóttir
Rebekka Unnarsdóttir
Egill Örn Bjarnason
Nadine Elisabeth Walter
Kristján Guðmundsson
Hjördís Pálsdóttir
Ragnheiður
Valdimarsdóttir
Margrét Björk
Björnsdóttir
Kristinn Jónasson
Þórunn Sigþórsdóttir

Staða
Þjóðgarðsvörður, þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull
Sérfræðingur, þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Framkvæmdastjóri Svæðisgarðs
Snæfellsness
Verkefnastjóri Átthagastofu Snæfellsbæjar
Ferðaþjónustuaðili, Öxl
Formaður Ferðamálasamtaka Snæfellsness
og markaðsstjóri Sæferða
Forstöðumaður Markaðsstofu Vesturlands
Forstöðumaður Byggðasafns Snæfellinga
Formaður safna- og menningarmálanefndar
Stykkishólmsbæjar og starfsmaður
skrifstofu bæjarins
Atvinnuráðgjafi hjá samtökum
sveitarfélaga á Vesturlandi
Bæjarstjóri Snæfellsbæjar
F.h. umhverfisnefndar Stykkishólmsbæjar

Tók
þátt

x
x
x

x
x
x
x

5.2.5 Raunhæfnimat og heildarmat vísa
Heildarmat á sjálfbærni hvers lykilvísis, sem liggur til grundvallar viðmiðum fyrir
sjálfbærnivísa ferðamennsku á tilviksrannsóknarsvæðinu (sjá kafla 6), byggist á eftirfarandi
fjórum matsþáttum:
1. Niðurstöðum heimildaúttektar, sem gaf af sér lista yfir 44 lykilvísa fyrir
ferðamennsku á friðlýstum svæðum, ásamt mögulegum vöktunaraðferðum.
2. Niðurstöðum matsspurninga og forgangsröðunar á hverjum vísi samkvæmt
þátttakendum vinnufunda og vefkönnunar.
3. Raunhæfnimati fyrir vöktun hvers vísis.
4. Greiningu á orsakasamhengi á milli lykilvísa og mikilvægis hvers vísis fyrir
ferðamennsku á tilviksrannsóknarsvæðinu.
Niðurstöður þriðju matsspurningarinnar sem lögð var fyrir þátttakendur vinnufunda og
landverði, þ.e. Er einfalt að vakta þennan vísi?, voru, ásamt heimildaúttekt og úttekt á
tiltækum mælingum og mæliaðferðum, einnig nýttar í mat á raunhæfni vöktunar fyrir hvern
lykilvísi, sem felur í sér mat á tiltækum mælikvörðum og því hvort vöktun sé fyrir hendi.
Algengri gagnrýni á sjálfbærnivísa er sú að erfitt sé að laga þá að sérhæfðum þörfum svæða
og við því er gjarnan brugðist með raunhæfnimati á hverjum vísi fyrir sig. Einnig er aðgengi
að mælingum, tölfræði og öðrum vöktunaraðferðum mjög misjafnt á milli landa og
landsvæða. Í fræðilegri umræðu um þróun sjálfbærnivísa eru enn sem komið er fá dæmi þar
sem lögð er áhersla á raunhæfni vöktunarmöguleika. Með sumum hinna alþjóðlegu viðmiða
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sem stuðst er við í þessari rannsókn er hins vegar lögð áhersla á að efla þennan þátt.
Efnahags- og framarastofnunin (2014: 139) setur til dæmis fram tillögur um hvernig hægt er
að efla vöktun á hverju svæði fyrir sig. Stofnunin flokkar í þessu sambandi sína vísa í
„skammtíma-“, „miðlungslanga“ og „langtíma-“ (e. short term, medium term, long term) vísa
eftir því hvort gögn og mælingar séu tiltæk að mestu, að hluta til eða alls ekki.
Norðurlandaráð metur hins vegar raunhæfni sinna félagslegu sjálfbærnivísa (e. Arctic Social
Indicators (ASI)) út frá því hvaða vöktun, mælingar og tölfræðilegar upplýsingar eru til
staðar á norðurslóðum. Því þurfa allir ASI-vísarnir að uppfylla þrjár kröfur, þ.e.: i) að gögn
séu ekki einungis til á landsvísu heldur einnig staðbundið; ii) að gögn séu til fyrir að minnsta
kosti fimm ár í röð; og iii) að gögn séu til fyrir bæði frumbyggja og aðra íbúa landsins
(Norðurlandaráð, 2014). Vegna þessara krafna eru ASI-vísarnir fáir og takmarkandi en að
sama skapi mjög raunhæfir fyrir norðurslóðir miðað við mörg önnur viðmið.
Í þessari rannsókn var stuðst við flokkun Efnahags- og framfarastofnunarinnar og þróað
eftirfarandi matskerfi með það að markmiði að meta raunhæfni vöktunar hvers lykilvísis fyrir
tilraunasvæðið:
 Vöktun raunhæf: Vöktun vísis er raunhæf við núverandi aðstæður. Grundvallargögn
og mælingar eru til staðar, að minnsta kosti á landsvísu og hægt er að byggja vöktun á
þeim.
 Vöktun framkvæmanleg að hluta: Aðeins hluti af gögnum og mælingum er til staðar;
mælingar eru ekki samrýmanlegar og geta ekki gefið heildarmynd af sjálfbærni í
tengslum við þennan vísi.
 Vöktun ekki framkvæmanleg – langtímamarkmið: Vöktun ekki framkvæmanleg
vegna skorts á gögnum og mælingum í tengslum við þennan vísi.
Til að greina orsakatengsl á milli mismunandi umhverfisáhrifa og ferðamennsku í
þjóðgarðinum var enn fremur stuðst við DPSIR-rammalíkan umhverfisstofnunar Evrópu
(EEA). DPSIR stendur fyrir drifkrafta (e. Driving forces), álag (e. Pressure), ástand (e.
Current state), áhrif (e. Impacts) og viðbrögð (e. Responses). Rammalíkanið var þróað undir
lok síðustu aldar sem tæki til að greina og skilja rót umhverfisvandamála og á þann hátt bera
kennsl á viðeigandi svörun/viðbrögð við þeim vandamálum (Efnahags- og framfarastofnunin,
1994). Hin síðari ár hefur þróun DPSIR færst nær hugmyndinni um sjálfbærni og greiningu á
orsakasamhengi milli samfélagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra þátta (EEA, 2017).
Það hefur hins vegar verið gagnrýnt fyrir að ná ekki utan um þá virkni (e. dynamic) sem
einkennir flestöll kerfi, en skilningur á virkni kerfa er ein meginforsenda sjálfbærni. Þannig er
DPSIR nær því að vera einungis flokkun en líkan (sjá t.d. Carr, Wingard, Yorty, Thompson,
Jensen og Robersson, 2007). Jafnframt hefur það verið gagnrýnt fyrir að ná ekki nógu vel yfir
viðhorf mismunandi hagsmunaaðila, þar sem viðhorf og aðgerðir hagsmunaaðila tengjast
oftar en ekki orsök eða afleiðingu ákveðinna áhrifa (Carr o.fl., 2007) (Mynd 4-10). Þar sem
náttúran er meginaðdráttarafl ferðamanna í þjóðgarðinum Snæfellsjökli var í þessari rannsókn
ákveðið að nýta DPSIR-rammann til að greina sem best orsakatengsl á milli mismunandi
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umhverfisáhrifa og ferðamennsku í þjóðgarðinum Ásamt þátttökugreiningu íbúa er DPSIR
talið líklegt til að styrkja samþætta greiningu í stefnumótunum um sjálfbæra þróun
ferðamennsku. Samfélagsleg og efnahagsleg þróun í kjölfar uppbyggingar ferðamennsku
felur í sér álag á umhverfið og getur leitt til breytinga á ástandi þess. Þessi þróun hefur síðan
áhrif á vistkerfi og heilsu manna, sem aftur kallar fram viðbrögð í samfélaginu, sem síðan
hafa áhrif á drifkrafta, álag eða ástand kerfis, sem og á viðbrögð stjórnvalda (Mynd 5-10). Því
er mikilvægt að greina orsakatengsl á milli allra vísa til að skilja heildarmyndina.
Til að greina mikilvægi hvers lykilvísis fyrir ferðamennsku á tilviksrannsóknarsvæðinu voru
að lokum ofangreindar greiningar samþættar í eitt heildarmat.

Mynd 5-10. DPSIR-rammi umhverfisstofnunar Evrópu og dæmi um orsök og afleiðingu á milli ólíkra þátta í
þróun ferðamennsku á friðlýstum svæðum.

5.3 Niðurstöður
5.3.1 Heimildaúttekt og val lykilvísa fyrir sjálfbæra þróun
ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul
Í grundvallaratriðum eru til tvenns konar vísar, þ.e. hefðbundnir vísar, sem eru einfaldir, og
sjálfbærnivísar, sem eru flóknir (Tafla 5-3). Tilgangur hefðbundinna vísa er að einfalda
raunveruleika hvers svæðis til að geta borið saman ólík svæði. Helstu kostir þeirra eru að þeir
byggjast á áreiðanlegum gögnum og nýtast á mörgum svæðum, auk þess sem þeir hafa farið í
gegnum mörg rýningarferli. Markmið þeirra er að einfalda flókin kerfi þannig að unnt sé á
auðveldan hátt að bera saman tvö eða fleiri svæði. Gallar þeirra birtast hins vegar í því að þá
má auðveldlega mistúlka eða misnota til að hafa áhrif á ákvörðunartöku, auk þess sem of
mikil einföldun á aðstæðum getur gefið misvísandi upplýsingar. Tilgangur sjálfbærnivísa er
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aftur á móti að lýsa heildarmynd ákveðins svæðis. Inni í þeirri heildarmynd er reynt að taka
sjónarmið allra hagsmunaaðila. Helstu kostir þeirra felast í þessari heildarsýn yfir áhrif
mismunandi þátta og hvernig þeir tengjast hver öðrum. Slík heildarsýn gefur gagnsæi sem er
nauðsynlegt til að öðlast skilning á mismunandi áhrifaþáttum og orsakasamhenginu á milli
þeirra. Sjálfbærnivísar eru því flóknir, sem er þeirra helsti galli. Sjálfbærnivísar geta stuðst
við gögn sem aflað er með hvort tveggja eigindlegum og megindlegum aðferðum, eins og til
dæmis greiningu á sérstöðu svæðis, viðhorfi hagsmunaaðila og þekkingu og reynslu íbúa, og
þeir ná á þann hátt mun betur til flókinna kerfa, eins og kerfa sem einkenna ferðamennsku,
hvar svo sem hún er stunduð með allri sinni fjölbreyttu auðlindanýtingu og mýmörgu
hagsmunaaðilum.
Tafla 5-3 Helstu þættir hefðbundinna vísa og sjálfbærnivísa samkvæmt niðurstöðum heimildaúttektarinnar.

Hefðbundnir vísar (einfaldir)
Einkenni

Sjálfbærnivísar (flóknir)

- Hlutlausir

- Hlutlægir

- Styðjast eingöngu við megindleg gögn

- Styðjast við bæði megindleg og eigindleg
gögn

- Hafa einkum þróast út frá hefðbundnum
þróunarvísum (s.s. þróunarvísitölu)

- Aðlögunarhæfir sérstökum svæðum
- Eru samþættir / meta samþætt áhrif
- Gefa heildarmynd af áhrifum og
orsakatengslum á milli þeirra
- Hafa þróast hratt síðastliðinn áratug

Tilgangur - Að einfalda raunveruleika hvers svæðis til
að auðvelda samanburð á milli svæða

Kostir

- Einfalda flókin kerfi
- Byggjast á áreiðanlegum gögnum

Gallar

- Að lýsa heildarmynd ákveðins svæðis
- Að taka tillit til sjónarmiða ólíkra
hagsmunaaðila
- Gefa heildarsýn yfir áhrif efnahagslegra,
umhverfislegra og samfélagslegara þátta
- Eru gagnsæir

- Góðir til að meta áhrif frá einum
ákveðnum álagsþætti

- Beina sjónum að sérstöðu ákveðins svæðis

- Auðvelt að mistúlka eða misnota

- Geta verið tímafrekir og dýrir í framkvæmd

- Lýsa illa margbreytileika staðbundinna
þátta

- Byggjast á lítilli reynslu

- Eru aðlagaðir að því hvaða gögn og vöktun
er til staðar og leiða þess vegna oft til
ákvarðana sem hvorki eru í þágu samfélags
né umhverfis

Sjálfbærnivísar hafa þróast hratt síðastliðinn áratug en samkvæmt Mayer, Thurston og
Pawlowski (2004) þá voru í upphafi þessarar aldar engir sjálfbærnivísar til sem náðu yfir
náttúru, hagkerfi og samfélag sem eina heild eða yfir tengsl þessara þátta í heildarmyndinni.
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Hægt hefur miðað síðan þá. Til að ná betri árangri hvað varðar sjálfbæra þróun ferðamennsku
er því í nýlegum rannsóknum (þ.e. Miller og Twining-Ward, 2005; Simpson, 2009; Tanguay,
Rajaonson og Therrien, 2013; Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias og Vinzón, 2015; Sinclair,
Diduck og Vespa, 2015; Torres-Delgado og Saarinen, 2017) lögð áhersla á mikilvægi þess að
samtvinna kosti bæði einfaldra og flókinna vísa, sem varð niðurstaðan við þróun
sjálfbærnivísa fyrir tilviksrannsóknarsvæðið í þessari rannsókn.
Fyrstu sjálfbærnivísar fyrir ferðamennsku litu dagsins ljós um miðjan tíunda áratug síðustu
aldar en árin þar á undan vann Alþjóðaferðamálastofnun SÞ að þróun lykilvísa út frá
nokkrum tilviksrannsóknum og málstofum á áfangastöðum í Kanada, Bandaríkjunum,
Mexíkó, Hollandi og Argentínu. Í kjölfarið, eða árið 1996, gaf stofnunin út sín fyrstu viðmið
um notkun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku, grundaða á þessum tilviksrannsóknum undir
heitinu: What Tourism Managers Need to Know: A Practical Guide to the Development and
Use of Indicators of Sustainable Tourism (Alþjóðaferðamálastofnun, 1996a). Samkvæmt
Dymond (1997) var litið á þessi viðmið og vísana sem þeim fylgdu sem þau fyrstu sem hægt
var að nýta til að meta sjálfbæra þróun ferðamennsku á öllum tegundum áfangastaða. Þessi
þróun Alþjóðaferðamálastofnunarinnar á sjálfbærnivísum fyrir ferðamennsku átti sér stað
samfara þróun SÞ á almennum sjálfbærnivísum (e. The United Nations Commission on
Sustainable Development: Theme Indicator Framework) sem einnig voru fyrst birtir árið
1996 (SÞ, 1996). Síðastliðin tuttugu ár hefur Alþjóðaferðamálastofnun SÞ stöðugt verið að
efla aðferðafræði við þróun sjálfbærnivísa, auk reglulegrar endurskoðunar á fyrri vísum.
Stofnunin hefur í þeim tilgangi staðið fyrir ótal málstofum, námskeiðum og vinnufundum
með hagsmunaaðilum til þess að þróa aðlögunarhæfa vísa fyrir mismunandi áfangastaði.
Þannig hafa sjálfbærnivísar verið þróaðir fyrir ólík stjórnsýslustig ferðamennsku: fyrir
ríkisstjórnir, sveitarstjórnir og stjórnun ákveðinna áfangastaða ferðamennsku, en einnig fyrir
ferðaþjónustufyrirtæki og samtök hagsmunaaðila ferðamennsku (Alþjóðaferðamálastofnun,
2004a; 2005; 2007a; 2007b). Í leiðbeiningum Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ (2004a, bls. 24)
er lögð áhersla á eftirfarandi tólf atriði sem æskilegt er að hafa til viðmiðunar ef markmiðið er
að þróa sjálfbæra ferðamennsku. Gildir þetta fyrir allar tegundir áfangastaða (þýðing
höfunda):
•

Rannsóknir og skipulag (e. Research and Organization)
1. Skilgreining og afmörkun áfangastaðarins (e. Definition/delineation of the
destination)
2. Þátttaka almennings (e. Use of participatory processes)
3. Auðkenning tækifæra og áskorana ferðamennsku og ferðaþjónustu (e.
Identification of tourism assets and risks)
4. Langtímastefnumótun fyrir áfangastaðinn (e. Long-term vision for a destination)

•

Þróun sjálfbærnivísa (e. Indicators Development)
5. Forgangsröðun viðeigandi málefna (e. Selection of priority issues)
6. Auðkenning viðeigandi vísa (e. Identification of desired indicators)
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7. Auðkenning áreiðanlegra gagna (e. Inventory of data sources)
8. Val vísa (e. Selection procedures)
•

Framkvæmd á vöktun sjálfbærnivísa (e. Implementation)
9. Mat á raunhæfni vöktunar (e. Evaluation of feasibility/implementation)
10. Söfnun gagna og greining sjálfbærni (e. Data collection and analysis)
11. Miðlun niðurstaðna greiningar á sjálfbærni (e. Accountability, communication and
reporting)
12. Endurmat á gögnum og mæliaðferðum vöktunar (e. Monitoring and evaluation of
indicators application)

Alþjóðaferðamálastofnunin (2004a) hefur enn fremur gefið út leiðbeiningar um þróun
sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum sérstaklega. Þessar leiðbeiningar
byggjast á tilviksrannsóknum, auk viðmiða sem Eagles, McCool og Haynes (2002) settu fram
um sjálfbæra þróun ferðamennsku á friðlýstum svæðum. Þar kemur fram að vísar fyrir
friðlýst svæði og byggðir í nágrenni þeirra verða að vera aðlögunarhæfir og hlutlægir vegna
þess að á þessum svæðum er nauðsynlegt að taka til greina sérkenni náttúruauðlinda og
vistkerfa sem eru ekki sambærileg öðrum svæðum. Vegna þessa eru ekki enn til neinir
tilbúnir vísar sem hægt er að nýta beint, heldur er lögð áhersla á þróun vísa fyrir hvert svæði
fyrir sig. Í leiðbeiningunum er aðaláhersla lögð á samskipti íbúa um þróun og áhrif
ferðamennsku, viðhorf þeirra til friðlýsingar í heimabyggð og áhrif reglugerða um friðlýsingu
á heimabyggð. Einnig er lögð rík áhersla á að auka þátttöku almennings í ákvarðanatöku, til
dæmis með því að nýta reglulegar viðhorfskannanir til vöktunar.
Árið 2011 gaf undirstofnun Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ, The Global Sustainable Tourism
Council, aftur á móti út tilbúna sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku undir heitinu The Global
Sustainable Tourism Criteria for Destinations and Performance Indicators. Þessir vísar eiga
rætur að rekja til umhverfisstjórnunarkerfa og umhverfisvottana (Global Sustainable Tourism
Council, 2013) og í þeim er því lögð meiri áhersla á vistkerfi en á samþætta sýn hinna þriggja
meginstoða sjálfbærni. Þessi viðmið, og sjálfbærnivísarnir sem þeim fylgja, eru hins vegar
mjög aðgengileg og varpa ljósi á mörg atriði ferðamennsku sem ekki er að finna í öðrum
viðmiðum sjálfbærnivísa. Sama ár, þ.e. 2011, gaf Efnahags- og framfarastofnunin einnig út
eigin sjálfbærnivísa sem bera heitið (e.) The Green Growth Indicators. Þessir vísar voru
endurskoðaðir og gefnir aftur út árið 2014. Í þeim er lögð megináhersla á sambandið á milli
vistkerfa og hagkerfa og þeir eru fyrst og fremst ætlaðir til að bera saman aðildarlönd OECD
(Efnahags- og framfarastofnunin, 2014b). Þeir byggjast þannig aðallega á stöðluðum
mælingum á landsvísu og eru því ekki eins hentugir fyrir ferðamennsku á afmörkuðum
svæðum eins og friðlýstum svæðum.
Þróunarstofnun Evrópusambandsins (e. European Union Regional Development Fund) hefur
einnig lagt áherslu á þróun viðmiða og sjálfbærnivísa. Þróunarstofnunin hefur ekki unnið
sérstök viðmið fyrir ferðamennsku en hún hefur þróað ítarlega viðmið og vísa fyrir
strandsvæði, sem ganga undir nafninu SUSTAIN (Þróunarstofnun Evrópusambandsins,
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2012b). Þar sem ferðamennska leikur stórt hlutverk á mörgum strandsvæðum í Evrópu
innihalda þessi viðmið marga vísa sem ætlaðir eru til að meta áhrif ferðamennsku. Á
heimasíðu Þróunarstofnunarinnar eru gögn og verkferlar gerð aðgengileg, öllum að
kostnaðarlausu, útbreiðsla þeirra er því töluverð og góð reynsla komin á nýtingu þeirra. Þróun
þessara viðmiða og vísa á sér langa sögu og tengist meðal annars mikilvægum
þróunarverkefnum fyrir sjálfbæra þróun ferðamennsku í Evrópu (Þróunarstofnun
Evrópusambandsins, 2012a; 2012b). Upphaf þeirra er að finna í verkefni Evrópusambandsins
frá árinu 1999 sem ber heitið VISIT (e. Voluntary Initiative for Sustainability in Tourism) og
í því var sjónum aðallega beint að umhverfisvottunum í ferðaþjónustu. Í því verkefni voru
drög að sjálfbærnivísum þróuð út frá umhverfisvottunum og því var aðaláherslan lögð á
náttúruauðlindir. Sjálfbærnivísar VISIT-verkefnisins voru þróaðir áfram í verkefni sem ber
heitið CoastLearn, þar sem fleiri víddir sjálfbærni voru teknar til greina (Þróunarstofnun
Evrópusambandsins, 2012b). Í SUSTAIN-verkefninu var síðan unnið áfram með CoastLearnvísana. Vegna þessarar miklu vinnu sem lögð hefur verið í þróun SUSTAIN hafa bæði
viðmið og vísar farið í gegnum mörg rýningarferli. Enn fremur hafa þau verið prófuð og
aðlöguð að bæði mörgum og sértækum svæðum. Þessi viðmið og vísar voru því lögð til
grundvallar við val á lykilvísum fyrir tilviksrannsóknarsvæðið í þessu verkefni.
Hvorki vísar Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ né vísar Þróunarstofnunar Evrópusambandsins
fyrir ferðamennsku hafa á hinn bóginn verið prófaðir sérstaklega á norðurslóðum Evrópu.
Mikilvægt er að þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum á Íslandi taki
tillit til þeirra sértæku aðstæðna sem einkenna norðurslóðir, bæði hvað varðar vistkerfi og
samfélög. Ozkan og Schott (2013) leggja áherslu á að við þróun sjálfbærrar ferðamennsku á
norðurslóðum eigi vægi velferðar íbúa að vega einna þyngst. Ferðaþjónusta virðist nú leggja
sífellt meira af mörkum hvað varðar þessa velferð en nýlegar rannsóknir (þ.e. Kristín Rut
Kristjánsdóttir, 2014; Kristín Rut Kristjánsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Vala
Ragnarsdóttir, 2017b) sýna að ferðaþjónustan hefur orðið sífellt mikilvægari atvinnugrein á
norðurslóðum þar sem samfélög utan höfuðborgarsvæða eiga oft erfitt uppdráttar vegna
miðstýringar stjórnsýslu og brottflutnings fólks.
Þótt sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku vanti enn fyrir norðurslóðir, hafa almenn viðmið
ásamt sjálfbærnivísum verið þróuð fyrir norðurslóðir. Annars vegar eru það sjálfbærnivísar
Norðurlandanna (e. The Nordic Sustainable Development Indicators) og hins vegar
samfélagsvísar Norðurlandaráðs (e. Arctic Social Indicators). Árið 1998 samþykktu
forsætisráðherrar og pólitískir leiðtogar Norðurlandanna yfirlýsingu um sjálfbær Norðurlönd.
Í þeirri yfirlýsingu kemur meðal annars fram að tryggja þurfi núverandi og komandi
kynslóðum öruggt og heilbrigt líf; að nýta þurfi endurnýjanlegar auðlindir en einnig vernda
þær markvisst; og að skapa verði sterka vitund í samfélögum norðurslóða um þau ferli sem
stuðla að sjálfbærri þróun (Umhverfisráðuneyti, 2001a). Norræna ráðherranefndin fékk í
framhaldinu það hlutverk að móta stefnu um sjálfbæra þróun á Norðurlöndum með
megináherslu á sameiginlega hagsmuni Norðurlandanna (Umhverfisráðuneyti, 2001a). Í
kjölfar þessarar stefnumótunarvinnu voru sjálfbærnivísar Norðurlandanna þróaðir og er þeim
fyrst og fremst ætlað að bera saman sjálfbæra þróun á milli Norðurlandanna á landsvísu og
byggjast þeir því fyrst og fremst á hefðbundnum þróunarvísum (Norðurlandaráð, 2017).
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Samfélagsvísar Norðurlandaráðs voru fyrst gefnir út árið 2006 og endurskoðaðir árið 2014.
Þeir eru byggðir á skýrslu sem kallast Arctic Human Development Report þar sem
meginmarkmiðið var annars vegar að þróa ákveðinn fjölda vísa til að lýsa félagslegri þróun
norðurslóða og hins vegar að tryggja að vísarnir væru raunhæfir í ljósi aðgengis hvers svæðis
að áreiðanlegum gögnum og möguleika til vöktunar (Norðurlandaráð, 2010). Því þurfa allir
ASI-vísarnir (e. Arctic Social Indicators) að uppfylla þrjár kröfur: i) að til séu staðbundin
gögn, þ.e. gögn séu ekki einungis til á landsvísu; ii) að gögn séu til fyrir að minnsta kosti
fimm ár í röð og; iii) að gögn séu til fyrir hvort tveggja frumbyggja og aðra íbúa landsins
(Norðurlandaráð, 2014). Vegna þessara krafna eru ASI-vísarnir fáir og takmarkandi en að
sama skapi mjög raunhæfir. Vísarnir grundvallast á eftirfarandi sex meginþemum sem
byggjast á niðurstöðum þróunarstarfs og fjölda tilviksrannsókna: 1) Fate control / the ability
to guide one’s own destiny; 2) Cultural well-being / belonging to a viable local culture; 3)
Contact with nature / interacting closely with the natural world; 4) Education; 5)
Health/population; 6) Material well-being (Norðurlandaráð, 2014). Samkvæmt Ozkan og
Schott (2013) eru þessir vísar það sem næst kemst því að vera aðlögunarhæfir svæðum
norðurslóða en varnagli er sleginn um þá hvað varðar að umhverfissjónarmið hafa ekki
nægilega sterka stöðu. Í þessari rannsókn var því horft til þessara vísa til að styrkja stoðir
félagslegrar víddar sjálfbærnivísanna fyrir tilviksrannsóknarsvæðið.
Samkvæmt þessum niðurstöðum heimildaúttektarinnar henta neðangreind alþjóðleg viðmið
best fyrir friðlýst svæði hér á landi. Fyrir tilviksrannsóknarsvæðið voru því samsettir
sjálfbærnivísar unnir upp úr þeim ásamt staðbundnum viðmiðum fyrir þjóðgarðinn
Snæfellsjökul og Snæfellsnes:

