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Ferðamenn á Íslandi þegar orðnir margir miðað við heimamenn…

Heimildir: Alþjóðabankinn, Ferðmálastofa, útreikningar efnahagssviðs



… en er það endilega réttur samanburður?

Heimildir: Alþjóðabankinn, Ferðamálastofa, útreikningar efnahagssviðs



Fordæmi eru fyrir fleiri ferðamönnum

Ferðamenn á Íslandi ef…

Heimildir: Alþjóðabankinn, Ferðamálastofa, útreikningar efnahagssviðs
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Fólk er ekki hingað komið til að berja okkur Íslendinga augum



Vissir ferðamannastaðir bera hitann og þungann af ásókninni…

Heimild: Ferðamálastofa



… og sjá má hættumerki á ákveðnum svæðum



Upplifun ferðamanna af Íslandi hefur verið jákvæð og vert er að halda því þannig

Viðhorf gesta til fjölda ferðamanna og 

faratækja á viðkomandi stöðum

Afstaða gesta til fjölda erlendra ferðamanna

Heimild: Þolmörk ferðamanna, sumar 2014, Anna Dóra Sæþórsdóttir



Góðar fréttir berast hratt og slæmar einnig

Heimild: Tripadvisor



Hinn kaldi veruleiki er sá…



Hinn kaldi veruleiki er sá…

…náttúruperlur eru takmörkuð auðlind



Það getur reynst varasamt að líta á ferðamannastaði sem sameiginlega auðlind

Einkagæði
Sameiginleg 

auðlind

Klúbbgæði Almannagæði

Útilokun
Engin

útilokun

Samkeppni

um neyslu

Engin

samkeppni

um neyslu

Ólíkt almannagæðum þá gengur á

sameiginlegar auðlindir eftir því sem

fleiri nota þær.

Dæmi: Fiskur í sjó, skóglendi á

almannajörð

Hafi eigandi auðlindar, opinber eða

annar, ekki umdæmi til að stýra

ágangi getur það leitt til ofnotkunar

og ófullnægjandi viðhalds.
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Eigi að vernda svæðin verður að aðgangsstýra og fjárfesta í innviðum

Einkagæði
Sameiginleg 

auðlind

Klúbbgæði Almannagæði

Útilokun
Engin

útilokun

Samkeppni

um neyslu

Engin

samkeppni

um neyslu

Sé litið á ferðamannastaði sem 

einkagæði verður mögulegt að 

takmarka aðgang á þau og afla tekna 

til uppbyggingar staðanna.

Dæmi um einkagæði: Veitingastaðir, 

bíóhús, 

Líkt og í öðrum atvinnurekstri skapar 

þetta fyrirkomulag samkeppni í bæði 

verði og gæðum. Nýir staðir spretta 

upp, fjölbreytni eykst og álag dreifist.



Tvær leiðir eru til að takmarka ágang

Fjöldatakmörkun Aðgangseyrir

Í grunninn eru tvær leiðir til að takmarka ágang. Það er hægt með hreinni fjöldatakmörkun eða með því að

rukka fyrir aðgang og stilla verðlagningu þannig að ásættanlegur fjöldi sæki staðinn.



Hámörkum langtímaábata: Gjaldtaka uppfyllir bæði skilyrðin

Komugjald Komugjald myndi afla ríkissjóði tekna en myndi engin áhrif hafa á aðsókn á 

ferðmannastaði.

Gjaldtaka Gjaldtaka fyrir virðisaukandi þjónustu myndi afla landeigendum tekna til 

uppbyggingar og um leið veita þeim tæki til að stýra ágangi á landið og hvata 

til að gera það með langtímahugsun að leiðarljósi. 

Náttúrupassi Náttúrupassi myndi afla tekna en ekki stýra ágangi á landsvæði. Tilkoma 

hans myndi ekki stýra flæði ferðamanna frá stöðum sem væru undir of miklu 

álagi. 