I.

Sjálfbærnivísar fyrir strandsvæði (SUSTAIN) sem þróaðir voru á vegum
Þróunarstofnunar Evrópusambandsins (2012a; 2012b).

II.

Sjálfbærnivísar fyrir ferðamennsku sem þróaðir voru út frá mismunandi aðferðum
(heimildaúttekt, áliti sérfræðinga og þátttöku almennings) (Tsaur o.fl., 2006; Ng
o.fl., 2017).

III.

Alþjóðleg viðmið fyrir þróun sjálfbærnivísa fyrir áfangastaði (e. The Global
Sustainable Tourism Criteria for Destinations and Performance Indicators) frá
The
Global
Sustainable
Tourism
Council
(undirstofnun
Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ) (2013).

IV.

Viðmið Alþjóðaferðamálastofnunar SÞ fyrir sjálfbærnivísa ferðamennsku á
friðlýstum svæðum (Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2004a).

V.

Samfélagsvísar Norðurlandaráðs (e. Arctic Social Indicators) (Norðurlandaráðið,
2010, 2014).

VI.

Lykilsvið og sjálfbærnivísar umhverfisvottunar sveitarfélaganna fimm á
Snæfellsnesi (Umhverfisvottun Snæfellsness, 2015).
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Eftir frekari rýningu þessara viðmiða með tilliti til staðbundinna aðstæðna á
tilviksrannsóknarsvæðinu voru valdir alls 44 sjálfbærnivísar sem lykilvísar til að efla
sjálfbæra þróun ferðamennsku á svæðinu. Þessum lykilvísum var skipt upp í fjóra flokka sem
samsvara víddum sjálfbærrar ferðamennsku, þ.e. efnahagur (alls 12 vísar), samfélag og
velferð (alls 13 vísar), umhverfi (alls 12 vísar) og stjórnsýsla (alls 7 vísar) (sku á
tilviksrannsóknarsvæðinu. Tafla 5 4), og þeir lagðir til grundvallar matsvinnu hagsmunaaðila
ferðamennsku á tilviksrannsóknarsvæðinu.
Tafla 5-4 Lykilvísar sjálfbærrar þróunar ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul sem lagðir voru fyrir
þátttakendur á vinnufundunum.

Efnahagur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Atvinnutækifæri og vinnumarkaður samfélagsins
umhverfis þjóðgarðinn
Tækifæri til nýsköpunar
Efnahagsleg lífskjör og verðlag
Föst búseta og árstíðabundin búseta
Árstíðabundin atvinna
Tekjur af ferðaþjónustu
Samgöngumátar og umferð
Ástand vega og bílastæða
Hreinlætisaðstaða fyrir ferðamenn
Innflutningur vinnuafls
Innflutningur vöru
Framleiðsla vöru og þjónustu í héraði

Umhverfi
Umhverfisvottanir og tækifæri til umhverfisvæns
reksturs
2 Líffræðilegur fjölbreytileiki
3 Jarðfræðilegur fjölbreytileiki
4 Sjávarrof
5 Utanvegaakstur
6 Sorphirða og úrgangsmál
7 Loftmengun og loftslagsbreytingar
8 Orkunýting
9 Náttúruvernd
10 Álag ferðamennsku á gróður og jarðveg
11 Árstíðabundin þolmörk jarðvegs og gróðurs
12 Stjórnun ferskvatnsauðlinda
1

Samfélag og velferð

Stjórnsýsla

Fólksfjöldaþróun samfélagsins umhverfis
þjóðgarðinn
2 Gæði þjónustu og veitinga
3 Ferðahegðun og þarfir ferðamanna

1

Stefnumótun fyrir sjálfbæra þróun

2
3

4 Upplifun heimamanna af ferðamennsku

4

Landnýtingaráætlun fyrir þróun ferðamennsku
Vöktun á sjálfbærni
Mannauður þjóðgarðsins og þekking starfsfólks á
sjálfbærri þróun

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Upplifun starfsmanna þjóðgarðsins af
ferðamönnum
Ánægja og kjör starfsfólks í ferðaþjónustu
Ánægja ferðamanna
Staða jafnréttis í samfélaginu
Menntun og þjálfun
Ímynd og menning svæðisins í huga íbúa
Umhverfis- og sjálfbærnivitund heimamanna
Umhverfis- og sjálfbærnivitund ferðamanna
Lýðheilsa og öryggi íbúa

5

Þátttaka almennings í stefnumótun

6
7

Langtímaáætlun fjárveitingar til þjóðgarðsins
Upplifun heimamanna af þjóðgarðinum
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5.3.2 Þátttaka almennings
5.3.2.1 Íbúaþing
Niðurstöður fyrstu matsspurningarinnar sem lögð var fyrir þátttakendur íbúaþingsins (Er
skýrt hvað þessi vísir stendur fyrir?) sýna að 89% telja alla lykilvísana vera skýra. Aðeins
einn þátttakandi var alls ekki sammála að einn vísanna væri skýr. Alls 91% þátttakenda var
sammála eða mjög sammála annarri matsspurningu, Er vísirinn lýsandi fyrir ástandið í dag?.
Eftirtektarvert er við þessa spurningu að almennt telja íbúar vísa í flokknum stjórnsýsla vera
minna lýsandi fyrir ástandið en vísar í öðrum flokkum. Niðurstöður þriðju
matsspurningarinnar, Er einfalt að vakta þennan vísi?, sýna að íbúar eru almennt á þeirri
skoðun að einfalt sé að vakta langflesta af vísunum. Þeir vísar sem þeir telja erfiðast að vakta
eru: „álag ferðamennsku á gróður og jarðveg“, „umhverfis- og sjálfbærnivitund“ og
„innflutningur vinnuafls“. Niðurstöður um röðun lykilvísanna eftir mikilvægi sýna að íbúar
álíta vísana „atvinnutækifæri og vinnumarkaður“, „náttúruvernd, ímynd og menning
svæðisins í huga íbúa“ og „langtímaáætlun fjárveitinga til þjóðgarðsins“ vera mikilvægustu
sjálfbærnivísana fyrir þróun ferðamennsku á svæðinu (Error! Reference source not
found.5).
Tafla 5-5 Fimm mikilvægustu lykilvísar fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku í og við þjóðgarðinn
Snæfellsjökul, í hverjum flokki, að mati þátttakenda á íbúafundinum.

Efnahagur

Umhverfi

Samfélag og
velferð

Stjórnsýsla

1

Atvinnutækifæri og
vinnumarkaður
samfélagsins umhverfis
þjóðgarðinn

Náttúruvernd

Ímynd og
menning
svæðisins í huga
íbúa

Langtímaáætlun
fjárveitinga til þjóðgarðsins

2

Tækifæri til nýsköpunar

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Upplifun
heimamanna af
ferðamennsku

Vöktun á sjálfbærni

3

Framleiðsla vöru og
þjónustu í héraði

Álag ferðamennsku á
gróður og jarðveg

Lýðheilsa og
öryggi íbúa

Landnýtingaráætlun fyrir
þróun ferðamennsku

4

Föst búseta og
árstíðabundin búseta

Loftmengun og
loftslagsbreytingar

Staða jafnréttis í
samfélaginu

Mannauður þjóðgarðsins og
þekking starfsfólks til
sjálfbærrar þróunar

5

Samgöngumátar og
umferð

Orkunýting

Ferðahegðun og
þarfir ferðamanna

Stefnumótun fyrir sjálfbæra
þróun

Bæði umræður í hópavinnu og opnar umræður að lokinni matsvinnu voru líflegar og sýndu að
þörf var á því að ræða merkingu hvers vísis til þess að ólíkir hagsmunaðilar kæmu sér saman
um mikilvægisröðun vísanna. Þátttakendur virtust leggja mikið upp úr því að ræða vísana
einungis í samhengi ferðamennsku, eða í ljósi breytinga sem ferðamennska hefur haft í för
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með sér. Þemað samfélag og velferð reyndist vera erfiðasta viðfangsefnið, það vakti mestar
umræður og úr því tók þátttakendur mestan tíma að vinna í. Í brennidepli umræðnanna var
einkum sjálfsvitund fólks á svæðinu og áhugi á að vita hvernig heimamenn nýta þjóðgarðinn,
bæði sem tækifæri fyrir ferðaþjónustu og sem auðlind sem eykur lífsgæði íbúa. Við þær
vangaveltur vaknaði einnig umræða um umhverfisvitund heimamanna og Íslendinga almennt,
sem samkvæmt þátttakendum er þörf umræða. Tillögur að nýjum vísum sem fram komu á
fundinum voru:
•

Hvernig heimamenn nýta tækifæri og þjónustu í og við þjóðgarðinn.

•

Beinar tekjur af skilgreindum flokkum í ferðaþjónustu.

•

Afleiddar tekjur af ferðaþjónustu.

•

Loftmengun og loftslagsbreytingar „ætti að vera í sitthvoru lagi“. Loftslagsbreytingar
voru einnig settar fram sem tillaga að vísi á einu hópeyðublaðanna.

•

Fjöldi ferðamanna á ákveðið svæði í og umhverfis þjóðgarðinn.

•

Hversu margir heimamenn starfa við ferðaþjónustu í og við þjóðgarðinn.

•

Hversu margir heimamenn vinna í þjóðgarðinum.

•

Stýring með gjaldtöku.

•

Aðkoma sveitarfélaganna að þjóðgarðinum og því sem tengist honum, t.d.
skipulagsmálum.

•

Heimastjórn fyrir þjóðgarðinn

5.3.2.2 Vefkönnun meðal starfsmanna þjóðgarðsins
Alls bárust 12 gild svör (29%) við vefkönnun sem send var út til allra núverandi og
fyrrverandi starfsmanna þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, en 42 einstaklingum var sent boð um
þátttöku. Alls 73% þeirra starfsmanna sem svöruðu telja alla vísana vera skýra. Það er nokkru
lægra hlutfall en meðal þátttakenda íbúaþingsins. Um 40% þessara þátttakenda telja vísana
vera lýsandi fyrir ástandið í dag. Hér, líkt og í niðurstöðum íbúaþingsins, telja þátttakendur
vísa um stjórnsýslu vera síður lýsandi fyrir ástandið en vísa í hinum þremur flokkunum.
Rúmlega 62% þátttakenda telja einfalt að vakta vísana. Niðurstöður um röðun lykilvísa sýna
aðrar áherslu á meðal starfsmanna þjóðgarðsins en íbúa. Mikilvægustu vísarnir að mati
starfsmanna eru „samgöngumátar og umferð“, „álag ferðamennsku á gróður og jarðveg“,
„menntun og þjálfun íbúa“, og „landnýtingaráætlun fyrir þróun ferðamennsku“ (Tafla 5 6).
Einn þátttakenda lagði enn fremur áherslu á að „Menntun og reynsla starfsmanna [væri]
mikilvæg og þörf á fjölgun landvarða og nauðsynlegt að hafa landverði allt árið“.
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Tafla 5-6 Fimm mikilvægustu lykilvísar sjálfbærni fyrir þróun ferðamennsku í og við þjóðgarðinn
Snæfellsjökul að mati starfsmanna þjóðgarðsins.

Efnahagur

Umhverfi

Samfélag og
velferð

Stjórnsýsla

1

Samgöngumátar og
umferð

Álag ferðamennsku á
gróður og jarðveg

Menntun og þjálfun

Landnýtingaráætlun
fyrir þróun
ferðamennsku

2

Ástand vega og
bílastæða

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Upplifun
heimamanna af
ferðamennsku

Stefnumótun fyrir
sjálfbæra þróun

3

Efnahagsleg lífskjör og
verðlag

4

Atvinnutækifæri og
vinnumarkaður
samfélagsins umhverfis
þjóðgarðinn

Loftmengun og
loftslagsbreytingar

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
ferðamanna

Þátttaka almennings í
stefnumótun

5

Tekjur af ferðaþjónustu

Sjávarrof

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
heimamanna

Upplifun heimamanna
af þjóðgarðinum

Umhverfisvottanir og Lýðheilsa og öryggi
tækifæri til
íbúa
umhverfisvæns reksturs

Vöktun á sjálfbærni

5.3.2.3 Vinnufundur rýnihóps
Listi sjálfbærnivísanna var endurskoðaður eftir mat og athugasemdir þátttakenda íbúaþings
og vefkönnunar í samræmi við aðferðafræði grundaðrar kenningar. Niðurstöður frá
vinnufundi rýnihópsins sýna að 90% þátttakenda telja alla vísana vera skýra. Það er sama
hlutfall og mat þátttakenda íbúaþings. Þátttakendur telja hér einnig langflesta vísana vera
lýsandi fyrir ástandið í dag. Þátttakendur rýnihóps telja enn fremur einfalt að vakta flesta af
vísunum. Forgangsröðun rýnihópsins á mikilvægustu vísunum er í takt við röðun vísanna frá
íbúafundinum, en mikilvægustu vísar íbúafundarins lenda hér flestir í örðu og þriðja sæti
(Tafla 5 7).
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Tafla 5-7 Fimm mikilvægustu lykilvísar sjálfbærni fyrir ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul, í
hverjum flokki, að mati þátttakenda rýnihóps.

1

Efnahagur

Umhverfi

Samfélag og
velferð

Stjórnsýsla

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Umhverfisvænn
rekstur

Umhverfisvitund og
sjálfbærnivitund íbúa

Stefnumótun fyrir sjálfbæra
þróun

Náttúruvernd

Umhverfisvitund og
sjálfbærnivitund
ferðamanna

Landnýtingaráætlun fyrir
þróun ferðamennsku

2 Atvinnutækifæri og
vinnumarkaður
3

Samgöngur og
umferð

Þolmörk gróðurs og
jarðvegs

Ánægja og kjör
starfsfólks í
ferðaþjónustu

Langtímaáætlun
fjárveitingar til
þjóðgarðsins

4

Föst búseta og
árstíðabundin
búseta

Loftslagsbreytingar

Upplifun og ánægja
ferðamanna

Mannauður þjóðgarðsins og
þekking starfsfólks til
sjálfbærrar þróunar

5

Beinar tekjur af
ferðaþjónustu

Sorphirða og
úrgangsmál

Lýðheilsa íbúa

Upplifun íbúa af
þjóðgarðinum

5.3.2.4 Samantekt niðurstaðna matsvinnu
Niðurstöður á matsvinnu þátttakenda eru dregnar saman í (Tafla 5-8), og forgangsröðun á
mikilvægustu vísunum til að þróa sjálfbæra ferðamennsku í og við þjóðgarðinn Snæfellsjökul
að mati íbúa í töflu 5.9

68

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku – Tilviksrannsókn fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul

Tafla 5-8 Þróun lykilvísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum samkvæmt niðurstöðum matsvinnu þátttakenda íbúaþings, vefkönnunar og rýnihóps
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Tafla 5-9 Yfirlit yfir forgangsröðun sjálfbærnivísa fyrir þróun ferðamennsku á Snæfellsnesi samkvæmt mati hagsmunaaðila. Vísar sem lýsa drifkröftum eru merktir með
þremur stjörnum (***) og vísar sem lýsa álagi með tveimur stjörnum (**).
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5.3.3 Raunhæfnimat og DPSIR-greining lykilvísa
Þar sem vöktun er ein meginforsenda sjálfbærnivísa sem mælitækis á sjálfbærni er nú lögð æ
meiri áhersla á raunhæfnimat vöktunar í mörgum þeirra alþjóðlegu viðmiða sem stuðst er við
í þessari rannsókn. Raunhæfnimat á vöktun hvers vísis byrjaði sem svar við þeirri gagnrýni á
sjálfbærnivísa að erfitt sé að aðlaga vísa að sérhæfðum þörfum svæða. Vöktun er einfaldlega
kerfisbundin söfnun og greining gagna í ákveðinn tíma. Hvað varðar sjálfbæra ferðamennsku
er mikilvægt að vöktun taki til samþættingar gagna sem ná yfir áhrif ferðamennsku á
umhverfi, samfélag og efnahag svæða sem og upplifun ferðamanna (t.d. Newsome, Moore og
Dowling, 2013).
Í þessari rannsókn var hannaður rammi að matskerfi sem unnt er að nota til að meta hversu
raunhæf vöktun sjálfbærnivísa ferðamennsku er hér á landi (Tafla 5-10). Þetta matskerfi var
prófað fyrir alla lykilvísa sem valdir voru fyrir tilviksrannsóknarsvæðið og voru búnir að fara
í gegnum mat íbúa og starfsmanna þjóðgarðsins (sjá kafla 6). Söfnun og samantekt allra
mögulegra gagna sem nýst geta í vöktun krefst hins vegar mun meiri yfirlegu og aðkomu
fleiri aðila en gert var ráð fyrir í þessari rannsókn. Raunhæfnimatið er því aðeins sýnishorn
um notkun matsrammans en gefur engu að síður til kynna að mikið skortir upp á gögn til að
vöktun margra vísanna sé raunhæf. Það er þannig ljóst að almennur skortur er á
grunngögnum og vöktun í tengslum við ferðamennsku almennt. Hvað varðar þróun
sjálfbærrar ferðamennsku á friðlýstum svæðum er því grundvallarforsendan að þróa
vöktunaráætlun fyrir hvert svæði.
Tafla 5-10 Matsrammi til að meta raunhæfni vöktunar sjálfbærnivísa (byggt á Efnahags- og framarastofnunin,
2014). Tölurnar standa fyrir fjölda lykilvísa í hverjum flokki.

Vöktun raunhæf:

Vísar

Vöktun vísis raunhæf við
núverandi aðstæður.
Grundvallargögn og mælingar eru til staðar,
a.m.k. á landsvísu og
hægt að byggja vöktun á
þeim.

Vöktun
framkvæmanleg að
hluta:

Vöktun ekki
framkvæmanleg –
langtímamarkmið:

Aðeins hluti af gögnum
og mælingum til staðar;
mælingar eru ekki
samrýmanlegar og geta
ekki gefið heildarmynd
af sjálfbærni.

Vöktun ekki
framkvæmanleg vegna
skorts á gögnum og
mælingum.

SAMTALS

Efnahagur

3

6

2

11

Samfélag og
velferð

3

6

4

13

Umhverfi

8

2

3

13

Stjórnsýsla

0

6

2

8

SAMTALS

14 (31%)

20 (44%)

11 (25%)

45/100
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Niðurstöður DPSIR-greiningarinnar sýna að flestir stjórnsýsluvísarnir lýsa „viðbrögðum“ (e.
responses) (Tafla 4-11; sjá einnig kafla 5) sem þarf ef til vill ekki að koma á óvart. Hvað
varðar sjálfbærni eru viðbrögð stjórnvalda grundvallaratriði þar sem þau hafa áhrif á alla
þætti kerfisins (sjá Mynd 4-10). Niðurstöður sýna enn fremur að flestir efnahags-, samfélagsog umhverfisvísarnir lýsa „ástandi“ (e. state). Þetta ástand endurspeglar núverandi stöðu með
tilliti til umhverfis og ferðamennsku, bæði í þjóðgarðinum og í samfélögunum umhverfis
hann. Þetta ástand er hins vegar ekki stöðugt og getur auðveldlega raskast við „álag“ (e.
pressure) sem aftur ræðst af „drifkröftunum“ (e. driving forces). Því er sérstaklega mikilvægt
að þekkja drifkrafta kerfisins sem og álagsþætti, og skilja orsakatengslin á milli þeirra til að
unnt sé að stýra þeim á sjálfbæran hátt. Þeir lykilvísar sem greindir voru sem drifkraftar og
álagsþættir eru teknir út í töflu 5-11.
Tafla 5-11 DPSIR-greining lykilvísa

DPSIR

Sjálfbærnivísar
Efnahagur
(11 vísar)

Drifkraftur
(e. Driving force)

Samfélag og
velferð
(13 vísar)
Fólksfjöldaþróun

Umhverfi
(13 vísar)

Stjórnsýsla
(8 vísar)

Ímynd og menning
svæðisins í hugum
íbúa
Umhverfisvitund
og sjálfbærnivitund
ferðamanna

Álag
(e. Pressure)

Samgöngur og
umferð
Beinar tekjur af
ferðaþjónustu

Hegðun
ferðamanna og
dvalarlengd

Umhverfisvænn
rekstur
Sorphirða og
úrgangsmál
Orkunotkun
Utanvegaakstur

Ástand
(e. Current state)

Atvinnutækifæir og
vinnumarkaður
Efnahgasleg
lífskjör og verðlag
Föst búseta og
árstíðabundin
búseta
Ástand vega og
bílastæða
Óbeinar tekjur af
ferðaþjónusta
Árstíðabundin
atvinna
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Umhverfisvitund
og sjálfbærnivitun
íbúa
Lýðheilsa íbúa
Gæði þjónustu
Ánægja og kjör
starfsfólks í
ferðaþjónusta
Upplifun
starfsmanna
þjóðgarðsins af
ferðamönnum

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Upplifun íbúa af
þjóðgarðinum

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Mannauður
þjóðgarðsins og
þekking starfsfólks
á sjálfbærri þróun

Jarðfræðilegur
fjölbreytileiki
Loftmengun
Sjávarrof
Ferskvatnsauðlindir
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Upplifun íbúa af
ferðamennsku

Áhrif
(e. Impacts)

Loftslagsbreytingar

Upplifun og ánægja
ferðamanna
Staða jafnréttismála
Viðbrögð
(e. Responses)

Framleiðsla og
nýting vöru og
þjónustu í héraði

Menntun og þjálfun
íbúa

Salerni og önnur
hreinlætisaðstaða
fyrir ferðamenn
Tækifæri íbúa til
nýsköpunar

Náttúruvernd
Minjavernd og saga

Stefnumótun fyrir
sjálfbæra þróun
Langtímaáætlun
um fjárveitingu til
þjóðgarðsins
Svæðisskipting og
skipulag
ferðamennsku
Vöktun sjálfbærni
Þátttaka
almennings í
stefnumótun
Öryggismál og
upplýsingar til
ferðamanna

5.4 Umræður og ályktanir
5.4.1 Sjálfbærnivísar sem stýritæki fyrir uppbyggingu og þróun
ferðamennsku á friðlýstum svæðum
Vöxtur ferðamennsku hér á landi hefur verið ævintýralegur síðastliðinn áratug og með því
mesta sem sést hefur á heimsvísu. Þessi hraði vöxtur hefur haft margvísleg áhrif á land og
þjóð, bæði jákvæð og neikvæð. Það er mikilvægt að þekkja þessi áhrif og skilja hvernig þau
tengjast innbyrðis. Öðruvísi er ekki unnt að stýra þeim í átt að því jafnvægi sem æskilegt er á
hverjum stað og hverju svæði, þ.e. sjálfbærni. Ekki er hægt að meta sjálfbæra þróun svæðis
eða sjálfbæra ferðamennsku á ákveðnu svæði án þess að þekkja og skilja hugtökin sjálfbær
þróun og sjálfbær ferðamennska. Skilgreining þessara hugtaka hefur verið að þróast jafnt og
þétt frá því að þau voru fyrst sett fram á vettvangi SÞ fyrir um aldarfjórðungi. Með stöðugri
endurskoðun á skilgreiningu hugtakanna eru SÞ að koma á móts við gagnrýni á hugtökunum
og um leið að undirstrika mikilvægi þess sem þau standa fyrir. Megináherslan í dag er á
heildarmyndina eins og best sést á Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun (t.d.
Alþjóðaferðamálastofnun SÞ, 2017; Félag Sameinuðu þjóðanna, á.á.), þar sem megináherslan
er lögð á heildstæða nálgun til að efla skilning á samverkandi þáttum. Skilningur á
heildarmyndinni er í dag talinn vera grundvallarforsenda sjálfbærni og þannig er litið á að
hinar þrjár klassísku víddir sjálfbærni, þ.e. efnahagur, samfélag og náttúra, séu hluti af lokuðu
kerfi (t.d. McCool o.fl. 2013). Með þessari túlkun er lögð áhersla á að ekki sé unnt að taka
eina vídd út ef markmiðið sé að meta sjálfbærni. Niðurstöður úr fyrsta verkhluta þessarar
rannsóknar benda til þess að staða sjálfbærrar þróunar sé mjög veik innan íslenskrar
ferðaþjónustu. Til að efla sjálfbærni atvinnugreinarinnar er því mikilvægt að efna til aukinnar

79

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á friðlýstum svæðum

fræðslu og umræðu um sjálfbæra þróun og sjálfbæra ferðamennsku meðal allra
hagsmunaaðila ferðamennsku.
Sjálfbær ferðamennska er ekki ný tegund ferðamennsku. Í kjarnann er sjálfbær ferðamennska
stjórnunarferli, ferli sem hefur langtímasjónarmið og heildarsýn að leiðarljósi, ásamt skilningi
á orsakasamhengi ólíkra þátta í heildarmyndinni. Sjálfbærni snýst þannig um að setja ákveðin
skilgreind mörk, og til þess að geta skilgreint mörk verðum við að skilja kerfið.
Ferðamennska er flókið kerfi. Sjálfbærnivísar hafa reynst vel sem hjálpartæki til þess að
skilgreina og setja mörk (t.d. Valentin og Spangenberg, 2000; Blackstock o.fl., 2008).
Sjálfbærnivísar sem nota á til að byggja upp og stýra ferðamennsku þurfa að miða að því að
einfalda kerfið og gera það gagnsærra. Til að sjálfbærnivísar geti gefið heildarsýn yfir áhrif
efnahagslegra, umhverfislegra og samfélagslegara þátta sem og orsakatengsl á milli
áhrifaþátta verða þeir að vera samþættir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður
Kristínar R. Kristjánsdóttur o.fl. (2017) sem sýna að sjálfbærnivísar eru í eðli sínu flóknir
vísar þar sem þeir eru samþættir úr mörgum vísum til að ná yfir heildarmyndina með öllum
sínum mismunandi áhrifþáttum og ólíku hagsmunaaðilum. Vegna þessa eru þeir
aðlögunarhæfir mismunandi aðstæðum svæða og að því leytinu til frábrugðnir einföldum
hefðbundnum vísum. Hvað varðar sjálfbæra ferðamennsku sýna hins vegar stöðugt fleiri
rannsóknir (t.d. Miller og Twining-Ward, 2005; Simpson, 2009; Tanguay o.fl., 2013; MarzoNavarro o.fl., 2015; Sinclair o.fl., 2015; Torres-Delgado og Saarinen, 2017) að betri árangur
næst með því að samtvinna hefðbundna vísa og sjálfbærnivísa, þar sem vöktun hefðbundinna
vísa er oft mun einfaldari og ódýrari en vöktun samþættra vísa. Alþjóðaferðamálastofnun SÞ
(2017) telur vöktun vera grundvallaratriði í þróun sjálfbærrar ferðamennsku í dag.
Niðurstöður raunhæfnimats lykilvísa sem valdir voru í þessari rannsókn gefa til kynna að
mikið vanti upp á að virk vöktun sé raunhæf til að vakta hina ýmsu áhrifaþætti ferðamennsku
á friðlýstum svæðum hér á landi. Þegar svo háttar til er ennþá mikilvægara en ella að samnýta
hefðbundna vísa og sjálfbærnivísa til að nýta vel þau gögn og mælingar sem þegar eru til. Það
er ekki síður mikilvægt að sjálfbærnivísar virki sem hvati fyrir stjórnendur friðlýstra svæða,
sem flest skarta mjög viðkvæmri náttúru, þessari sömu náttúru og laðar einmitt til sín
ferðamennina. Sjálfbærnivísar mega því ekki fela í sér mikið af nýjum mælingum sem eru
kostnaðarsamar, þar sem þá er líklegt að þeir verði ekki notaðir. Undir þetta tekur Jón
Björnsson þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum Snæfellsjökli (munnlegar upplýsingar
30.10.2016).
5.4.2 Uppbygging sjálfbærrar ferðamennsku á friðlýstum svæðum
Mörg friðlýst svæði hafa yfir að ráða náttúruauðlindum sem lengi hafa dregið til sín
ferðamenn, eins og t.d. sérstakar jarðminjar, sérstök vistkerfi og lítt spillta náttúru,.
Ferðaþjónustan sem atvinnugrein hefur í síauknum mæli nýtt sér þessar náttúruauðlindir og á
vinsælustu stöðunum hefur hún breytt umhverfi þeirra með uppbyggingu innviða til að geta
tekið á móti fleiri ferðamönnum en áður, eins og t.d. með bættu aðgengi, bílastæðum,
göngustígum, salernum, minjagripaverslunum, veitinasölu og gistiaðstöðu. Ferðamennska
leikur þannig sífellt stærra hlutverk innan friðlýstra svæða, og með vaxandi ferðamennsku er
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líklegt að þetta hlutverk stækki enn frekar, enda friðlýsingin ein og sér segull fyrir ferðamenn
og auglýsing um eitthvað markvert. Rannveig Ólafsdóttir og Anna Dóra Sæþórsdóttir (2017)
benda í þessu samhengi á að nú þegar hefur ferðamennska breytt ásýnd margra vinsælla
náttúrsvæða vegna aukinna innviða og aukins fjölda ferðamanna. Þær benda einnig á að
fylgifiskar vaxandi ferðaþjónustu eru enn fremur hljóð-, loft-, skólp-, sorp-, og sjónmengun.
Nýting friðlýstra svæða fyrir ferðamennsku krefst því sérstakrar stýringar.
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að megindrifkraftur ósjálfbærrar ferðamennsku á
tilviksrannsóknarsvæðinu sé skortur á svæðisskiptingu (e. zoning) og svæðisskipulagi
ferðamennsku í þjóðgarðinum. Svæðisskipting hefur lengi verið eitt af lykiltækjum við
skipulagningu og stjórnun ferðamennsku í þjóðgörðum erlendis (t.d. Eagles o.fl., 2002;
Newsome o.fl., 2013; Rotich, 2015; Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl., 2009). Samkvæmt
Newsome o.fl. (2013) má rekja upphaf svæðisskiptingar til þeirrar þarfar að vernda
náttúruauðlindir fyrir ágangi ferðamanna. Tilgangur svæðisskiptingar hefur þannig verið frá
upphafi verið að skilja að mismunandi notkun og notendur, að vernda sérstaka náttúru og
náttúrufyrirbæri, að ýta undir verndun náttúruauðlinda, og að gera svæði aðgengilegri fyrir
sem flesta og ólíka notendur með því að koma í veg fyrir togstreitu og árekstra. Með minna
og/eða erfiðara aðgengi að svæðum er til dæmis unnt að höfða til ferðamanna sem dvelja
lengur á svæðinu, og á það lögðu íbúar á Snæfellsnesi mikla áherslu á í þessari rannsókn.
Með svæðisskiptingu stýrir þjóðgarðurinn sjálfur flæði ferðamanna um garðinn og að sama
skapi ágangi og álagi þeirra á hverjum stað miðað við ákveðnar forsendur byggðar á
náttúruvernd, ástandi lands, viðhorfi íbúa og ferðamanna. Slík stýring er einnig í samræmi við
ábyrga ferðamennsku, sem snýst um það að nota atvinnugreinina til að byggja upp öflugra og
betra samfélag í og við friðlýst svæði í stað þess að láta ferðaþjónustuna einungis nota svæðið
í sína þágu (t.d. Goodwin, 2016) Svæðisskipting er þannig ein meginforsenda í stjórnunarferli
sjálfbærrar ferðamennsku, sérstaklega á friðlýstum svæðum.
Stjórnvöld hafa lengi verið á þeirri skoðun að sjálfbærni skipti grundvallarmáli fyrir þróun
íslenskrar ferðamennsku. Um það vitna allar ferðamálaáætlanir stjórnvalda síðastliðna
áratugi, þar sem sjálfbær þróun hefur verið leiðarstef þeirra allra. Niðurstöður þessarar
rannsóknar sýna hins vegar að Ísland á enn langt í land þegar kemur að sjálfbærri þróun í
ferðamennsku. Þessar niðurstöður styðja niðurstöður erlendra úttekta á sambandi
ferðamennsku og umhverfis hér á landi þar sem bent er á vaxandi álag af völdum ferðamanna
á gróður, jarðveg og dýralíf (t.d. OECD, 2014).
Ein ástæða fyrir velgengni og hagsæld stórs hluta mannkyns er sú að óspilltri náttúru
hefur verið umbreytt í manngert umhverfi: borgir, ræktarland, beitarland, vegi,
miðlunarlón og annars konar nytjaland. Náttúra hefur vikið fyrir framtakssemi
mannsins. Og þessi þróun birtist okkur gjarnan sem svo stórkostleg sigurganga
mannsandans yfir óblíðri náttúru að við, sem þrátt fyrir allt erum náttúrulegar verur,
horfum framhjá okkar eigin náttúru. Við gleymum því að við erum ekki einungis
íbúar í náttúrulegu umhverfi, við erum sjálf náttúrulegar og náttúraðar skepnur.
(Ólafur Páll Jónsson, 2007, Náttúra, vald og verðmæti, bls. 65).
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Sjálfbærni fjallar um að við séum hluti af náttúrunni í lokuðu kerfi. Ofangreind tilvísun í Ólaf
Pál Jónsson (2007) sýnir hversu langt við erum komin frá þeirri hugsun og hve erfitt getur
reynst að snúa við. Það er því mikilvægara nú en áður að þróa raunhæf sjálfbærniviðmið fyrir
íslenska ferðamennsku til framtíðar, byggða á heildarsýn yfir alla áhrifaþætti. Aðeins á þann
hátt mun atvinnugreinin ferðaþjónusta skila arði til langs tíma.
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6 Sjálfbærnivísar fyrir þróun
ferðamennsku innan og í nágrenni við
friðlýst svæði: Viðmið og aðferðir
Sjálfbærnivísa þarf stöðugt að endurmeta og uppfæra þar sem ferðamennska er hluti af flóknu
kerfi sem er sífellt að breytast (Mynd 6-1). Alþjóðleg viðmið eru í stöðugri þróun; staðbundin
markmið og verkefni í héraði, mörg hver sem íbúar eru virkir þátttakendur í, leggja stöðugt til
nýja þekkingu og bæta í reynslu heimamanna. Viðhorf íbúa til þess hvað mikilvægt sé að taka
til greina í vísunum breytist einnig hratt með auknu álagi ferðamanna. Enn fremur er það
breytilegt hvaða gögn og mælingar eru til staðar sem og möguleikar til vöktunar. Þar af
leiðandi þarf að endurmeta sjálfbærnivísa reglulega og fara í gegnum ferlið aftur.
Sjálfbærnivísa á því í raun aldrei að líta á sem tilbúna (t.d. Hart,1999; Farsari og Prastacos,
2000).

Mynd 6-1: Hringrásarferli í þróun sjálfbærnivísa

Viðmið fyrir þróun sjálfbærnivísa ferðamennsku fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul sem
byggjast á ofangreindum greiningum er að finna í viðauka VI (bls. 117-163).
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og stjórnsýsla. Þátttakendur geta tekið þátt í einum eða fleiri hópum

kl. 21:30-22:00

Samantekt og umræður

ALLIR VELKOMNIR!

1

DAGSKRÁ
18:30 Jón Björnsson: Gildi
þjóðgarðsins fyrir
nærsamfélagið

MÁNUDAGINN 20. FEBRÚAR

ÍBÚAÞING

19:00 Kynning á
rannsóknarverkefni
um þróun
sjálfbærnivísa
19:30 Matsvinna í hópum
20:30 Samantekt
niðurstaðna og
opnar umræður

Sjálfbærnivísar fyrir ferðamennsku á friðlýstum
svæðum
Flest svæði á hinum svokallaða „rauða lista“ Umhverfisstofnunar
um friðlýst svæði í hættu eru þar vegna ágangs ferðamanna.
Sjálfbær ferðamennska er því sérstaklega mikilvæg á friðlýstum
svæðum. Fyrir tilstuðlan styrks frá Stjórnstöð ferðamála ýtti
Háskóli Íslands úr vör síðastliðið haust rannsóknarverkefni sem
beinir sjónum að þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku á
friðlýstum svæðum hér á landi. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var
valinn sem tilviksrannsóknarsvæði. Sjálfbærnivísar eru stýritæki
sem halda utan um heildarmynd margvíslegra áhrifa og
breytinga. Ef sjálfbærnivísar ná jöfnum höndum til samfélags,
umhverfis og efnahags geta þeir gefið til kynna hvaða vandamál
og tækifæri eru í sjónmáli og styrkt stoðir opinberrar
ákvarðanatöku. Til þess að þróa sjálfbærnivísa fyrir þjóðgarðinn
Snæfellsjökul höfum við rýnt í nýtingu sjálfbærnivísa á friðuðum
svæðum erlendis og aðlögun þeirra að aðstæðum í þjóðgarðinum.
Næsta skref er að fá mat ykkar íbúa á notagildi þessa vísa og
mælikvarða þeirra til vöktunar og stýringar ferðamennsku á
svæðinu.
Með von um góðar undirtektir
Rannveig Ólafsdóttir, Kristín Rut Kristjánsdóttir og Kristín Vala
Ragnarsdóttir fyrir hönd Háskóla Íslands og Jón Björnsson
þjóðgarðsvörður

KL. 18:30 Í
GESTASTOFU
ÞJÓÐGARÐSINS
MALARRIFI

ALLIR ÍBÚAR
SNÆFELLSNESS
VELKOMNIR
LÉTTAR VEITINGAR Í BOÐI

HÁSKÓLI ÍSLANDS
ÞJÓÐGARÐURINN
SNÆFELLSJÖKULL

Viðauki II: Dagskrá vinnufundar rýnihóps

Viðauki II: Dagskrá vinnufundar
rýnihóps
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MAT Á SJÁLFBÆRNIVÍSUM FYRIR
FERÐAMENNSKU
Vinnufundur rýnihóps
7. september kl. 18:00
Átthagastofu Snæfellsbæjar

ÁÆTLUÐ DAGSKRÁ
18:00 Kynning á
verkefninu
18:15 Kynning á
fyrirkomulagi
fundarins
18:30 Mat á
sjálfbærnivísum –
einstaklingsvinna
19:15 Hlé
19:30 Mat á
sjálfbærnivísum –
hópavinna

Flest svæði á hinum svokallaða rauða lista Umhverfisstofnunar um
friðlýst svæði í hættu eru þar vegna ágangs ferðamanna. Með aukinni
ferðamennsku er sjálfbær ferðamennska því sérstaklega mikilvæg á
friðlýstum svæðum og í nágrenni þeirra. Fyrir tilstuðlan styrks frá
Stjórnstöð ferðamála ýtti Háskóli Íslands úr vör síðastliðið haust
rannsóknarverkefni sem beinir sjónum að þróun sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku á friðlýstum svæðum hér á landi. Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull var valinn sem tilviksrannsóknarsvæði fyrir verkefnið.

21:00 Samantekt
niðurstaðna og
opnar umræður

Sjálfbærnivísar eru stýritæki sem halda utan um heildarmynd
margvíslegra áhrifa og breytinga. Ef sjálfbærnivísar ná jöfnum
höndum til samfélags, umhverfis og efnahags geta þeir gefið til kynna
hvaða vandamál og tækifæri eru í sjónmáli og styrkt stoðir opinberrar
ákvarðanatöku. Til þess að þróa sjálfbærnivísa fyrir þjóðgarðinn
Snæfellsjökul höfum við rýnt í nýtingu sjálfbærnivísa á friðuðum
svæðum erlendis og aðlögun þeirra að aðstæðum á Snæfellsnesi.
Ferðamennska hefur hins vegar ekki einungis áhrif á starf þjóðgarðsins
eða þá sem starfa í ferðaþjónustu, heldur er mikilvægt að taka til
greina sjónarmið og þekkingu íbúa og ólíkra hagsmunahópa. Þess
vegna höfum við sett saman þennan rýnihóp til þess að leggja mat á
notagildi sjálfbærnivísanna og möguleika þeirra til vöktunar
ferðamennsku á svæðinu.
Við hlökkum til að vinna með ykkur
Rannveig Ólafsdóttir og Kristín Rut Kristjánsdóttir
Líf og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands

BOÐIÐ VERÐUR UPP Á
SÚPU, BRAUÐ, OG
KAFFI/TE

Viðauki III: Matseyðublöð fyrir íbúaþing og vinnufund rýnihóps

Viðauki III: Matseyðublöð fyrir
íbúaþing og vinnufund rýnihóps
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1. Atvinnutækifæri og
vinnumarkaður
2. Tækifæri íbúa til nýsköpunar
3. Efnahagsleg lífskjör og verðlag
4. Föst og árstíðabundin búseta
5. Árstíðabundin atvinna
6. Beinar tekjur af ferðaþjónustu
7. Óbeinar tekjur af ferðaþjónustu
8. Samgöngur og umferð
9. Ástand vega og bílastæða
10. Salerni og önnur aðstaða fyrir
ferðamenn
11. Framleiðsla og nýting vöru og
þjónustu í héraði
12. Tillaga að vísi:

Sjálfbærnivísir

Efnahagur

Nafn:

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Síða | 1

Er unnt að nota vísinn til að
lýsa ástandinu í dag?

Matsspurningar

1
2
3
4
5

Röðun vísa eftir
mikilvægi

Alls ekki sammála
Ekki sammála
Hvorki né
Sammála
Mjög sammála

Lykill fyrir
matsspurningar

Er einfalt að vakta
þennan vísi?

Mat rýnihóps á notagildi og mikilvægi sjálfbærnivísa fyrir
ferðamennsku í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrannabyggðum

1. Umhverfisvænn rekstur
2. Líffræðilegur fjölbreytileiki
3. Jarðfræðilegur fjölbreytileiki
4. Sjávarrof
5. Utanvegaakstur
6. Sorphirða og úrgangsmál
7. Loftmengun
8. Loftlagsbreytingar
9. Orkunotkun
10. Náttúruvernd
11. Þolmörk gróðurs og jarðvegs
vegna ferðamennsku
12. Stjórnun ferskvatnsauðlinda
13. Tillaga að vísi:

Sjálfbærnivísir

Umhverfi
Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Síða | 2

Er unnt að nota vísinn til að
lýsa ástandinu í dag?

Matsspurningar
Er einfalt að vakta
þennan vísi?

Röðun vísa eftir
mikilvægi

1. Fólksfjöldaþróun
2. Gæði þjónustu og veitinga
3. Ferðahegðun, dvalarlengd og
þarfir ferðamanna
4. Upplifun íbúa af ferðamennsku
5. Upplifun starfsmanna
þjóðgarðsins af ferðamönnum
6. Ánægja og kjör starfsfólks í
ferðaþjónustu
7. Ánægja ferðamanna
8. Staða jafnréttismála
9. Menntun og þjálfun íbúa
10. Ímynd og menning svæðisins í
hugum íbúa
11. Umhverfisvitund og
sjálfbærnivitund íbúa
12. Umhverfisvitund og
sjálfbærnivitund ferðamanna
13. Lýðheilsa og öryggi íbúa
14. Tillaga að vísi:

Sjálfbærnivísir

Samfélag og velferð
Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Síða | 3

Er unnt að nota vísinn til að
lýsa ástandinu í dag?

Matsspurningar
Er einfalt að vakta
þennan vísi?

Röðun vísa eftir
mikilvægi

1. Stefnumótun fyrir sjálfbæra þróun
2. Landnýtingaráætlun fyrir þróun
ferðamennsku
3. Vöktun á sjálfbærni
4. Mannauður þjóðgarðsins og þekking
starfsfólks til sjálfbærrar þróunar
5. Þátttaka almennings í stefnumótun
6. Langtímaáætlun fjárveitingar til
þjóðgarðsins
7. Upplifun íbúa af þjóðgarðinum
8. Tillaga að vísi:

Sjálfbærnivísir

Stjórnsýsla
Er unnt að nota vísinn til
að lýsa ástandinu í dag?

Síða | 4

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Matsspurningar
Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísa eftir
mikilvægi

Mat rýnihóps á mikilvægi sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrannabyggðum

Efnahagur
Röðun vísa
Sjálfbærnivísir
1. Atvinnutækifæri og vinnumarkaður
2. Tækifæri íbúa til nýsköpunar
3. Efnahagsleg lífskjör og verðlag
4. Föst og árstíðabundin búseta
5. Árstíðabundin atvinna
6. Beinar tekjur af ferðaþjónustu
7. Óbeinar tekjur af ferðaþjónustu
8. Samgöngur og umferð
9. Ástand vega og bílastæða
10. Salerni og önnur aðstaða fyrir ferðamenn
11. Framleiðsla og nýting vöru og þjónustu í héraði
Tillaga að vísi:

eftir mikilvægi

Mat rýnihóps á mikilvægi sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrannabyggðum

Umhverfi
Röðun vísa eftir
Sjálfbærnivísir
1. Umhverfisvænn rekstur
2. Líffræðilegur fjölbreytileiki
3. Jarðfræðilegur fjölbreytileiki
4. Sjávarrof
5. Utanvegaakstur
6. Sorphirða og úrgangsmál
7. Loftmengun
8. Loftlagsbreytingar
9. Orkunotkun
10. Náttúruvernd
11. Þolmörk gróðurs og jarðvegs vegna ferðamennsku
12. Stjórnun ferskvatnsauðlinda
Tillaga að vísi:

mikilvægi

Mat rýnihóps á mikilvægi sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrannabyggðum

Samfélag og velferð
Röðun vísa eftir
Sjálfbærnivísir
1. Fólksfjöldaþróun
2. Gæði þjónustu og veitinga
3. Ferðahegðun, dvalarlengd og þarfir ferðamanna
4. Upplifun íbúa af ferðamennsku
5. Upplifun starfsmanna þjóðgarðsins af ferðamönnum
6. Ánægja og kjör starfsfólks í ferðaþjónustu
7. Ánægja ferðamanna
8. Staða jafnréttismála
9. Menntun og þjálfun íbúa
10. Ímynd og menning svæðisins í hugum íbúa
11. Umhverfisvitund og sjálfbærnivitund íbúa
12. Umhverfisvitund og sjálfbærnivitund ferðamanna
13. Lýðheilsa og öryggi íbúa
Tillaga að vísi:

mikilvægi

Mat rýnihóps á mikilvægi sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku í
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og nágrannabyggðum

Stjórnsýsla
Röðun vísa eftir
Sjálfbærnivísir
1. Stefnumótun fyrir sjálfbæra þróun
2. Landnýtingaráætlun fyrir þróun ferðamennsku
3. Vöktun á sjálfbærni
4. Mannauður þjóðgarðsins og þekking starfsfólks til
sjálfbærrar þróunar
5. Þátttaka almennings í stefnumótun
6. Langtímaáætlun fjárveitingar til þjóðgarðsins
7. Upplifun íbúa af þjóðgarðinum
Tillaga að vísi:

mikilvægi

Viðauki IV: Viðmið fyrir þróun sjálfbærnivísa ferðamennsku fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul

Viðauki IV: Viðmið fyrir þróun
sjálfbærnivísa ferðamennsku fyrir
þjóðgarðinn Snæfellsjökul
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Efnahagur – Lykilvísir 1
Atvinnutækifæri og vinnumarkaður
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EC1: Employment by sector: Percentage of the overall employed workforce by sector (SUSTAIN, 2012).
EC2: Unemployment rate (SUSTAIN, 2012).
IN-B1.a: Regular monitoring and reporting of […] employment and investment data (GSTCC, 2013).
IN-B1.c: Collection and public reporting at least annually of tourism-related employment data, disaggregated by gender and age
group (GSTCC, 2013).
IN-B2.a: Legislation or policies supporting equal opportunities in employment for all, including women youth, disabled people,
minorities, and other vulnerable populations (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
Material wellbeing domain: Unemployment rate (ASI-II, 2014).
TC4: Tourism creates employment opportunities (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC5: Most of tourism-related employments belong to local people (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar,
1 staðbundið viðmið

3,8
(sammála)

3,6
(sammála)

3,6
(sammála)

3,7
Röðun 1 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Vinnumarkaður, Fjöldi launþega í ferðaþjónustu.
Ferðamálastofa: Störf í ferðaþjónustutengdum greinum.
SSV-tölfræði fyrir Vesturland: Atvinnuleysi, Atvinnulíf eftir greinum,
Atvinnugreinar sem styðja ferðaþjónustu.
DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Aukin
ferðamennska

Skipulag og stýring
ferðamennsku í átt
að sjálfbærri
þróun

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Kröfur um aukna
vöru og þjónustu

Atvinnutækifæri
og vinnumarkaður

Þessi vísir fékk hæstu einkunn við forgangsröðun íbúa og starfsmanna
þjóðgarðsins af öllum vísum efnahags, samfélags, umhverfis og
stjórnsýslu. Í hugum íbúa er vinnumarkaður svæðisins
grundvallarforsenda fyrir sjálfbærni á svæðinu. Samkvæmt
yfirmarkmiðum B2 (GSTCC, 2013) hér að ofan, þarf yfirgripsmikla
vöktun á staðbundnum forsendum atvinnuþróunar, sem og á
heildarmynd vinnumarkaðsins. Skoða þarf hlut ferðaþjónustu í
vinnumarkaðnum í tengslum við vísa samfélags og velferðar. Til þess
þarf meiri gögn en tiltæk eru í dag.
Vísirinn lýsir ástandi. Aukin ferðamennska skapar kröfur um aukna
vöru og þjónustu, sem aftur skapar grunn fyrir aukin atvinnutækifæri,
sem hefur áhrif á efnahagsleg lífskjör á svæðinu. Óstýrður vöxtur mun
hins vegar raska jafnvæginu og leiða til ósjálfbærni sem getur leitt til
minnkandi eftirspurnar. Því er mikilvægt að stjórnvöld bregðist rétt
við.

Efnahagur – Lykilvísir 2
Samgöngur og umferð
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
D12: Low-impact transportation: IN-D12.a: Program to increase the use of low-impact transportation (GSTCC, 2013).
EC8: Transport usage. The share of use of each mode of transport as a percentage of the use of total transport. % passenger km
using other than private car.
EC8: Transport of Goods.
EC8: Optional 1: Vehicle ownership.
EC8: Optional 2: Degree of accessibility (SUSTAIN, 2012).
IN-A2.c: The tourism organization is suited to the size and scale of the destination (GSTCC, 2013).
IN-A7.b: Guidelines, regulations, and/or policies that protect natural and cultural resources (GSTCC, 2013).
IN-B8.a: Programs for enterprises, visitors, and the public to contribute donations to community and biodiversity conservation
initiatives and/or infrastructure development (GSTCC, 2013).
IN-D12.b: Program to make sites of visitor interest more accessible to active transportation (walking and cycling) (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar. Engir viðeigandi vísar – engin virk vöktun.
Lykilsvið 6: Skipulags- og byggingamál: Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu. Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun (US, 2015).
Overloaded tourist capacity during peak periods destroys the area’s environment.
Tourism increases congestion in the local resident’s daily life during peak periods.
Tourism causes traffic jams during peak periods.
Tourists destroy the environmental quality (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

9 vísar,
3 staðbundin viðmið

4,4
(sammála)

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota þennan Er einfalt að
vísi til að lýsa ástandinu vakta þennan
í dag?
vísi?
meðalgildi
meðalgildi svara
svara

4,3
(sammála)

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Fjárlög til vegagerðar og innviða.
Hagstofa Íslands: Samgöngur.
Svæðisskipulag Snæfellsness.
Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US 2015).
DPSIR-greining

4,4
(sammála)

Röðun vísis eftir
mikilvægi
meðalgildi svara

4,6
Röðun 2 af 11

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Kröfur
ferðaþjónustunnar
um bættar
samgöngur

Bættar samgöngur

Mengun,
utanvegaakstur

Samgöngur og
umferð

Gæði og ástand
umhverfis

Þessum vísi er forgangsraðað næsthæst í þessum flokki af íbúum og
starfsmönnum þjóðgarðsins. Niðurstaða þeirra undirstrikar mikilvægi
þessi að leggja aukna áherslu á tengsl þróunar ferðamennsku og
uppbyggingu innviða almennt í samfélaginu. Svæðisskipulag
Snæfellsness, í samvinnu við Svæðisgarð Snæfellsness og
Verndaráætlun þjóðgarðsins 2010-2020, hefur að geyma gögn og
markmið er varða þennan vísi. Þar er hins vegar ekki um að ræða virka
vöktun, en vöktun væri unnt að byggja á þeirri vinnu.
Vísirinn lýsir álagi og því er vöktun á honum sérstaklega mikilvæg, þar
sem álagið getur auðveldlega breytt ástandi svæðisins og ástandið
hefur áhrif á bæði upplifun og hegðun ferðamanna.

Efnahagur – Lykilvísir 3
Efnahagsleg lífskjör og verðlag
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
Economic control: The percentage of public expenses within the region (regional government, municipal taxes, community sales
taxes) raised locally (ASI-II, 2014).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
Per Capita Gross Domestic product (ASI-II, 2014).
Per Capita Household Income (ASI-II, 2014).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

3 vísar,
1 staðbundið viðmið

3,8
(sammála)

3,6
(sammála)

3,7
(sammála)

4,7
Röðun 3 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Laun og tekjur, Launavísitala, Lífsgæði, Neysluútgjöld,
Fjárhagsstaða heimila, Húsnæðismál, Skuldir, eignir og eiginfjárstaða
einstaklinga.
Þjóðskrá: Vísitölur kaups- og leiguverðs, Söluverð fasteigna.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:

Fjölgun
ferðamanna

Dreifing
hagnaðar í
samfélaginu

Efnahagslegur
óstöðugleiki

Beinar og
óbeinar tekjur
ferðaþjónustu

Efnahagsleg
lífskjör og
verðlag

Vísirinn er mikilvægur að mati íbúa og starfsmanna. Hann tengist
þróun ferðamennsku, jákvæðri upplifun ferðamanna og jákvæðri
ímynd íbúa af eigin svæði. Virk vöktun er þegar til staðar á
efnahagslegum lífskjörum og verðlagi á Íslandi.
Vísirinn lýsir ástandi sem skapast hefur vegna fjölgunar ferðamanna á
svæðinu og aukinna tekna sem þeim fylgir. Þessi aukning veldur álagi
sem getur auðveldlega raskað ástandinu og valdið efnahagslegum
óstöðugleika. Til að tryggja bætt efnahagsleg lífskjör til framtíðar er
mikilvægt að stjórnvöld beiti sér fyrir því að hagnaður af
ferðamennsku dreifist réttlátlega í samfélaginu.

Efnahagur – Lykilvísir 4
Föst búseta og árstíðabundin búseta
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EC9 Seasonal homes: Homes that are occupied only a part of the year and are not the occupant’s primary residence (SUSTAIN,
2012).
Net migration (ASI-II, 2014).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TC2: Improving regional construction (Tsaur o.fl., 2006).
TC1: Local community shares the distribution of tourism revenue (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC2: Tourism improves regional development (Ng o.fl., 2017).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

5 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

4,2
(sammála)

4,9
Röðun 4 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Húsnæðismál: Staða á húsnæðismarkaði.
Þjóðskrá: Fjöldi íbúða, Fjöldi sumarhúsa, Vísitölur kaups- og leiguverðs,
Lögheimili.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Skipulag og
stefnumótun um
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Heildarmat á notagildi vísisins:

Beinar og óbeinar
tekjur
ferðaþjónustu

Föst búseta og
árstíðabundin
búseta

Vísirinn er mikilvægur að mati íbúa og starfsmanna þjóðgarðsins.
Virk vöktun einföld og er þegar til staðar. Vísirinn lýsir ástandi sem
stjórnast af tekjum af ferðaþjónustu á svæðinu.
Búsetuform á svæðinu hefur áhrif á efnahagsleg lífskjör og verðlag á
svæðinu, því hærra hlutfall sem árstíðabundin búseta er, því meiri líkur
eru á efnahagslegum óstöðugleika og efnahagslegum leka. Stjórnvöld
þurfa því að bregðast við með vel ígrundaðri stefnumótun í átt að
sjálfbærri þróun ferðamennsku til framtíðar og fylgja henni eftir með
ítarlegri aðgerðaáætlun og vöktun.

Efnahagur – Lykilvísir 5
Ástand vega og bílastæða
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
D12: Low-impact transportation: IN-D12.a: Program to increase the use of low-impact transportation (GSTCC, 2013).
IN-A2.c: The tourism organization is suited to the size and scale of the destination (GSTCC, 2013).
IN-A7.b: Guidelines, regulations, and/or policies that protect natural and cultural resources (GSTCC, 2013).
IN-B8.a: Programs for enterprises, visitors, and the public to contribute donations to community and biodiversity conservation
initiatives and/or infrastructure development (GSTCC, 2013).
IN-D12.b: Program to make sites of visitor interest more accessible to active transportation (e.g. walking and cycling) (GSTCC,
2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.
Lykilsvið 6: Skipulags- og byggingamál: Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US, 2015).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
Overloaded tourist capacity during peak periods destroys the area’s environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Tourism increases congestion in the local resident’s daily life during peak periods (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Tourism causes traffic jams during peak periods (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Tourists destroy the environmental quality (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

10 vísar,
3 staðbundin viðmið

4,5
(mjög sammála)

4,4
(sammála)

4,7
(mjög sammála)

5,2
Röðun 5 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Fjárlög til vegagerðar og grunngerðar.
Niðurstöður raunhæfnimats:
Svæðisskipulag Snæfellsness.
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Hagstofa Íslands: Samgöngur.
Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US,
2015).
DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Þessi vísir tengist lykilvísi 2, samgöngum og umferð, og það sama á
við hér að það þarf að leggja aukna áherslu á tengsl þróunar
Fjölgun ferðamanna
ferðamennsku og þróunar innviða í samfélaginu. Virk vöktun er ekki
fyrir hendi, en Svæðisskipulag Snæfellsness, í samvinnu við
Svæðisgarð Snæfellsness og Verndaráætlun þjóðgarðsins 2010-2020,
hefur að geyma gögn og markmið er varða þennan vísi, og mögulegt er
Svæðisskipting og
skipulag sjálfbærrar
Samgöngur og umferð
ferðamennsku
að byggja vöktun á þeirri vinnu.
Vísirinn lýsir ástandi sem ræðst af álagi sem skapast vegna fjölgunar
ferðamanna á samgöngumannvirki á svæðinu. Of mikið álag á
núverandi ástand vega og bílastæða hefur áhrif á upplifun ferðamanna
og getur einnig haft áhrif á líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni
Upplifun ferðamanna;
svæðisins. Mikilvægt er að viðbrögð stjórnvalda beinist því hér að
líffræðilegur og
Ástand vega og
bílastæða
jarðfræðilegur
langtíma-stefnumótun sjálfbærrar ferðamennsku og með því að
fjölbreytileiki
svæðisskipta þjóðgarðinum, m.t.t. þess hvers konar ferðamennska er
æskileg á hverju svæði og leggja vegi og útbúa bílastæði út frá þeirri
skiptingu.

Efnahagur – Lykilvísir 6
Framleiðsla og nýting vöru og þjónustu í héraði
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-B9.a: Program to support and build capacity of local and small- and medium-sized enterprises (GSTCC, 2013).
IN-B9.b: Program encourages enterprises to purchase goods and services locally (GSTCC, 2013).
IN-B9.c: Program to support and develop local sustainable products based on local nature and culture (GSTCC, 2013).
IN-B9.d: Program to include local artisans, farmers, and suppliers in the tourism value chain (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk
vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TC4: Tourism creates employment opportunities (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC5: Most of tourism-related employments belong to local people (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

6 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,1
(sammála)

3,6
(sammála)

3,7
(sammála)

5,7
Röðun 6 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

DPSIR-greining
Aukin
ferðamennska

Framleiðsla og
nýting á vöru og
þjónustu í héraði

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Heildarmat á notagildi vísisins:

Kröfur um aukna
vöru og þjónustu

Atvinnutækifæri
og vinnumarkaður

Svæðisgarður Snæfellsness hefur unnið mikið starf í samvinnu við
ferðaþjónustuaðila á Snæfellsnesi þar sem framleiðsla vöru og þjónustu
í héraði er meginþemað. Hins vegar er enn sem komið er engin virk
vöktun á þeirri framleiðslu fyrir hendi. Vöktunina væri hægt að byggja
á þessari vinnu Svæðisgarðsins. Mikill áhugi virðist enn fremur vera
fyrir hendi á þessu þema á Snæfellsnesi í dag, sem unnt er að nýta.
Samkvæmt DPSIR-greiningu lýsir þessi vísir viðbrögðum stjórnvalda
til að efla svæðisbundna framleiðslu og nýtingu hennar í héraði, sem er
mikilvægur þáttur fyrir þróun sjálfbærrar ferðamennsku.

Efnahagur – Lykilvísir 7
Beinar tekjur af ferðaþjónustu
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EC3: Gross Value Added (GVA), defined as the value of all newly generated goods and services less the value of the cost of the
raw materials and other goods and services that are used by production (SUSTAIN, 2012).
TC3: Tourism creates acceptable income for local community (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
IN-B1.b: Economic Monitoring: Regular monitoring and reporting at least annually of direct and indirect contributions of tourism.
IN-B1.a: Regular monitoring and reporting of visitor expenditure data, revenue per available room (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.

Niðurstöður
heimildaúttektar
Fjöldi vísa

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?
meðalgildi svara

4 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,4
(sammála)

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?
meðalgildi svara

4
(sammála)

meðalgildi svara

3,7
(sammála)

Röðun vísis eftir
mikilvægi
meðalgildi svara

5,7 (rýnihópur)
/ 6 (meðaltal allra
hópa fyrir og eftir að
honum var breytt)

Röðun 7 af 11
Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Hagvísar í ferðaþjónustu.
Ferðamálastofa: Hagtölur í íslenskri ferðaþjónustu.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Stefnumótun um
þróun sjálfbærrar
ferðamennsku

Föst búseta og
árstíðabundin
búseta

Beinar tekjur af
ferðaþjónustu

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Heildarmat á notagildi vísisins:
Vöktun á þessum vísi er mjög virk á Íslandi. Gott væri hins vegar að
bæta við fleiri breytum í vöktunina þar sem einblínt yrði á tekjustig
samfélaga út frá kjörum og verðlagi á hverju svæði fyrir sig. Mikilvægt
er að horfa einnig til þess að betri afkoma ferðaþjónustu hefur ekki
einungis jákvæð áhrif í för með sér, þar sem aukinni ferðamennsku
fylgir jafnframt álag á íbúa og samfélög, ásamt á vistkerfi og innviði,
sem og á upplifun og ánægju ferðamannanna.
Þessi vísir lýsir álagi samkvæmt DPSIR-greiningu en aukinni
ferðamennsku fylgir aukning beinna tekna inn í samfélagið, sem aftur
bæta efnahagsleg lífskjör á svæðinu vegna aukinnar atvinnu. Þar sem
ferðamennskan á svæðinu er árstíðabundin eykst eftirspurn eftir
árstíðabundnu vinnuafli og hún getur síðan leitt til efnahagslegs
óstöðugleika. Mikilvægt er því að stjórnvöld bregðist við með skýrri
stefnumótun og svæðisbundnu skipulagi um sjálfbæra ferðamennsku.

Efnahagur – Lykilvísir 8
Salerni og önnur aðstaða fyrir ferðamenn
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
A8: Access for all: IN-A8.a: Policies supporting access to tourist sites and facilities, including those of natural and cultural
importance, for individuals with disabilities and others who have specific access requirements, where appropriate.
B5: Local access: IN-B5.a: Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access by locals and domestic visitors to
natural and cultural sites (GSTCC, 2013).
IN-A2.c: The tourism organization is suited to the size and scale of the destination (GSTCC, 2013).
IN-A7.b: Guidelines, regulations, and/or policies that protect natural and cultural resources (GSTCC, 2013).
IN-A8.b: Accessibility solutions are designed to take into account the integrity of the site while making reasonable accommodation
for people with disabilities (GSTCC, 2013).
IN-C1.a: Management system to protect natural and cultural sites, including build heritage and rural and urban scenic views
(GSTCC, 2013).
IN-C1.b: Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts on sites and attractions.
IN-C2.a: Administrative mechanism responsible for implementing visitor plans and operations (GSTCC, 2013).
IN-B5.b: Monitoring of behavior and characteristics of local, domestic and foreign visitors to tourist sites and attractions (GSTCC,
2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TR7: The area is overdeveloped with tourism infrastructure and facilities (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TR 3: Overloaded tourist capacity during peak periods destroys the area’s environment.
TR 4: Tourists destroy the environmental quality (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

12 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,7
(mjög sammála)

4,4
(sammála)

4,3
(sammála)

6,7
Röðun 8 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Fjárlög til vegagerðar og grunngerðar.
Hagstofa Íslands: Samgöngur,
Fjöldi ferðamanna í þjóðgarðinum.
DPSIR-greining
Skortur á skipulagi
ferðamennsku

Salerni og önnur
hreinlætisaðstaða
fyrir ferðamenn

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Upplifun og
hegðun
ferðamanna

Gæði og ástand
umhverfis

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Þessi vísir telst til innviða og, eins og með aðra vísa sem tengjast
innviðum, er hér mikilvægt að leggja aukna áherslu á tengsl þróunar
ferðamennsku og innviðauppbyggingu almennt í samfélaginu. Engin
virk vöktun er fyrir hendi en í Svæðisskipulagi Snæfellsness er að finna
gögn og markmið sem unnt er að nota við vöktun. Í vísunum í
heimildunum hér að ofan er lögð áhersla á að innviðir fyrir ferðamenn
séu fyrir alla sem ferðast um svæðið, hvort sem það eru erlendir eða
innlendir ferðamenn, eða íbúar.
Drifkrafturinn Skortur á skipulagi ferðamennsku veldur álagi á
upplifun og hegðun ferðamanna, sem meta gæði svæðisins út frá sinni
upplifun. Skortur á skipulagi veldur einnig því að fjöldaferðamennska
vex í þjóðgarðinum, en umhverfisáhrif fjöldaferðamanna eru mun
hærri en annarra markhópa.

Efnahagur – Lykilvísir 9
Tækifæri íbúa til nýsköpunar
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
B2: Local Career opportunities: The destination‘s enterprises provide equal employment, training opportunities, occupational
safety, and fair wages for all (GSTCC, 2013).
B9: Supporting local entrepreneurs and fair trade:
IN-B9.a: Program to support and build capacity of local and small- and medium-sized enterprises (GSTCC, 2013).
IN-B9.b: Program encourages enterprises to purchase goods and services locally (GSTCC, 2013).
IN-B9.c: Program to support and develop local sustainable products based on local nature and culture (GSTCC, 2013).
IN-B9.d: Program to include local artisans, farmers, and suppliers in the tourism value chain (GSTCC, 2013).
IN-C6.a: Laws, regulations or programs to protect intellectual property rights of local individuals and communities (GSTCC,
2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TC5: Most of tourism-related employments belong to local people (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

7 vísar,
1 staðbundið viðmið

3,7
(sammála)

3
(hvorki né)

3
(hvorki né)

7
Röðun 9 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.

DPSIR-greining
Fólksfjöldaþróun

Tækifæri íbúa til
nýsköpunar

Ímynd og menning
svæðisins í hugum
íbúa

Kröfur um
samfélagslega
þjónustu

Föst búseta og
árstíðabundin
búseta

Heildarmat á notagildi vísisins:
Mat íbúa og starfsmanna þjóðgarðsins og lág forgangsröðun á þessum
vísi sýnir að þátttakendur í úttektinni sjá ekki beina tengingu hans við
svæðið. Virk vöktun á vísum tengdum nýsköpun á svæðinu gæti hins
vegar stutt við staðbundna þróun ferðaþjónustu og ýtt undir jákvæð
áhrif ferðaþjónustunnar á samfélag og umhverfi, auk þess að skapa
fleiri og fjölbreyttari störf í ferðaþjónustu.
Með vísinum er lýst viðbrögðum stjórnvalda á að efla tækifæri til
nýsköpunar tengd ferðaþjónustu á svæðinu. Þessi viðbrögð hafa
einkum áhrif á búsetuþróun og ímynd og menningu svæðisins í hugum
íbúa. Ný störf tengd nýsköpun ýta einnig undir fólksfjölgun á svæðinu.
Með auknum fólksfjölda aukast kröfur um samfélagslega þjónustu,
sem aftur eflir búsetu og fólksfjöldaþróun á svæðinu.

Efnahagur – Lykilvísir 10
Óbeinar tekjur af ferðaþjónustu
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EC3: Expenditures and investments in coastal management, what resources are being committed in order to manage the coast in an
integrated way rather than taking each service separately (SUSTAIN, 2012).
Economic control: The percentage of public expenses within the region raised locally (regional government, municipal taxes,
community sales rates) (ASI-II, 2014).
IN-B1.b: Economic Monitoring: Regular monitoring and reporting at least annually of direct and indirect contributions of tourism
(GSTCC, 2013).
IN-B8.a: Programs for enterprises, visitors, and the public to contribute donations to community and biodiversity conservation
initiatives and/or infrastructure development (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TC1: Local community shares the distribution of tourism revenue (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TR1: Tourists make economic contributions for environmental conservation (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar
Fjöldi vísa

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?
meðalgildi svara

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?
meðalgildi svara

meðalgildi svara

Röðun vísis eftir
mikilvægi
meðalgildi svara

8,5 (rýnihópur)
/ 7,3 (meðaltal allra
6 vísar,
1 staðbundið viðmið

4
(sammála)

3,6
(sammála)

3,3
(hvorki né)

hópa fyrir og eftir
honum var breytt)

Röðun 10 af 11
Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Hagvísar í ferðaþjónustu.
Ferðamálastofa: Hagtölur í íslenskri ferðaþjónustu.
DPSIR-greining
Fjölgun
ferðamanna

Dreifing
hagnaðar

Efnahagsleg
lífskjör og
verðlag

Eyðsla
ferðamanna

Óbeinar tekjur
af
ferðaþjónustu

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Óbeinum tekjum af ferðaþjónustu var í úttektinni forgangsraðað
nokkru aftar en beinum tekjum. Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins eru
heldur ekki eins vissir um hvað vísirinn þýðir og vísirinn sem á við
beinar tekjur og hversu viðeigandi hann er. Þeim finnst heldur ekki
mjög raunhæft að vakta þennan vísi. Hagtölur og hagvísar í
ferðaþjónustu eru aðgengileg gögn og nauðsynleg til að meta tekjur.
Hins vegar segja þessi gögn mjög lítið um hverju tekjur skila til
samfélagsins, náttúruverndar, grunngerðar og þróun ferðamennsku á
svæðinu. Það þarf mun nákvæmari vöktun á því hvar tekjur af
ferðaþjónustu enda til að unnt sé að vakta þennan vísi.Vöktun á
þessum vísi er þess vegna hér metin sem langtímamarkmið.
Vísirinn lýsir ástandi sem skapast af eyðslu ferðamanna sem drifin er
áfram af fjölgun þeirra á svæðinu. Tekjurnar efla efnahagsleg lífskjör,
en mikilvægt er m.t.t. sjálfbærni að hagnaðurinn dreifist réttlátlega til
að efla jákvæð áhrif aukinnar ferðamennsku.

Efnahagur – Lykilvísir 11
Árstíðabundin atvinna
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-A4.a: Specific strategy for marketing off-season events and attracting year-round visitors (GSTCC, 2013).
IN-A14: Promotion:
IN-A14.a: Destination promotional messages that represent local communities and visitors authentically and respectfully.
IN-A14.b: Destination promotional messages that are accurate in their description of products and services (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
TC5: Most of tourism-related employments belong to local people (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC6: Tourism promotes social welfare, (e.g. health and education level) (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC11: Local residents are satisfied with tourism development (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

6 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,4
(sammála)

4
(sammála)

4,3
(sammála)

8,4
Röðun 11 af 11

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Vinnumarkaður, Fjöldi launþega í ferðaþjónustu.
Ferðamálastofa: Erlendir ferðamenn eftir árstíðum, Gistinætur eftir
landshlutum, Ferðalög Íslendinga.
DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Styrking
atvinnu í héraði
utan háannar

Árstíðabundin
búseta

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Beinar tekjur af
ferðaþjónustu

Árstíðabundin
atvinna

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins eru sammála um að notagildi þessa
vísis sé viðeigandi þótt þeir forgangsraði honum neðst. Virk vöktun á
vinnumarkaði er fyrir hendi, sem og vöktun á fjölda ferðamanna eftir
landshlutum. Vinnumarkaðsrannsóknir Hagstofunnar ná hins vegar
ekki til óformlegra atvinnuforma, sem algeng eru í ferðaþjónustu,
sérstaklega árstíðabundin störf. Vöktun þessa vísis krefst meiri og
virkari vöktunar á áhrifum árstíðabundinnar atvinnu á samfélag.
Vísirinn lýsir ástandi sem verður til vegna tekna sem skapast af
ferðamennsku. Eftirspurnin er árstíðabundin og því skapast þörf fyrir
árstíðabundna atvinnu, sem hefur áhrif á búsetumynstur svæðisins.
Mikilvægt er að viðbrögð stjórnvalda feli í sér styrkingu atvinnu í
héraði allt árið til að jafna út árstíðasveiflu í ferðaþjónustu.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 1
Upplifun íbúa af ferðamennsku
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT4: There is good interaction between the local community and tourists (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
EC5: Tourism intensity. A measure of tourism pressure mainly upon social and environmental systems. Units: Number of tourists /
resident population / year (SUSTAIN, 2012).
IN-B4.a: Regular collection, monitoring, recording, and public reporting of data on resident aspirations, concerns, and satisfaction
with destination management.
IN-B4.b: Collection, monitoring, recording, and public recording of data occurs in a timely manner (GSTCC, 2013).
TC11: Local residents are satisfied with tourism development.
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

5 vísar,
2 staðbundin viðmið

4
(sammála)

3,5
(sammála)

3,3
(hvorki né)

4,4
Röðun 1 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Aukin
ferðamennska

Dreifing
hagnaðar í
samfélaginu

Upplifun íbúa af
ferðamennsku

Tekjur af
ferðaþjónustu

Efnahagsleg
lífskjör og
verðlag

Af vísunum sem falla undir samfélag og velferð forgangsraða íbúar og
starfsmenn þjóðgarðsins þessum vísi efst. Þeir telja þannig upplifun
íbúa af ferðamennsku vera mjög mikilvæga fyrir sjálfbærni svæðisins
og þróun sjálfbærrar ferðamennsku á svæðinu. Þeim þykir hins vegar
hvorki einfalt né raunhæft að vakta þennan vísi. Það ætti þó að vera
auðvelt með reglulegri viðhorfskönnun meðal íbúa. Slík vöktun gefur
vísbendingar um viðhorf íbúa almennt sem gæti jafnframt nýst við
vöktun á öðrum vísum.
Vísirinn lýsir áhrifum sem orsakast af aukinni ferðamennsku á
svæðinu, sem kemur með bæði beinar og óbeinar tekjur inn í
samfélagið en veldur einnig álagi á innviði. Auknar tekjur bæta
efnahagsleg lífskjör sem hafa áhrif á upplifun íbúa af ferðamennsku.
Svo að sú upplifun haldist jákvæð er mikilvægt að stjórnvöld beiti sér
fyrir dreifingu hagnaðarins innan samfélagsins.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 2
Umhverfisvitund og sjálfbærnivitund íbúa
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CR1: The local residents support resource conservation.
CR3: Local residents and business operators interfere with the resources in […] Park.
CR6: The local residents are polluting the […] Park’s environment.
CR7: The activities from the local residents’s livelihoods pose a threat to the […] Park’s ecosystem.
RC3: The […] park improves local resident’s environmental consciousness.
RC2: The […] park provides local residents with environmental education opportunities (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl.,
2006).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

6 vísar

3,9
(sammála)

3,5
(sammála)

3,2
(hvorki né)

4,6
Röðun 2 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Sorphirða og
úrgangsmál;
mengun

- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Menntun og
þjálfun íbúa

Niðurstöður raunhæfnimats:

Framleiðsla og
nýting á vörum og
þjónustu í héraði

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
íbúa

Þessi vísir er mjög mikilvægur að mati íbúa og starfsmanna
þjóðgarðsins. Ekki er til nein virk vöktun á umhverfis- og/eða
sjálfbærnivitund íbúa né heldur ferðamanna. Þessir tveir vísar tengjast
og eru háðir hvor öðrum þar sem íbúar hafa í mörgum tilfellum
tækifæri til að hafa áhrif á bæði umhverfisvitund og sjálfbærnivitund
ferðamanna, t.d. með umhverfisvænum rekstri.
Þessi vísir lýsir ástandi. Þróun ferðamennsku á svæðinu eykur
framleiðslu og nýtingu á vörum og þjónustu í héraði. Áhrif þeirrar
framleiðsu, hvað varðar sorp, úrgang, og mengunarmál, ráðast af
umhverfis- og sjálfbærnivitund íbúa. Því meiri sem sú vitund er því
minni verða neikvæð áhrif ferðamennsku. Því er mikilvægt að
stjórnvöld bregðist við með aukinni menntun og þjálfun íbúa.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 3
Upplifun og ánægja ferðamanna
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT1: Local community (e.g. local residents and local operators) provides experiential opportunities for tourist.
CT4: There is good interaction between the local community and tourists.
IN-A10.a: Collection and public reporting of data on visitor satisfaction.
IN-A10.b: System to take action to improve visitor satisfaction based on monitoring information.
IN-A14.a: Destination promotional messages that represent local communities and visitors authentically and
respectfully (GSTCC, 2013).
IN-A14.b: Destination promotional messages that are accurate in their description of products and services (GSTCC,
2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.

RT1: The […] Park provides educational opportunities to tourists.
RT3: The government agencies provide excellent nature experiences to tourists.
RT4: The […] Park provides excellent environmental education experiences to tourists.
RT5: Tourists are satisfied with the whole touristic experience.
RT6: The tourists appreciate the attractions in the […] Park (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

11 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

4
(sammála)

4
(sammála)

5,1
Röðun 3 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Ferðamálastofa: Ferðaþjónustan í tölum.

DPSIR-greining

Upplifun og
ánægja
ferðamanna

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Fjöldi ferðamanna

Stefnumótun og
skipulag
sjálfbærrar
ferðamennsku

Niðurstöður raunhæfnimats:

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs;
utanvegaakstur

Gæði og ástand
umhverfis

Ferðamálastofa hefur vaktað upplifun og ánægju ferðamanna með
heimsókn sína til landsins í mörg ár. Síðastliðin ár hefur verið bætt við
spurningum til að gefa nánari mynd af upplifun þeirra. Þessi vísir
tengist upplifun íbúa af ferðamönnum. Hvað varðar sjálfbæra þróun er
mikilvægt að vöktun á þessum vísi sé heildstæðari og tengist einnig
upplifun íbúa, fremur en einungis afkomu ferðaþjónustunnar sem
atvinnugreinar.
Vísirinn lýsir áhrifunum af álagi ferðamanna á vistkerfi þjóðgarðsins
vegna stöðugrar fjölgunar. Upplifun og ánægja ferðamanna er háð
tegund ferðamanna, þ.e. hvernig ferðamenn íbúar og þjóðgarðurinn
vilja að heimsæki garðinn og hvers konar ferðamennsku þeir vilja þróa.
Innviðir þurfa því að vera í samræmi við það mat og byggjast á skýrri
stefnumótun um þróun sjálfbærrar ferðamennsku á svæðinu.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 4
Hegðun ferðamanna og dvalarlengd
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT1: Local community (e.g. local residents and local operators) provides experiential opportunities for tourist (Ng o.fl.,
2017; Tsaur o.fl., 2006).
EC5: Optional 1: Bed occupancy rate. Proportion of the available tourist beds that are occupied over a year.
(SUSTAIN, 2012).
IN-B5.a: Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access by locals and domestic visitors to
natural and cultural sites.
IN-B5.b: Monitoring of behavior and characteristics of local, domestic and foreign visitors to tourist sites and
attractions (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

4 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,2
(sammála)

3,5
(sammála)

3,3
(hvorki né)

5,5
Röðun 4 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Gisting, farþegar, ferðavenjur.
Ferðamálastofa: Ferðaþjónustan í tölum, dvalarlengd, fjöldi ferðamanna,
Niðurstöður raunhæfnimats:
komur, gistinætur. Ferðavenjur Íslendinga og erlendra ferðamanna.
- Vöktun raunhæf.
Áætlaður fjöldi á svæðum og stöðum: Snæfellsnes/Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull.
Fjöldi ferðamanna í þjóðgarðinum.
Stjórnstöð ferðamála: Mælaborð ferðaþjónustunnar.
DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Náttúruvernd

Hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Hegðun
ferðamanna og
dvalarlengd

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Vísirinn er mikilvægur að mati íbúa og starfsmanna þjóðgarðsins. Til
eru tölfræðileg gögn um dvalarlengd ferðamanna á Íslandi, hins vegar
er ekki til nein regluleg vöktun á því hvaða áhrif ferðahegðun hefur á
náttúru og samfélög. Það væri raunhæft að samhæfa þau gögn og þá
vöktun sem er til staðar og draga ályktanir út frá því. Enn fremur er
þörf á nákvæmari kortlagningu ferðahegðunar og áhrifa hennar.
Útreikninga á fjölda ferðamanna í þjóðgarðinum ásamt útreikningum
Hagstofunnar á fjölda ferðamanna væri unnt að nýta til að kortleggja
mismunandi álag ferðamanna í þjóðgarðinum.
Vísirinn lýsir álagi, sem undirstrikar mikilvægi á reglulegri vöktun
hans. Hvers konar ferðamenn heimsækja þjóðgarðinn hefur áhrif á
umgengi þeirra við þær náttúru- og menningarauðlindir sem
þjóðgarðurinn býður upp á.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 5
Lýðheilsa íbúa
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
Infant mortality (ASI-II, 2014).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.

SW6: Provision of health care services (by type) per capita (per head of population), within a certain distance or
travelling time.
SW6: Optional 2: Life expectancy, Average life expectancy by gender (SUSTAIN, 2012).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

3 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,1
(sammála)

3,4
(hvorki né)

3,5
(sammála)

6,1
Röðun 5 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Gagnasaöfn landlæknisembættisins: Lýðheilsuvísar; Fæðingar; Heilsa og
líðan; Heilbrigðisþjónusta; Lyfjanotkun; Dánarorsakir; Sjúkdómar (Embætti
landlæknis).

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Fólksfjöldaþróun

Dreifing hagnaðar í
samfélaginu

Efnahagslegur
óstöðugleiki

Atvinnutækifæri
og vinnumarkaður

Lýðheilsa íbúa

Lýðheilsa landsmanna er almennt vel vöktuð hér á landi. Hjá embætti
landlæknis er m.a. að finna gagnasöfn og tölfræði á landsvísu um alla
helstu lýðheilsuvísa. Hins vegar vantar gögn, og þ.a.l. vöktun, um
hvernig aukin ferðamennska hefur áhrif á aðgengi íbúa og ferðamanna
að heilbrigðisþjónustu. Þessi vísir tengist á þann hátt öryggismálum og
honum er forgangsraðað nokkuð ofarlega hjá þátttakendum í
matsvinnunni.
Vísirinn lýsir ástandi. Staðbundin fólksfjöldaþróun drífur áfram þörf
fyrir aukin atvinnutækifæri og heilbrigður vinnumarkaður er forsenda
góðrar lýðheilsu íbúa. Efnahagslegum óstöðugleika þarf því að mæta
með réttlátlegri dreifingu hagnaðar í samfélaginu.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 6
Fólksfjöldaþróun
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
Net migration (ASI-II, 2014).
SW1: Demographic dependency ratio. The number of children (0 – 14 years old) and older people (65 and over) in
relation to the working-age population (15 – 64 years old) (UN, 2007) (SUSTAIN, 2012).
The proportion of graduates who are still in the community 10 years later (ASI-II, 2014).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar –
engin virk vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin
virk vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

3 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,5
(sammála)

4,2
(sammála)

4,6
(mjög sammála)

6,3
Röðun 6 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Mannfjöldi: Sveitarfélög og byggðarkjarnar, fæddir og
dánir, búferlaflutningar, mannfjöldaspá.

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Fólksfjöldaþróun

Heildarmat á notagildi vísisins:
Stefnumótun og
skipulag um
sjálfbæra þróun

Efnahagsleg
lífskjör og verðlag

Kröfur um vöru og
þjónustu

Atvinnutækifæri
og vinnumarkaður

Til eru góðar tölfræðilegar upplýsingar um fólksfjöldaþróun á Íslandi.
Hins vegar er ekki tiltæk nein regluleg vöktun á því hvaða áhrif
fólksfjöldaþróun hefur á samfélög, sem er mikilvæg þekking hvað
varðar sjálfbærni samfélaga.
Samkvæmt DPSIR-greiningu lýsir vísirinn drifkrafti samfélaga og er á
þann hátt grundvallarvísir í sjálfbærri þróun þeirra.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 7
Gæði þjónustu
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-A14.b: Destination promotional messages that are accurate in their description of products and services.
IN-C5.a: Interpretive information available to visitors in tourist offices and at natural and cultural sites.
IN-C5.b: Interpretive information is culturally appropriate.
IN-C5.c: Interpretive information is developed with community collaboration.
IN-C5.d: Interpretive information is available in languages pertinent to visitors.
IN-C5.e: Tour guide training in the use of interpretive information (GSTCC, 2013).
RT5: Tourists are satisfied with the whole touristic experience (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin
virk vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

7 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,2
(sammála)

3,5
(sammála)

3,3
(hvorki né)

6,4
Röðun 7 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Ferðamálastofa: Mat ferðamanna á ferðaþjónustu.

DPSIR-greining

Upplifun og
ánægja
ferðamanna

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Árstíðabundin
atvinna

Menntun og
þjálfun starfsfólks í
ferðaþjónustu

Niðurstöður raunhæfnimats:

Árstíðabundin
búseta

Gæði þjónustu

Ekki er nein virk vöktun á gæðum ferðaþjónustu eða gæðum þjónustu
almennt á svæðinu. Aftur á móti eru til gögn sem vakta ánægju
ferðamanna og mætti tengja þennan vísi þeirri vöktun. Samkvæmt
heimildaúttekt er ánægja ferðamanna hins vegar ekki nóg en í vísunum
hér að ofan er áhersla lögð á að meta þurfi gæði þjónustunnar
hlutlausar en nú er gert hér á landi.
Vísirinn lýsir ástandi. Árstíðabundinn vinnumarkaður
ferðaþjónustunnar veldur árstíðabundinni búsetu sem hefur áhrif á
gæði þjónustu. Gæðin sjálf hafa síðan bein áhrif á upplifun og ánægju
ferðamanna. Það er því mikilvægt að viðbrögð stjórnvalda snúi að því
að lengja ferðatímabilið og efla fagmennsku í greininni með aukinni
menntun og þjálfun starfsfólks í ferðaþjónustu.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 8
Ímynd og menning svæðisins í hugum íbúa
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT1: Local community (e.g. local residents and local operators) provides experiential opportunities for tourist.
CT2: Local community provides diverse cultural experiences to tourists.
CT3: Local community provides cultural exchange opportunities with tourists (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Cultural autonomy, culture vitality, self-governance: Do laws and policies exist in a given state or region that recognize institutions that
advocate for the cultural autonomy?
Contact with Nature Domain: Consumption of Traditional Food.
Contact with Nature Domain: Harvest of Traditional Food (ASI-II, 2014).
Belonging: What percentage of people are engaged in recreational or subsistence activities on the land?
EC9: Optional 5: Aquaculture and fisheries production. Commercial produ of aquatic organisms in coastal waters (SUSTAIN, 2012).
IN-B5.a: Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access by locals and domestic visitors to natural and cultural sites.
IN-B5.b: Monitoring of behavior and characteristics of local, domestic and foreign visitors to tourist sites and attractions (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
SW4: Visits to cultural and natural sites. Number of visitors to cultural and natural sites per annum.
SW5 Attendance to festivals and public events, organized to strengthen the area‘s local identity.
SW5: Optional 2: Local products. Locally determined method for measuring of local produce to local consumers in a year. This might be
a measure of direct numbers or value of or it could be the number of farm markets, or local shops, or businesses such as hotels
and restaurants using locally sourced produce (SUSTAIN, 2012).
TC10: Tourism causes loss of traditional culture.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

14 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,2
(sammála)

3,8
(sammála)

3,3
(hvorki né)

6,4
Röðun 8 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining
Ímynd og menning
svæðisins í hugum
íbúa

Svæðisbundin
stefnumótun fyrir
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
ferðamanna

Umhverfisvæn
starfsemi

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
íbúa

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.
Heildarmat á notagildi vísisins:
Með starfi Svæðisgarðsins Snæfellsness, sem og Svæðisskipulagi
Snæfellsness 2014-2020, hefur verið lagt mikið af mörkum til þessa
vísis, ef horft er til fyrirmynda úr heimildaúttekt. Hins vegar er ekki
um neina reglulega vöktun að ræða. Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins
telja vöktun þessa vísis vera erfiða.
Samkvæmt DPSIR-greiningu er vísirinn drifkraftur hvað varðar
orsakatengsl annarra þátta og sem slíkur er hann grundvallarvísir og
því mjög mikilvægur. Ímynd og menning svæðisins í hugum íbúa gerir
þá kröfu að starfsemi á svæðinu sem snýr að ferðaþjóðnustu sé
umhverfisvæn og skaði hvorki náttúru né menningarauðlindir. Hvernig
til tekst veltur því á umhverfis- og sjálfbærnivitund íbúa, sem aftur
hefur áhrif á umhverfis- og sjálfbærnivitund ferðamanna og hegðun
þeirra á svæðinu.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 9
Ánægja og kjör starfsfólks í ferðaþjónustu
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-A14.a: Destination promotional messages that represent local communities and visitors authentically and
respectfully.
IN-A14.b: Destination promotional messages that are accurate in their description of products and services.
IN-B2.b: Training programs that provide equal access to all, including women, youth, disabled people, minorities, and
other vulnerable populations.
IN-B2.c: Legislation or policies supporting occupational safety for all.
IN-B2.d: Legislation or policies supporting fair wages for all, including women, youth, disabled people, minorities, and
other vulnerable populations (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

5 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

3,7
(sammála)

6,6
Röðun 9 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Launakostnaður eftir atvinnugrein, Vinnumarkaður.
Ferðamálastofa: Störf í ferðaþjónustutegndum greinum, velta í einkennandi
atvinnugreinum ferðaþjónustu.
DPSIR-greining

Undirborgun
starfsfólks

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Svæðisbundin
stefnumótu fyrir
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Niðurstöður raunhæfnimats:

Beinar tekjur af
ferðaþjónustu

Ánægja og kjör
starfsfólks í
ferðaþjónustu

Til eru tölfræðilegar upplýsingar um tekjur og störf í ferðaþjónustu á
Íslandi. Hins vegar er ekki til regluleg vöktun á upplifun starfsfólks í
ferðaþjónustu. Hagvísar ferðaþjónustu fela ekki í sér kjör starfsmanna í
ferðaþjónustu. Launakostnaður, fjöldi starfa og velta
ferðaþjónustufyrirtækja gefa mjög takmarkaða sýn á kjör starfsmanna í
greininni. Hér er einnig mikilvægt að hafa í huga að víðs vegar um
heim er ferðaþjónustan sú atvinnugrein sem er með flesta starfsmenn á
svörtum markaði og er þekkt fyrir bág kjör. Röðun þátttakenda í
matsvinnu á þessum vísi neðarlega í mikilvægisröð gefur til kynna að
vekja þarf meiri athygli á þessum málaflokki.
Vísirinn lýsir ástandi, sem drifið er áfram af fjölgun ferðamanna og
vaxandi ferðamennsku, sem kemur með beinar tekjur inn í samfélagið.
Ánægja starfsfólks er grundvallaratriði sjálfbærni og því er mikilvægt
að stefnumótun og aðgerðir beinist fyrst og fremst að því að efla
ánægju og kjör starfsfólks.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 10
Umhverfisvitund og sjálfbærnivitund ferðamanna
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
RT2: The government agencies have increased the tourists’ environmental awareness (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl.,
2006).
TR2: Tourists participate in the island environment conservative activities.
TR4: Tourists destroy the island's environmental quality.
TC12: Tourists pollute local environment.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

4 vísar

4
(sammála)

3,5
(sammála)

3
(hvorki né)

7,3
Röðun 10 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Líffræðileg og
jarðfræðileg
fjölbreytni

- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Umhverfisvitund
og
sjálfbærnivitund
ferðamanna

Náttúruvernd

Niðurstöður raunhæfnimats:

Hegðun
ferðamanna og
dvalarlengd

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Ekki er nein virk vöktun á umhverfisvitund og/eða sjálfbærnivitund
ferðamanna, fremur en á umhverfis- og sjálfbærnivitund íbúa
(lykilvísir 2). Þessir tveir vísar tengjast hvor öðrum þar sem íbúar hafa
í mörgum tilfellum tækifæri til að hafa áhrif á umhverfis- og
sjálfbærnivitund ferðamanna, auk þess sem fordæmi íbúa getur haft
mikil áhrif á ferðamenn, og að sama skapi á það hvers konar
ferðamenn heimsækja svæðið. Á þann hátt er þessi vísir drifkraftur í
DPSIR-rófinu. Með því að markaðssetja svæðið fyrir ferðamenn með
mikla umhverfis- og sjálfbærnivitund skapast eftirspurn hjá þeim
ferðamönnum sem hafa meiri áhuga á náttúru og menningu svæðisins
en aðrir ferðamenn og eru því líklegri til að dvelja þar lengur, en á það
lögðu íbúar mikla áherslu í matsvinnunni. Umgengni ferðamanna
skiptir líka máli þegar kemur að því að ganga ekki á þolmörk
vistkerfisins sem og á líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni. Sú
fjölbreytni er eitt meginaðdráttarafl svæðisins fyrir ferðamenn.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 11
Menntun og þjálfun íbúa
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-B6.a: Program to raise awareness of tourism’s role and potential contribution held in communities, schools, and
higher education institutions.
IN-B9.a: Program to support and build capacity of local and small- and medium-sized enterprises (GSTCC, 2013).
SW3: Educational attainment of the population. Proportion of the population of working age that has gained postschool leaving age education qualifications. (SUSTAIN, 2012).
The proportion of students pursuing post-secondary education opportunities.
The ratio of students successfully completing postsecondary education.
The proportion of graduates who are still in the community 10 years later (ASI-II, 2014).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

6 vísar

4,3
(sammála)

3,6
(sammála)

3,7
(sammála)

8,1
Röðun 11 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Hagstofa Íslands: Menntunarstaða; Leikskólastig; Grunnskólastig;
Framhaldsskólastig; Háskólastig; Símenntun.
DPSIR-greining

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Menntun og þjálfun
íbúa

Sorphirða og
úrgangsmál;
loftmengun;
líffræðileg fjölbreytni

Framleiðsla og nýting
vöru og þjónusut í
héraði

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund íbúa

Þessi vísir tengist bæði almennu menntunarstigi á svæðinu og menntun
og þjálfun íbúa er varðar ferðaþjónustu og áhrif ferðamennsku. Íbúar
og starfsmenn þjóðgarðsins setja þennan vísi í lítinn forgang og telja
flesta aðra vísa vera mikilvægari. Þeir telja hann hins vegar vera
skýran, fremur lýsandi fyrir samfélagið og auðveldan að vakta.
Almennt menntunarstig er vel vaktað á Íslandi en vöktun á menntun og
þjálfun íbúa, hvað varðar ferðaþjónustu og áhrif ferðamennsku, er ekki
til staðar. Mikið starf hefur verið unnið á Snæfellsnesi á vegum
Umhverfisvottunar Snæfellsness, Átthagastofu og Svæðisgarðs hvað
varðar fræðslu um alls kyns málefni er tengjast sjálfbærni og
ferðamennsku á svæðinu. Vöktun ætti því að vera raunhæf að hluta.
Vísirinn lýsir viðbrögðum stjórnvalda og hefur orsakatengsl við alla
þætti á DPSIR-rófinu, og skiptir höfuðmáli hvað varðar það að efla
umhverfis- og sjálfbærnivitund íbúa.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 12
Upplifun starfsmanna þjóðgarðsins af ferðamönnum
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’t’s while visiting […] Park (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl.,
2006).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

1 vísir,
1 staðbundið viðmið

4,4
(sammála)

4,4
(sammála)

4,2
(sammála)

9,2
Röðun 12 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Ánægja í starfi

- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Staðbundin þróun
ferðamennsku

Svæðisskipting og
skipulag
ferðamennsku í
þjóðgarðinum

Niðurstöður raunhæfnimats:

Hegðun
ferðamanna

Upplifun
starfsmanna
þjóðgarðsins af
ferðamönnum

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða þessum vísi í næstminnsta
forgang í þessum flokki og telja hann því ekki vera sérlega
mikilvægan. Mjög fáar fyrirmyndir eru til í erlendum heimildum um
þennan vísi sérstaklega en hann tengist hins vegar mjög vísunum um
upplifun íbúa af ferðamennsku og ánægju og kjörum starfsfólks í
ferðaþjónustu. Vöktun á þessum vísi er mikilvæg hér á landi þar sem
þjóðgarðar draga til sín sífellt fleiri ferðamenn. Vöktun ætti að vera
möguleg í sambandi við vöktun á mannauði þjóðgarðsins og þekkingu
starfsmanna á sjálfbærri þróun.
Vísirinn lýsir ástandi sem skapast vegna hegðunar ferðamanna á
svæðinu. Hvers konar ferðamenn heimsækja svæðið ræðst af
stefnumótun og stýringu ferðamanna á svæðinu. Svæðisskipting
minnkar álag á viðkvæmustu svæði þjóðgarðsins og minnkar
hagsmunaárekstra milli ólíkra markhópa ferðamanna og er þannig bæði
í þágu ferðamanna og náttúruverndar og auðveldar auk þess starf
landvarða.

Samfélag og velferð – Lykilvísir 13
Staða jafnréttismála
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-B2.a: Legislation or policies supporting equal opportunities in employment for all, including women youth, disabled people,
minorities, and other vulnerable populations (GSTCC, 2013).
IN-B2.c: Legislation or policies supporting occupational safety for all (GSTCC, 2013).
IN-B2.d: Legislation or policies supporting fair wages for all, including women youth, disabled people, minorities, and other
vulnerable populations (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015). Engir viðeigandi vísar – engin virk
vöktun.
Lykilsvið 7: Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.
SW2: Poverty. % of population at risk of poverty.
SW2: Optional 1: Actions for the promotion of equal opportunities and social inclusion. This may describe actions that are in place
and can be included, such as the provision of an advice bureau, monitoring schemes and awareness raising campaigns. %
of people covered by actions.
SW2: Optional 2: Degree of women participation in decision-making positions. Number of women involved in decision-making
positions as a percentage of all decision-making positions.
SW2: Optional 3: Unemployment of disabled people. Percentage of the disabled working age population not in work (SUSTAIN,
2012).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

7 vísar,
2 staðbundin viðmið

3,8
(sammála)

3,3
(hvorki né)

3,3
(hvorki né)

10
Röðun 13 af 13

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:

Hagstofa Íslands: Talnaefni um „Konur og karlar á Íslandi 19752017“.
Jafnréttisstofa og Velferðarráðuneytið: Ýmis gögn
DPSIR-greining

Staða
jafnréttismála

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Stuðningur
stjórnvalda við
jafnrétti í
ferðaþjónustu

Niðurstöður raunhæfnimats:

Tekjur af
ferðaþjónustu

Ánægja og kjör
starfsfólks í
ferðaþjónustu

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða þessum vísi neðst í þessum
flokki. Þessi niðurstaða tengist mögulega því að Íslendingar telja
jafnrétti almennt vera gott hér á landi. Engin virk vöktun er hins vegar
fyrir hendi en Jafnréttisstofa hefur safnað saman töluverðu af gögnum
er varða stöðu kynjanna á mörgum sviðum samfélagsins, sem unnt
væri að styðjast við að einhverju leyti. Þau gögn snerta einungis
jafnrétti kynja á vinnumarkaði sem og menntun. Jafnréttisstofa bendir á
að árið 2016 skiluðu aðeins 38% sveitarstjórna upplýsingum um stöðu
og framgang jafnréttismála til stjórnvalda, sem veikir þessar
upplýsingar. Margar fyrirmyndir eru til í heimildum sem snúa að
nýtingu þessa vísi og mikilvægt er að vekja meiri athygli á þessum
málaflokki og hvernig jafnrétti samfélagsins tengist kjörum starfsfólks
í ferðaþjónustu og upplifun bæði ferðamanna og íbúa af ferðamennsku.
Hvað varðar ferðamennsku lýsir vísirinn áhrifum sem ráðast af því
hversu ánægt starfsfólk í ferðaþjónustu er með kjör sín og stöðu í
samfélaginu. Sú ánægja er m.a. háð því hversu jöfn tekjudreifing
atvinnugreinarinnar er.

Umhverfi – Lykilvísir 1
Þolmörk gróðurs og jarðvegs
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’ts while visiting […] Park.
CR6: The local residents are polluting the Park’s environment.
CR7: The activities from the local residents’ livelihoods pose a threat to the […] Park’s ecosystems (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl.,
2006).
EC5: Tourism intensity. A measure of tourism pressure mainly upon social and environmental systems. Units: Number of tourists /
resident population / year (SUSTAIN, 2012).
IN-C1.b: Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts on sites and attractions.
IN-C2.a: Administrative mechanism responsible for implementing visitor management plans and operations.
IN-C3.a: Cultural and environmental guidelines for visitor behavior in sensitive sites.
IN-C3.b: Code of practice for tour guides and tour operators.
IN-D2.b: Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, sensitive environments (GSTCC, 2013).
TC12: Tourists pollute local environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Lykilsvið 6: Skipulags- og byggingamál (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

4
(sammála)

3,8
(sammála)

3,7
Röðun 1 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Fjöldi ferðamanna samkvæmt talningum í þjóðgarðinum.
Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US, 2015).

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Náttúruvernd

Hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

Fjöldi ferðamanna

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins forgangsraða þessum vísi efst af
öllum vísum í þessum flokki og náttúruvernd næstefst. Augljóst er því
að þeir telja þessa tvo þætti mikilvæga fyrir svæðið, sem og fyrir
ferðamennsku á svæðinu. Það er einnig ljóst að þátttakendur tengja
þolmörk gróðurs og jarðvegs við áhrif ferðamennsku. Í heimildaúttekt
eru mörg dæmi um þolmörk vistkerfa og því er mögulegt að nýta þau
sem fyrirmynd að reglulegri vöktun, sem í dag er ekki til staðar á
svæðinu. Unnt væri einnig að nýta talningu ferðamanna í
þjóðgarðinum og meta þolmörk vistkerfa og þolmörk umhverfis m.t.t.
vistgerðaflokkunar Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Vísirinn lýsir ástandi sem ákvarðast af fjölda ferðamanna, sem og
tegund ferðamanna. Verði álagið of mikið valda áhrifin hnignun
líffræðilegrar og jarðfræðilegrar fjölbreytni á svæðinu, sem mikilvægt
er að bregðast við.

Umhverfi – Lykilvísir 2
Náttúruvernd
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-C1.a: Management system to protect natural and cultural sites, including build heritage and rural and urban scenic views.
IN-C1.b: Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts on sites and attractions.
IN-D2.b: Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, sensitive environments (GSTCC, 2013).
EN3: Area of land and sea protected by statutory designations. Area protected for nature conservation, landscape or heritage.
Includes marine protected area (if within local / regional authority jurisdiction). Units: Hectares as a percentage of the land
area of the municipality (SUSTAIN, 2012).
Lykilsvið 6: Skipulags- og byggingamál.
Lykilsvið 4: Verndun og stjórnun vistkerfa (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

4 vísar,
1 staðbundið viðmið

4
(sammála)

4
(sammála)

3,7
(sammála)

3,8
Röðun 2 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Náttúruverndaráætlun.
Svæðisskipulag.
Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US, 2015).

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Náttúruvernd

Hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

Fjöldi ferðamanna

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins forgangsraða þessum vísi næstefst í
þessum flokki, sem undirstrikar mikilvægi náttúruverndar í hugum
þeirra. Líklegt er að mikilvægi þjóðgarðsins fyrir ferðaþjónustu á
svæðinu eigi hér einhvern hlut að máli Líta má á reglulega endurnýjun
náttúruverndaráætlunar og svæðisskipulags sem ákveðna vöktun á
náttúruvernd svæðisins. Hins vegar er ekki til staðar regluleg vöktun á
upplifun og viðhorfi íbúa til náttúruverndar eða tengsla náttúruverndar
og þolmarka gróðurs og jarðvegs m.t.t. aukinnar ferðamennsku.
Vísirinn lýsir viðbrögðum stjórnvalda, sem eru mikilvæg til að sporna
gegn hnignun líffræðilegrar og jarðfræðilegrar fjölbreytni vegna
vaxandi fjölda ferðamanna á svæðinu, sem og til að sporna gegn því að
náttúruleg ásýnd svæðins breytist í manngerða ásýnd vegna
ferðamennsku. Mikilvægt er því að nýting þjóðgarðsins fyrir
ferðamennsku byggist á svæðisskiptingu m.t.t. náttúruverndar.

Umhverfi – Lykilvísir 3
Umhverfisvænn rekstur
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EC6: Beaches with eco-label awards.
EC7: Recreational boating. The number of berths and moorings for recreational boating gives an indication of the pressure upon
the coastal system.
EC8: Optional 4: Share of biofuels in transport. Amount of biofuels used as a percentage of total fuel consumed.
EN8: Optional 1: Percentage of buildings conforming to strict environmental standards (SUSTAIN, 2012).
IN-A11.a: Industry-supported sustainable tourism certification or environmental management system.
IN-A11.b: Recognized sustainable tourism certification or environmental management system.
IN-A11.c: Monitoring of tourism business participation in tourism certification or environmental management system.
IN-A11.d: Publicly available list of sustainably certified or verified enterprises.
IN-D4.a: Program to assist enterprises to measure, monitor, minimize, and publicly report greenhouse gas emissions.
IN-D4.b: System to assist enterprises to mitigate greenhouse gas emissions.
IN-D6.a: Program to assist enterprises to measure, monitor, reduce, and publicly report water usage (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 5: Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa ferðaþjónustunnar (US, 2015).
TC12: Tourists pollute local environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

12 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,1
(sammála)

3,6
(sammála)

4,1
(sammála)

5,1
Röðun 3 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Fjöldi umhverfisvottaðra ferðaþjónustufyrirtækja sem hlutfall af heildarfjölda
ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu (US, 2015).

DPSIR-greining

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Ímynd og menning
svæðisins í hugum
íbúa

Svæðisbundin
stefnumótun fyrir
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Líffræðilegur og
jarðfræðilegur
fjölbreytileiki

Umhverfisvænn
rekstur

Umhverfis- og
sjálfbærnivitund
íbúa / ferðamanna

Starf Umhverfisvottunar Snæfellsness hefur enn ekki leitt til þess að
mörg ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu vinni að umhverfisvottun.
Starfið hefur hins vegar augljóslega átt mikinn þá í að vekja athygli á
málefninu þar sem bæði íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins
forgangsraða þessum vísi sem hinum þriðja mikilvægasta í þessum
flokki. Vísirinn tengist mjög ímynd og menningu svæðisins í hugum
íbúa en tengist jafnframt umhverfisvitund íbúa og ferðamanna.
Umhverfisvænn rekstur hefur jákvæð áhrif á alla vísana í þessum
flokki. Vöktun þessa vísis er nú þegar virk en hvað varðar sjálfbærni er
þörf á víðtækari vöktun til að vekja athygli á að umhverfisvænn rekstur
er ekki aðeins mælanlegur í vottunum, eins og vísar úr heimildunum
hér að ofan sýna.
Vísirinn lýsir álagi, en drifkrafturinn Ímynd og menning svæðisins í
hugum íbúa kallar á umhverfisvænan rekstur, sem aftur kallar á
þekkingu og skilning íbúa á umhverfismálum og sjálfbærni til að ekki
sé gengið á líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni svæðisins.

Umhverfi – Lykilvísir 4
Líffræðilegur fjölbreytileiki
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN2: Change of condition of coastal and marine habitats and species that have been identified as priorities for conservation.
Description: Status and trends of biodiversity and habitats loss. Main objective identified by the EU with relation to
biodiversity. Units: Number of (A) habitats and (B) species lost since the approval EU Habitats and Birds Directives. The
year of approval of each Directive will be the baseline year for those species and habitats listed.
EN2: Optional 2: Terrestrial coastal / marine endangered /endemic species with management plan. Existence of management plans
for coastal and marine endangered / endemic species. Units: Number or % of species.
EN2: Optional 3: Invasive species. Extent to which invasive fauna and flora are present within coastal and marine ecosystems.
Units: checklist of sightings / present; presence of top ten unwanted per region within each jurisdiction (SUSTAIN, 2012).
IN-D2.a: Maintained and updated inventory of sensitive and threatened wildlife and habitats.
IN-D2.b: Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, sensitive environments, and species.
IN-D2.c: System prevents the introduction of invasive species.
IN-D3.a: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
IN-D3.b: Regulations and standards for controlling harvesting or capture, display, sale, of plants and animals (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 4: Verndun og stjórnun vistkerfa (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

8 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

3,5
(hvorki né)

5,6
Röðun 4 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Náttúrufræðistofnun Íslands: Grunnupplýsingar um dýraríki og tegundafjölbreytni.
Flatarmál svæða sem vernduð eru vegna lífríkis, sem hlutfall af heildarflatarmáli
svæðisins (US, 2015).

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Náttúruvernd

Þolmörk
gróðurs og
jarðvegs

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

Fjöldi
ferðamanna

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða hvoru tveggja líffræðilegum og
jarðfræðilegum fjölbreytileika ofarlega (í fjórða og fimmta sæti) og virðast
þessir tveir vísar haldast í hendur í hugum þeirra. Vöktun er raunhæf, þar sem
Íslendingar eru aðilar að nokkrum alþjóðlegum samningum hvað varðar
líffræðilega fjölbreytni, s.s. samningsins um líffræðilega fjölbreytni (CBD) og
samningsins um alþjóðaverslun með tegundir dýra og plantna í
útrýmingarhættu (CITES). Náttúrufræðistofnun hefur umsjón með söfnun
gagna í þessum verkefnum. Hins vegar þarf að samræma vöktun og gera hana
aðgengilegri. Unnt er að nálgast fjölmörg dæmi um mæliaðferðir og vöktun
sjálfbærnivísa fyrir þennan vísi í heimildunum hér að ofan.
Vísirinn lýsir ástandi, sem vaxandi fjöldi ferðamanna veldur álagi á. Verði
álagið of mikið er hætta á að líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins hnigni,
með tilheyrandi áhrifum á þolmörk vistkerfa. Til að varðveita líffræðilegan
fjölbreytileika þjóðgarðsins þarf nýting hans fyrir ferðamennsku að byggjast á
svæðisskiptingu m.t.t. náttúruverndar.

Umhverfi – Lykilvísir 5
Jarðfræðilegur fjölbreytileiki
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN2: Optional 3: Invasive species. Extent to which invasive fauna and flora are present within coastal and marine ecosystems.
Units: checklist of sightings / present; presence of top ten unwanted per region within each jurisdiction.
IN-D2.b: Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, sensitive environments.
IN-D2.c: System prevents the introduction of invasive species (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 6: Skipulags- og byggingamál (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

3 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

4
(sammála)

6,2
Röðun 5 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Íslenskt landslag: Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni (Þóra Ellen
Þórhallsdóttir o.fl., 2010).
Flatarmál grænna svæða sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins (US, 2015).

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Náttúruvernd

Þolmörk
jarðminja

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Fjöldi
ferðamanna

Jarðfræðilegur
fjölbreytileiki

Það sama á við um þennan vísi og líffræðilegan fjölbreytileika (lykilvísir 4) að
íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða honum ofarlega hvað mikilvægi varðar.
Samkvæmt Náttúrufræðistofnun tengist jarðfræðilegur fjölbreytileiki fyrst og
fremst verndun jarðminja. Ekki er nein virk vöktun á þessum vísi í dag. Hins
vegar er til töluverð þekking á jarðfræðilegum fjölbreytileika, sem og á
mögulegri flokkun, sem tengist einkum rannsóknum vegna rammaáætlunar,
eins og flokkun landslags og landslagsheilda, sem unnt væri að nýta til
vöktunar. Jarðfræðilegur fjölbreytileiki er grunnurinn að því fjölbreytta
landslagi sem ferðamenn sækjast eftir að upplifa og er því mjög mikilvæg
auðlind fyrir ferðaþjónustuna.
Vísirinn lýsir ástandi, sem vaxandi fjöldi ferðamanna veldur álagi á. Verði
álagið of mikið er hætta á að jarðfræðilegum fjölbreytileika svæðisins hnigni,
með tilheyrandi áhrifum á þolmörk jarðminja, sem oft á tíðum eru mjög
viðkvæmar. Til að varðveita jarðfræðilegan fjölbreytileika þjóðgarðsins þarf
nýting hans fyrir ferðamennsku að byggjast á svæðisskiptingu m.t.t.
viðkvæmni jarðminja og náttúruverndar almennt.

Umhverfi – Lykilvísir 6
Sorphirða og úrgangsmál
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN11: Waste production and disposal method. This includes the production of waste /capita and quantities of waste generated
segregated by disposal method-landfill, recycling, up cycling, incineration, composting… Units: kg / capita/ year; %
landfill; % recycling; % incineration; % compost.
EN12: Amount of beach litter. Measured by the amount of litter collected on the beach. Units: % change of tons of litter collected
per km of coastline cleaned since the baseline year (SUSTAIN, 2012).
IN-D10.a: Waste collection system that maintains public records on the amount of waste generated.
IN-D10.b: Solid waste management plan that is implemented, and has quantitative goals to minimize, and ensure safe sustainable
disposal of waste that is not reused or recycled.
IN-D10.c: Program to assist enterprises to reduce, reuse, and recycle waste.
IN-D10.d: Program to reduce the use of bottled water by enterprises and visitors (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 10: Stjórnun úrgangs í föstu formi (US, 2015).
Lykilsvið 11: Geymsla og notkun efna sem eru skaðleg umhverfinu (US, 2015).
CR6: The local residents are polluting the Park‘s environment.
CR7: The activities from the local residents‘ livelihoods pose a threat to the […] Park‘s ecosystems
TC12: Tourists pollute local environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,4
(sammála)

4,3
(sammála)

4,5
(sammála)

6,6
Röðun 6 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Umhverfisstofnun: Urðun úrgangs; Brennsla úrgangs.
Magn úrgangs til urðunar á mann á ári; Hlutfallsleg endurvinnsla úrgangs; Hlutfall
umhverfismerktrar pappírsvöru (gildir um innkaup á vegum sveitarfélaga og stofnana
þeirra); Hlutfall varnarefna sem eiga sér lífrænan uppruna og brotna niður í náttúruleg
efni eftir notkun af heildarnotkun varnarefna (gildir um varnarefnanotkun á vegum
sveitarfélaga og stofnana þeirra); Hlutfall umhverfisvottaðra hreinsiefna af
heildarnotkun hreinsiefna (gildir um notkun á vegum sveitarfélaga og stofnana þeirra)
(US, 2015).

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:

Fjölgun ferðamanna

Skipulag og
stefnumótun um
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Upplifun íbúa af
ferðamennsku/
upplifun og ánægja
ferðamanna

Sorphirða og
úrgangsmál

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Sorphirða og úrgangsmál eru málaflokkar sem eru ágætlega vaktaðir á
Íslandi og tiltæk gögn töluverð. Umhverfisstofnun samræmir
tölfræðileg gögn yfir úrgang á Íslandi.
Samkvæmt DPSIR-greiningu lýsir þessi vísir álagi og er því
mikilvægari en flestir aðrir vísar. Sorphirða og úrgangsmál eru til að
mynda grunnurinn að því að vel takist til með alla þá sjálfbærnivísa
sem bæði íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins forgangsraða hér ofar og
þessir málaflokkar hafa enn fremur áhrif á bæði upplifun íbúa af
ferðamennsku og upplifun ferðamanna af svæðinu.

Umhverfi – Lykilvísir 7
Orkunotkun
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN6: Energy consumption. Measured per capita and per sector. Based on Eurostat Statistics for the consumption of all EU (27)
Member States. Units: Tons of oil equivalent (TOE)/capita.
EN8: Share of renewable energies. Share of renewables in total inland energy consumption. Units: % of overall energy use from
renewable resources (SUSTAIN, 2012).
IN-D5.a: Program to promote energy conservation and measure, monitor, reduce, and publicly report energy consumption
IN-D5.b: Policies and incentives to reduce reliance on fossil fuels, improve energy efficiency, and encourage the adoption and use
of renewable energy technologies (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 2: Orkunotkun, -sparnaður og -stjórnun (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

4 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,2
(sammála)

4
(sammála)

4
(sammála)

6,6
Röðun 7 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Orkunotkun á mann á ári. Notkun allra íbúa á Snæfellsnesi og ferðamanna á
eldsneyti, rafmagni og heitu vatni (US, 2015).

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Heildarmat á notagildi vísisins:
Stefnumótun um
sjálfbæra þróun

Loftslagsbreytingar

Orkunotkun

Loftmengun

Aðgangur að orku er eitt af grunngildum velferðar í hverju samfélagi,
þetta er undirstrikað í Heimsmarkmiðum SÞ, þar sem 7. markmiðið er
„Sjálfbær orka“. Orkunotkun er nokkuð vel vöktuð á Íslandi. Fjölmörg
dæmi og fyrirmyndir um útreikninga á hlut ferðaþjónustunnar í
orkunotkun svæða er að finna í heimildunum hér að ofan.
Vísirinn lýsir álagi, sem við mikla og/eða ranga notkun getur leitt til
mengunar sem á sinn hlut í loftslagsbreytingum.

Umhverfi – Lykilvísir 8
Loftslagsbreytingar
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-A5.a: Current system for climate change adaptation and risk assessment.
IN-A5.b: Laws or policies to mitigate climate change and encourage technologies to mitigate climate change.
IN-A5.c: Program to educate and raise awareness among the public, tourism enterprises, and visitors about climate change.
IN-D1.a: Sustainability assessment of the destination within the last five years, identifying environmental risks.
IN-D1.b: System in place to address the identified environmental risks (GSTCC, 2013).
EN7: Greenhouse gas emissions. Description: Based on the EU report giving mean annual emissions of GHG in the EU in 2008 of
around 10 tonnes of CO2-equivalent per person. Units: tonnes CO2 equivalent /capital (SUSTAIN, 2012).
Lykilsvið 1: Losun gróðurhúsalofttegunda (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

6 vísar,
1 staðbundið viðmið

4,4
(sammála)

3,8
(sammála)

3,1
(sammála)

6,7
Röðun 8 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Veðurstofa Íslands: Ársmeðalhiti á Snæfellsnesi.
Umhverfisstofnun: Losun gróðurhúsalofttegunda; Styrkur koltvísýrings
(CO2) í andrúmslofti.
Breytingar á stærð Snæfelljökuls.
Losun koltvísýrings (CO2) á mannsár í tonnum, tekur til heildarlosunar allra
íbúa og gesta á Snæfellsnesi, en ekki til losunar fiskiskipaflotans (US, 2015).
DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Stefnumótun um
sjálfbæra þróun

Loftslagsbreytingar

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Orkunotkun

Loftmengun

Íslenska ríkið hefur bundið sig ákveðnum skilmálum er kemur að
umhverfismálum og því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, s.s.
með undirritun rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar (UNFCCC). Í takt við Heimsmarkmið SÞ hafa enn
fremur fjölmörg fyrirtæki hér á landi sett sér markmið um að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, mæla árangur
af þessum aðgerðum og gefa reglulega út upplýsingar um árangurinn.
Þannig er líklegt að á allra næstu árum safnist verulega í gagnabankann
og það mun auðvelda vöktun á þessum vísi. Í dag er erfitt að nálgast
upplýsingar um staðbundin áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi (e. climate
change adaption) sbr. vísa úr heimildaúttekt. Hins vegar hefur lengi
verið fylgst með breytingum á Snæfellsjökli, sem rekja má beint til
hlýnunar jarðar, og gefa þær upplýsingar ákveðnar vísbendingar um
loftslagsbreytingar og því er unnt að nýta þær sem vöktun.

Umhverfi – Lykilvísir 9
Loftmengun
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’ts while visiting […] Park.
CR6: The local residents are polluting the Park’s environment.
CR7: The activities from the local residents’ livelihoods pose a threat to the […] Park’s ecosystems.
TC12: Tourists pollute local environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
EN1: Air quality (according to 2008/50/EC, Annex 2). Description: Number of times limit values are exceeded for Particulate
Matter (PM10), Nitrogen dioxide (NO2), Ozone (O3), Sulphur dioxide (SO2).
EN10: Human exposure to harmful noise levels. Percentage of population exposed to noise levels that exceed the thresholds set out
in Directive 2002/49/EC. Units: % population exposure over 50 dB according to Directive 2002/49/EC, Annex V
(SUSTAIN, 2012).
IN-D5.b: Policies and incentives to reduce reliance on fossil fuels, improve energy efficiency, and encourage the adoption and use
of renewable energy technologies.
IN-D11.a: Guidelines and regulations to minimize noise and light pollution.
IN-D11.b: Program to encourage enterprises to follow guidelines and regulations to minimize noise and light pollution (GSTCC,
2013).
Lykilsvið 1: Losun gróðurhúsalofttegunda (US, 2015).
Lykilsvið 8: Verndun loftgæða og stjórnun hávaða. Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar,
2 staðbundin viðmið

4,5
(sammála)

4
(sammála)

3,4
(sammála)

7,1
Röðun 9 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Umhverfisstofnun: Losun gróðurhúsalofttegunda; Styrkur koltvísýrings
(CO2) í andrúmslofti; Loftgæðamælingar.
Náttúrufræðistofnun: Áhrif loftmengunar á vistkerfi.
Losun koltvísýrings (CO2) á mannár í tonnum, tekur til heildarlosunar allra
íbúa og gesta á Snæfellsnesi, en ekki til losunar fiskiskipaflotans (US, 2015).

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining
Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Stefnumótun um
sjálfbæra þróun

Loftslagsbreytingar

Orkunotkun

Loftmengun

Heildarmat á notagildi vísisins:
Áhrif loftmengunar eru ekki ofarlega í hugum íbúa og starfsmanna
þjóðgarðsins, sem setja þennan vísi fremur neðarlega á forgangslistann.
Enginn þungaiðnaður er nálægt þjóðgarðinum og dreifing þungmálma í
andrúmslofti hefur ekki verið talin vandamál á svæðinu. Vöktun þessa
vísis er raunhæf þar sem til staðar er nokkuð góð vöktun á loftgæðum á
Íslandi almennt og á áhrifum loftmengunar á vistkerfi, sem og á
loftmengun á Snæfellsnesi.
Vísirinn lýsir ástandi þar sem álagsþátturinn er orkunotkun. Afleiðing
loftmengunar eru loftslagsbreytingar. Mikilvægt er að stjórnvöld leggi
áherslu á heildarsýn til að öðlast betri skilning á orsök og afleiðingu
varðandi loftslagsmál og byggi stefnumótun sína á
langtímamarkmiðum á þeim heildræna skilningi.

Umhverfi – Lykilvísir 10
Utanvegaakstur
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN10: Human exposure to harmful noise levels. Percentage of population exposed to noise levels that exceed the thresholds set out
in Directive 2002/49/EC. Units: % population exposure over 50 dB according to Directive 2002/49/EC, Annex V
(SUSTAIN, 2012).
IN-D2.b: Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, sensitive environments.
IN-D11.a: Guidelines and regulations to minimize noise and light pollution.
IN-D11.b: Program to encourage enterprises to follow guidelines and regulations to minimize noise and light pollution.
IN-D12.a: Program to increase the use of low-impact transportation.
IN-D12.b: Program to make sites of visitor interest more accessible to active transportation (e.g., walking and cycling) (GSTCC,
2013).
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’ts while visiting […] Park.
TC12: Tourists pollute local environment (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

8 vísar

4.3
(sammála)

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

7,8
Röðun 10 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkið.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Fjöldi ferðamanna

Náttúruvernd;
reglur um
utanvegaakstur og
eftirfylgni

Þolmörk gróðurs
og jarðvegs;
landhnignun

Utanvegaakstur

Hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Utanvegaakstur hefur mikil áhrif á vistkerfi, s.s. á þolmörk gróðurs og
jarðvegs, en einnig á upplifun og ánægju ferðamanna og ímynd
svæðisins fyrir ferðamennsku. Utanvegaakstur er bannaður á Íslandi
skv. lögum nr 60/2013. Hins vegar er engin virk vöktun til staðar í
þessum málaflokki. Brot ferðamanna á reglum um utanvegaakstur hafa
ekki einungis áhrif á aðra ferðamenn sem ferðast um sama svæði
heldur einnig á viðhorf íbúa til ferðamanna og þannig á samfélagsleg
þolmörk.
Vísirinn lýsir álagi sem orsakast af aukinni ferðamennsku og auknum
fjölda ferðamanna, bæði innlendum og erlendum. Sem álagsvaldur er
þessi vísir mjög mikilvægur og mikilvægt er að stjórnvöld þekki til
allra orsakatengsla utanvegaaksturs.

Umhverfi – Lykilvísir 11
Sjávarrof
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-D1.a: Sustainability assessment of the destination within the last five years, identifying environmental risks.
IN-D1.b: System in place to address the identified environmental risks (GSTCC, 2013).
EC4: People at risk in coastal areas. People and assets at high risk from coastal flooding or erosion.
EN4: Coastal erosion. Evolution of the shoreline over time. Units: % of total shoreline that is eroded.
EN5: Length of artificially defended coastline. Measured by the existence of hard coastal defense works along the coast (seawalls,
dykes, breakwaters, groins or other hard structures). Units: % of coastline that has hard coastal defenses (SUSTAIN,
2012).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

5 vísar

4,2
(sammála)

4
(sammála)

3,8
(sammála)

10
Röðun 11 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Skipulag og
stefnumótun um
sjálfbæra þróun
ferðamennsku

Öryggismál og
upplýsingar itl
ferðamanna

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.

Ströndin sem
aðdráttarafl;
auðvelt aðgengi

Sjávarrof

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins telja sjávarrof á Snæfellsnesi vera
staðbundið og raða þessum vísi því næstneðst í þessum flokki.
Stórbrotin ströndin er hins vegar meginaðdráttarafl þjóðgarðsins fyrir
ferðamenn, þar sem sjónarspil sjávarrofs leikur stórt hlutverk. Aðgengi
að ströndinni er víðast hvar gott sem eykur flæði og fjölda ferðamanna
að ströndinni. Sjávarrof er mjög virkt á svæðinu og varðar því einnig
öryggi ferðamanna.
Vísirinn lýsir náttúrulegu ferli en m.t.t. ferðamennsku lýsir hann
ástandi sem hefur áhrif á aðdráttarafl svæðisins og öryggi ferðamanna
á svæðinu. Vöktun er því sérlega mikilvæg, s.s. á árlegum breytingum
á strandlínunni og hvar breytingar eru mestar, sem og á sprungum
meðfram allri ströndinni. Unnt er að nota t.d. loftmyndir til slíkrar
vöktunar. Mikilvægt er að stjórnvöld hafi heildarsýn og bregðist við
með langtímastefnumótun um sjálfbæra ferðamennsku í þjóðgarðinum.

Umhverfi – Lykilvísir 12
Ferskvatnsauðlindir
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN14: Wastewater treatment. Proportion of wastewater that is treated, in order to reduce pollutants before being discharged to the
environment, by level of treatment (primary, secondary or tertiary) (UN, 2007). Units: % population served with
wastewater systems.
EN15: Chemical status of transitional and coastal waters. Environmental quality standards are established in Article 3.2 of
Directive 2008/105/EC Of The European Parliament And Of The Council. Units: % of water bodies classified with good
or very good chemical status.
EN16: Ecological status of transitional and coastal waters. According to Directive 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Units: % of water bodies classified as good or very good status.
EN17: Hydrocarbon spills. The length of coastline vulnerable to impacts of hydrocarbon pollution incidents. Units: % of coastline
affected by major/minor spills in the previous year.
EN16: Optional 1: Annual water consumption (measured per capita). The gross amount of water extracted from any source, either
permanently or temporarily, for a given use. Measured in million cubic meters. Per capita consumption is then calculated
using national population data. Units: Annual Cubic meters consumed per capita.
EN16: Optional 4: Quality of water for human consumption. Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for
human consumption.
EN16: Optional 5: Wastewater reused. Treated wastewater that is used. For example, industrial cooling and irrigation in
agriculture.
EN16: Optional 6: Saline intrusion into groundwater Description: The gross amount of saltwater that is drawn-in from the sea into
freshwater aquifers (SUSTAIN, 2012).
IN-D6.a: Program to assist enterprises to measure, monitor, reduce, and publicly report water usage.
IN-D7.a: Management system to ensure that water use by enterprises and water requirements of the destination community are
balanced and compatible.
IN-D8.a: Management system to monitor and publicly report on drinking and recreational water quality.
IN-D8.b: Monitoring results are publicly available.
IN-D8.c: System to respond in a timely manner to water quality issues.
IN-D9.a: Regulations for the siting, maintenance, and testing of discharge from septic tanks and wastewater treatment systems, and
evidence of their enforcement.
IN-D9.b: Regulations to ensure the size and type of waste water treatment is adequate for the location, and evidence of their
enforcement.
IN-D9.c: Program to assist enterprises to effectively treat and reuse wastewater.
IN-D9.d: Program to ensure proper treatment of wastes and safe reuse or release with minimal adverse effects to local population
and environment (GSTCC, 2013).
Lykilsvið 3: Stjórnun ferskvatnsauðlinda; Lykilsvið 9: Stjórnun fráveitumála og yfirborðsvatns (US, 2015).

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

17 vísar,
2 staðbundin viðmið

3,6
(sammála)

3,7
(sammála)

3,7
(sammála)

10,5
Röðun 12 af 12

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Notkun neysluvatns á mannár í rúmmetrum; Heildarvatnsnotkun í
sveitarfélögunum, íbúar, stofnanir og fyrirtæki; Hlutfall vatnssýna sem
standast kröfur um hreinleika (US, 2015).
Vinnumálastofnun: Vöktun líffræðilegs fjölbreytileika í ferskvatni á
norðurslóðum.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun raunhæf.

DPSIR-greining

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Stefnumótun og
skipulag sjálfbærrar
ferðamennsku

Mengun

Fjöldi ferðamanna

Ferskvatnsauðlindir

Ferskvatn er sú auðlind sem flestir Íslendingar ganga að sem vísri.
Þetta endurspeglast í viðhorfum íbúa og starfsmanna þjóðgarðsins sem
raða þessum vísi neðst í þessum flokki. Í þjóðgarðinum er ferskvatn
samt sem áður auðlind sem vert er að huga að þar sem yfirborðsvatn er
takmarkað og grunnvatnsstaða er lág í þurrkatíð.
Mýmörg dæmi um vöktun er að finna í erlendum heimildum enda er
málaflokkurinn öllu mikilvægari víða erlendis en hér. Vöktun er hins
vegar raunhæf hér og mikilvægt er að styrkja hana hvað varðar
ferðaþjónustu. t.d. í sambandi við möguleika fyrirtækja til
umhverfisvæns reksturs.

Umhverfi – Lykilvísir 13 (Nýr vísir)
Minjavernd og saga
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
EN3: Area of land and sea protected by statutory designations. Area protected for nature conservation, landscape or heritage.
Includes marine protected area (if within local / regional authority jurisdiction). Units: Hectares as a percentage of the land
area of the municipality (SUSTAIN, 2012).
IN-C1.a: Management system to protect natural and cultural sites, including build heritage and rural and urban scenic views.
IN-C1.b: Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts on sites and attractions.
IN-C4.a: Laws or regulations to protect historical and archaeological artefacts including those located under water, and evidence of
their enforcement.
IN-C4.b: Program to protect and celebrate intangible cultural heritage (e.g., includes song, music, drama, skills and crafts)
(GSTCC, 2013).
SW5: Optional 1: Cultural heritage actions supported (includes rural heritage). Number of relevant cultural projects the local
authority or municipality is involved with (staff time and funding) each year.
TC10: Tourism causes loss of traditional culture (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
Lykilsvið 12: Verndun menningarminja (US, 2015). Engir skilgreindir vísar – engin virk vöktun.

Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Er unnt að nota
Er einfalt að
þennan vísi til að
vakta þennan
lýsa ástandinu í dag?
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

7 vísar,
1 staðbundið viðmið

Vísir ekki metinn í
matsvinnu

Vísir ekki metinn í
matsvinnu

Vísir ekki
metinn í
matsvinnu

Vísir ekki metinn í
matsvinnu

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Minjavernd og
saga

Hnignun
menningarminja

Ímynd og menning
svæðisins í hugum
íbúa

Fjöldi ferðamanna

Töluvert er um menningarminjar innan þjóðgarðsins og rík saga í
kringum þær. Margar þeirra eru þegar aðdráttarafl fyrir ferðamenn og
aðrar eru auðlindir fyrir framtíðarferðaþjónustu á svæðinu. Íbúar og
starfsmenn þjóðgarðsins töldu þennan vísir því ómissandi og var
honum þess vegna bætt við upprunalegan lista lykilvísa úr
heimildaúttekt. Töluverðar heimildir eru til um hinar ýmsu
menningarminjar sem finnast innan þjóðgarðsins en hins vegar er engin
virk vöktun á þeim.
Vísirinn lýsir viðbrögðum stjórnvalda um að setja skýrar reglur um
minjavernd á svæðinu, sem og aðgengi og umgengni ferðamanna um
þær svo að óbeislaður fjöldi ferðamana valdi ekki hnignun þeirra þar
eð hún jafngildir hnignun á sögu svæðisins.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 1
Stefnumótun fyrir sjálfbæra þróun
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
G1: A sustainable development strategy which includes specific references to the coast and the adjacent marine is in place?
G2: There is effective political support for the sustainability process?
G3: There are integrated sustainability plans?
G6: Guidelines have been produced by national, regional or local governments which advise planning authorities on appropriate
sustainable uses of the coastal zone?
G7: Strategic Environmental Assessments are used to regularly examine policies, strategies and plans for integration of sustainable
activities?
G18: There is an identifiable point of contact for coastal sustainability matters?
G19: Existing instruments are being adapted to deal with sustainability management matters?
G20: A long-term financial commitment is in place for undertaking initiatives which aim towards sustainability?
G21: Integrated programs on the coast are being carried out that improve the sustainability of the area? (SUSTAIN, 2012).
IN-A1.a: Multi-year destination strategy that includes a focus on sustainability and sustainable tourism and includes environmental,
economic, social, cultural, quality, health, and safety issues (GSTCC, 2013).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar

4
(sammála)

3,7
(sammála)

3,7
(sammála)

2,4
Röðun 1 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Niðurstöður raunhæfnimats:
- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin þróun
ferðamennsku

Stefnumótun fyrir
sjálfbæra þróun

Breytt hegðun
ferðamanna; hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Uppbygging innviða
fyrir ferðaþjónustuna

Fjölgun ferðamanna

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins forgangsraða þessum vísi fremst af
öllum vísum stjórnsýslu sem undirstrikar trú þeirra á mikilvægi þessa
málaflokks. Í erlendum heimildum eru ekki gefnir upp neinir tiltækir
mælikvarðar eða dæmi um virka vöktun þar sem mælikvarðar
stjórnsýslu gefa aðallega til kynna hvort stefnumótun og skipulag sé til
staðar um ákveðin málefni.
Vísirinn lýsir viðbrögðum stjórnvalda. Íslensk stjórnvöld hafa unnið
nokkrar stefnumótunaráætlanir hvað varðar sjálfbæra þróun og einnig
ferðamennsku í tengslum við hana, sem flestar eru vel unnar og af
metnaði. Þeim hefur hins vegar ekki verið fylgt eftir með raunhæfum
aðgerðaáætlunum og því síður virkum vöktunarferlum.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 2
Langtímaáætlun um fjárveitingu til þjóðgarðsins
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
G14: Local/regional administration s have adequate capacity of staff to deal with sustainability matters (SUSTAIN,
2012).
IN-A2.e: The tourism organization is appropriately funded (GSTCC, 2013).
IN-A3.c: Tourism impact mitigation procedures funded and active (GSTCC, 2013).
RC2: The […] park provides local residents with environmental education opportunities.
RC8: Lack of coordination between the federal and state government makes [the area’s] development slow and difficult
(Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

5 vísar

4,4
(sammála)

4,1
(sammála)

4,6
(sammála)

3,6
Röðun 2 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Rekstrarfé þjóðgarðsins samkvæmt fjárlögum hvers árs.

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Langtímaáætlun
um fjárveitingu til
þjóðgarðsins

Upplifun og
ánægja
ferðamanna

Fjölgun
ferðamanna

Hnignun
líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar
fjölbreytni

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins telja þennan vísi mjög mikilvægan
og forgangsraða honum næstfremst í þessum flokki. Þjóðgarðurinn er
með fast rekstrarfé samkvæmt fjárlögum hvers árs. Forsendur
sjálfbærni byggjast hins vegar á öryggi fjárframlaga til langs tíma til að
unnt sé að byggja langtímaskipulag á svæðisskiptingu þjóðgarðsins og
uppbyggingu innviða fyrir ferðamennsku í samræmi við þá
svæðisskiptingu. Til þess þarf þjóðgarðurinn að hafa tryggt rekstrarfé
til mun lengri tíma en fjárlög hvers tíma kveða á um. Slíkar
langtímaáætlanir eru samkvæmt heimildunum hér að ofan undirstaða
sjálfbærni friðlýstra svæða.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 3
Svæðisskipting og skipulag ferðamennsku
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
IN-A1.b: Multi-year destination plan or strategy that is up-to-date and publicly available.
IN-A2.a: An organization has responsibility for a coordinated approach to the management of sustainable tourism.
IN-A2.b: The private sector and public sector is involved in the organization and coordination of tourism.
IN-A2.c: The tourism organization is suited to the size and scale of the destination.
IN-A2.d: Individuals within the tourism organization have assigned responsibilities for sustainable tourism.
IN-A2.e: The tourism organization is appropriately funded.
IN-A3.c: Tourism impact mitigation procedures funded and active.
IN-A6.a: Current inventory and classification of tourism assets and attraction including natural and cultural sites.
IN-A7.a: Planning or zoning guidelines, regulations and/or policies that protect natural and cultural resources.
IN-A7.b: Guidelines, regulations, and/or policies that address sustainable land use, design, construction and demolition.
IN-A7.d: Planning guidelines, regulations, and/or policies are publicly communicated and are enforced (GSTCC, 2013).
RC8: Lack of coordination between the federal and state government makes [the area‘s] development slow and difficult (Ng o.fl.,
2017; Tsaur o.fl., 2006).
TC2: Tourism improves regional development.
TC1: Local residents are satisfied with tourism development.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

14 vísar

4,4
(sammála)

3,8
(sammála)

4
(sammála)

3,7
Röðun 3 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Ferðamálaáætlun.
Vegvísir í ferðaþjónustu.
Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2020.
DPSIR-greining

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

Heildarmat á notagildi vísisins:
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Svæðisskipting
og skipulag
ferðamennsku

Uppbygging
innviða; breytt
ásýnd lands

Fjöldi
ferðamanna

Hegðun
ferðamanna og
dvalarlengd

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða þessum vísi í þriðja sæti hvað
mikilvægi varðar í þessum flokki og það sýnir hversu mikilvægur hann
er að þeirra mati. Það er mikilvægt að stýra svæðisbundinni þróun
ferðamennsku í þjóðgarðinum til þess að varðveita náttúrulega ásýnd
hans. Svæðisskipting þjóðgarðsins, m.t.t. hegðunar ferðamanna og þess
hvers konar ferðamenn eru æskilegir á hverju svæði innan garðsins, er
þannig forsenda sjálfbærni. Á þetta er mikil áhersla lögð í öllum þeim
erlendu heimildum sem stuðst var við. Unnt er að nýta
ferðamálaáætlanir og svæðisskipulag Snæfellsness við þessa
svæðisskiptingu og uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn. Vísirinn
lýsir viðbrögðum stjórnvalda og hefur bein orsakatengsl við alla þætti á
DPSIR-rófinu, s.s. fjölda og flæði ferðamanna á hverju svæði og hvaða
markhópar ferðamanna heimsækja hvaða svæði. Svæðisskipting kemur
í veg fyrir að náttúruleg ásýnd breytist í manngerða þar sem slíkt er
ekki talið æskilegt.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 4
Upplifun íbúa af þjóðgarðinum
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
Belonging: What percentage of people are engaged in recreational or subsistence activities on the land? (ASI-II, 2014).
CR4: The government agencies receive pressures from the local residents regarding resource exploitation.
CR5: The government agencies receive pressure from the local residents regarding surrounding development (Ng o.fl.,
2017; Tsaur o.fl., 2006).
Fate control: The percentage of surface lands legally controlled by the inhabitants through public governments, Native
corporations, and communes.
IN-B5.a: Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access by locals and domestic visitors to natural and
cultural sites.1
IN-B5.b: Monitoring of behaviour and characteristics of local, domestic and foreign visitors to tourist sites and attractions
(GSTCC, 2013).

RC1: Local residents’ daily lives have been disturbed by the set up of the […] park.
RC2: The […] park provides local residents with environmental education opportunities.
RC3: The […] park improves local resident‘s environmental consciousness.
RC4: There is good interaction between governmental agency and local residents.
RC5: The governmental agency have provided economic benefits to local community.
RC6: The government agency has conserved [areas’] natural resource.
RC7: The government agency has helped improve the local resident‘s living environment and quality.

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

13 vísar

4,3
(sammála)

3,8
(sammála)

3,6
(sammála)

4,4
Röðun 4 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Samvinna íbúa og
þjóðgarðs

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Náttúruvernd

Gagnsæ samskipti

Niðurstöður raunhæfnimats:

Framleiðsla og
nýting vöru og
þjónustu í héraði

Upplifun íbúa af
þjóðgarðinum

Í dag er almennt viðurkennt að þjóðgarðar þrífist ekki sem
vistfræðilegar eyjur. Því er mikilvægt að þjóðgarðurinn sé hluti af
samfélaginu umhverfis hann og að upplifun íbúa af tilveru hans sé góð.
Engin virk vöktun á þessum vísi er til í dag en slík vöktun ætti hvorki
að vera erfið né dýr. Unnt er styðjast við einfalda en reglulega
skoðanakönnun meðal íbúa.
Tilvist þjóðgarðsins skapar tækifæri á framleiðslu vöru og þjónustu
sem tengist náttúrvernd og umhverfisvænni ímynd svæðsins. M.t.t.
þess lýsir þessi vísir ástandi sem hefur áhrif á samvinnu íbúa og
þjóðgarðs. Svo að upplifun íbúa verði jákvæð er mikilvægt að
samskipti þeirra og þjóðgarðsins séu gagnsæ og að allir
hagsmunaaðilar séu hafðir með í ráðum.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 5
Mannauður þjóðgarðsins og þekking starfsfólks á sjálfbærri þróunar
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’ts while visiting […] Park.
G14: Local/regional administrations have adequate capacity of staff to deal with sustainability matters?
G15: Local/regional administrations have adequate expertise available to deal with sustainability matters?
G16: Staff is trained in coastal sustainability matters?
G17: All the relevant administrative levels and departments are collectively working on sustainability matters?
(SUSTAIN, 2012).
RC2: The […] park provides local residents with environmental education opportunities.
RT8: There is a shortage of staff in the […]Park to carry out enforcement.
RT3: The government agencies provide excellent nature experiences to tourists.
RT4: The […] Park provides excellent environmental education experiences to tourists.
RT7: Attractions in the […] Park attract tourists’ attention (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

10 vísar

4,2
(sammála)

4
(sammála)

4
(sammála)

4,5
Röðun 5 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Hagsmunaárekstrar

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Menntun og
þjálfun starfsfólks
þjóðgarðsins

Niðurstöður raunhæfnimats:

Fjöldi ferðamanna

Mannauður
þjóðgarðsins og
þekking starfsfólks
á sjálfbærri þróun

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða þessum vísi neðarlega hvað
forgang varðar. Þessi sjálfbærnivísir er ekki algengur samkvæmt
niðurstöðum heimildaúttektar og lítið um fyrirmyndir í þeim til að nota
við vöktun. Vöktun hans ætti hins vegar að geta byggst á einfaldri
úttekt á menntun starfsfólks og þekkingu á sjálfbærri þróun. Í
þjóðarðinum Snæfellsjökli er ekki um að ræða stóran hóp starfsmanna
og því ætti slík vöktun að vera framkvæmanleg.
Vísirinn lýsir ástandi sem, m.t.t. ferðamennsku, ræðst af álagi vegna
fjölda ferðamanna. Skortur á skipulagi ferðamennsku, ásamt
þekkingarleysi starfsfólks, er líklegur til að leiða til hagsmunaárekstra
milli mismunandi tegunda ferðamanna og skerða upplifun allra
markhópa sem heimsækja þjóðgarðinn.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 6
Vöktun á sjálfbærni
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
G8: Sustainability targets have been set?
G9: The sustainability targets are regularly reviewed?
G10: There is regular monitoring of the coastal area with respect to the sustainability issues?
G11: A report on the state of the coast has been written with the intention of repeating the exercise every five or ten
years?
G12: Reviewing and evaluating progress in implementing sustainability criteria is regularly conducted?
G13: Assessment of sustainability issues shows a demonstrable trend towards a more sustainable use of coastal and
marine resources? (SUSTAIN, 2012).
IN-A1.d: Political commitment to implement a multi-year destination plan and evidence of implementation.
IN-A3.a: Active monitoring and public reporting of environmental, economic, social, cultural, tourism and human
rights issues.
IN-A3.b: Monitoring system is reviewed and evaluated periodically.
IN-A3.c: Tourism impact mitigation procedures funded and active (GSTCC, 2013).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

10 vísar

3,5
(sammála)

3,3
(hvorki né)

3,1
(hvorki né)

4,6
Röðun 6 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun ekki framkvæmanleg –
langtímamarkmið.

DPSIR-greining
Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Vöktun á
sjálfbærni

Ósjálfbær
ferðamennska

Heildarmat á notagildi vísisins:

Vaxandi fjöldi
ferðamanna

Aukin
uppbygging
innviða

Engin hefð er fyrir því að vakta sjálfbærni á Íslandi. Bæði íbúar og
starfsmenn þjóðgarðsins telja þannig óraunhæft að vakta hana og raða
þessum vísi því neðarleg á forgangslista. Í erlendum heimildum eru
ekki gefnir upp neinir tiltækir mælikvarðar eða dæmi um virka vöktun
á sjálfbærni, fyrir utan uppfærðar aðgerðaáætlanir sem fylgja
stefnumótun um sjálfbæra þróun. Vöktun sjálfbærni ætti að taka til
allra sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 7
Þátttaka almennings í stefnumótun
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CR2: The local residents participate in the island's resource management and planning (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl.,
2006).
G22: All stakeholders involved in sustainability performance have been identified and are both informed and involved?
G23: Partnerships have been established between local authorities and communities for sustainability matters?
G24: There is a public participation process involving all necessary stakeholders, including business? (SUSTAIN,
2012).
Fate control: The percentage of surface lands legally controlled by the inhabitants through public governments, Native
corporations, and communes (ASI-II, 2014).
IN-A1.c: Multi-year destination plan or strategy that was developed with public participation.
IN-A7.c: Planning guidelines, regulations, and/or policies were created with local inputs from the public and a
thorough review process.
IN-B3.a: System for involving public, private, and community stakeholders in destination management planning and
decision making.
IN-B3.b: Public meetings to discuss destination management issues each year (GSTCC, 2013).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

9 vísar

3,9
(sammála)

3,4
(hvorki né)

3,6
(sammála)

5
Röðun 7 af 7

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

DPSIR-greining

Hagsmunaárekstrar

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.
Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Þátttaka
almennings í
stefnumótun

Niðurstöður raunhæfnimats:

Fjöldi
ferðamanna

Skipulag og
stefnumótun
feðamennsku

Íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins raða þessum vísi neðst í þessum
flokki. Hvað varðar sjálfbæra þróun er hins vegar aukin áhersla nú lögð
á þátttöku almennings í allri stefnumótun víðast hvar erlendis og því er
mikilvægt að efla áhuga íbúa og þekkingu á mikilvægi slíkrar þátttöku.
Viðbrögð stjórnvalda til að efla þátttöku almennings í stefnumótun
ferðamennsku á svæðinu er mjög mikilvæg til að koma í veg fyrir
neikvæða upplifun íbúa af ferðamennsku, sem og til að koma í veg
fyrir hagsmunaárekstra vegna uppbyggingar ferðamennsku. Í dag er
Svæðisgarðurinn leiðandi í þróun þátttöku almennings á Snæfellsnesi
og því er líklegt að vöktun þessa vísis verði virk í nánustu framtíð.

Stjórnsýsla – Lykilvísir 8 (nýr vísir)
Öryggismál og upplýsingar til ferðamanna
Sjálfbærnivísar úr heimildaúttekt:
CT5: […] operators educate tourists about the do’s and don’ts while visiting […] Park (Ng o.fl., 2017; Tsaur o.fl., 2006).
IN-A12.a: On-going compulsory inspections of fire, food hygiene, and electricity safety for tourism properties.
IN-A12.b: Safety precautions such as first aid stations at beaches/tourist attraction sites.
IN-A12.c: System to prevent and respond to crime.
IN-A12.e: Public reporting of safety and security.
IN-A13.a: Publicly available crisis and emergency response plan that considers the tourism sector.
IN-A13.b: Financial and human capital to implement the crisis and emergency plan.
IN-A13.c: Crisis and emergency response plan developed with input from the tourism private sector and includes communication procedures for during and after a
crisis or emergency.
IN-A13.d: Crisis and emergency response plan provides resources and training for staff, visitors, and residents.
IN-A13.e: Crisis and emergency response plan is updated on a regular basis.
IN-B2.c: Legislation or policies supporting occupational safety for all.
IN-B7.a: Laws and a program to prevent commercial, sexual, or any other form of exploitation, discrimination or harassment of residents or visitors.
IN-B7.b: Laws and program are publicly communicated.
IN-C5.a: Interpretive information available to visitors in tourist offices and at natural and cultural sites.
IN-C5.b: Interpretive information is culturally appropriate.
IN-C5.c: Interpretive information is developed with community collaboration.
IN-C5.d: Interpretive information is available in languages pertinent to visitors.
IN-C5.e: Tour guide training in the use of interpretive information.
IN-D1.a: Sustainability assessment of the destination within the last five years, identifying environmental risks.
IN-D1.b: System in place to address the identified environmental risks (GSTCC, 2013).
SW7: Crime. Crime rate measured as the number of crime per 100 population by type of crime.
SW8: Safety provision.
SW8: Optional 3: Perception of safety. Percentage of people who feel safe in the local community (SUSTAIN, 2012).
TC9: Tourism destroys public security (e.g. increase of crime rate).

Niðurstöður þátttöku í úttekt
Niðurstöður
heimildaúttektar

Er skýrt hvað þessi
vísir stendur fyrir?

Er unnt að nota
þennan vísi til að
lýsa ástandinu í dag?

Er einfalt að
vakta þennan
vísi?

Röðun vísis eftir
mikilvægi

Fjöldi vísa

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

meðalgildi svara

24 vísar

Vísir ekki í
matsvinnu

Vísir ekki í
matsvinnu

Vísir ekki í
matsvinnu

Vísir ekki í
matsvinnu

Möguleg tiltæk gögn til virkrar vöktunar:
Engin tiltæk gögn.

Niðurstöður raunhæfnimats:

- Vöktun framkvæmanleg að hluta.

DPSIR-greining
Heildarmat á notagildi vísisins:

Svæðisbundin
þróun
ferðamennsku

Öryggismál og
upplýsingar til
ferðamanna

Hnignandi
orðspor

Fjöldi
ferðamanna

Hegðun og
dvalarlengd
ferðamanna

Þessi vísir var ekki með á upprunalega listanum yfir lykilvísa en við
matsvinnuna lögðu íbúar og starfsmenn þjóðgarðsins til að honum yrði
bætt við. Í heimildum eru mörg dæmi um sjálfbærnivísa sem tengjast
öryggismálum sem unnt er að styðjast við. Upplýsingar um slysatíðni í
þjóðgarðinum ættu að vera til og þær væri hægt að nota til vöktunar,
ásamt því að greina tegund slysa og flokka þau. Aukin slysatíðni hefur
áhrif á orðspor svæðisins og getur þannig leitt til hnignunar þess sem
áfangastaðar ferðamanna.