Gistináttagjald Gistináttagjald myndi afla ríkissjóði tekna en myndi engin áhrif hafa á aðsókn 

á ferðmannastaði. 

Önnur

skattheimta

Hægt er að sækja fjármagn til uppbyggingar ferðamannastaða úr almennum 

sköttum en það hefur ekki för með sér neina aðgangsstýringu.

Tekjur? Fjöldatakmörkun?Tillögur

Tillögur sem fram hafa komið eru flestar því marki brenndar að líta aðeins til hvernig skattleggja megi

greinina frekar í stað þess að taka á grunnvandanum um aðgangsstýringu.
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Ferðaþjónustan greiðir nú þegar skatta

Tryggingagjöld

Skattar á tekjur og hagnað

Neyslu- og leyfisgjöld

Bifreiða- og olíugjöld
Gistináttagjald

Fasteignaskattar

Virðisaukaskattur

Þjónustutekjur ISAVIA

Gróflega má áætla að 

ferðaþjónustan greiði í það minnsta 

50 ma.kr. í skatta og önnur gjöld

Árið 2015 stóðu ferðaþjónustgreinar undir tæplega 8% af verðmætasköpun á Íslandi. Sé það hlutfall

yfirfært á helstu skattstofna kemur í ljós að að greinin gefur af sér miklar skatttekjur til hins opinbera.



Almenna reglan er að þeir greiði sem njóta

Veitingahús Sundlaugar Bíóhús

Það er viðtekin venja í flestum atvinnugreinum að rukka gjald fyrir þjónustu og upplifun. Skapar það hvata

fyrir söluaðila að fjárfesta í rekstrinum og hafa hann eftirsóknaverðann fyrir þann sem hann sækir.



Þó ekki algilt þá er gjaldtaka þekkt víða um heim

Við þekkjum það sjálf af okkar ferðalögum að oft er greitt fyrir aðgang að ferðamannstöðum hvort sem þeir

eru í opinberri- eða einkaeigu. Gjaldtakan fer í uppbyggingu svæðanna og skilar arði af auðlindinni frá

þeim sem hennar njóta.

Rínarfossar

Bílastæðagjald 590 kr./klst.

Knossos

Aðgangur 780 kr.

Níagrafossar

Aðgangur 5.220 kr.

Eisriesenwelt

Aðgangur 3.120 kr.

Postojna

Aðgangur 3.120 kr.

Klettar Moher

Aðgangur 780 kr. Stonehenge

Aðgangur 2.390 kr.

Akrópólis

Aðgangur 2.600 kr.



Atvinnustarfsemi við nátturperlur er þegar farin að aukast

Færst hefur í vöxt að gjald sé tekið fyrir aðgang að náttúruauðlindum og þjónusta við þær aukin. Fer það 

vel saman við þá algengu skoðun að greiða eigi gjald fyrir afnot af auðlindum.



Hámörkum langtímaábatann af auðlindinni

Náttúruperlur eru takmörkuð auðlind.

Vandinn. Of mikill ágangur fer illa með viss svæði. Hvata og fjármagn skortir til uppbyggingar á aðstöðu

og viðhaldi staðanna.

Hættan. Aukin fjölgun ferðamanna veldur óafturkræfum náttúruspjöllum og uppbygging drepst í dróma

vegna of lítillar fjárfestingar og viðhalds.

Það þarf að bregðast við. Stýra þarf fjölda ferðamanna sem sækja helstu ferðamannastaði og afla tekna til

að bjóða upp á samkeppnishæfa þjónustu og aðstöðu.



Hámörkum langtímaábatann af auðlindinni

Tillaga efnahagssviðs: Sköpum sátt um frjálsa gjaldtöku fyrir virðisaukandi þjónustu.

Ítarlegri tillögur má finna í skýrslu efnahagssviðs

o Gerir landeigendum, opinberum sem öðrum, kleift að stýra ágangi með verðlagningu og 

skapar tekjur til viðhalds og uppbyggingar.

o Hagur landeigenda fer þá saman við landvernd og hvetur möguleiki til gjaldtöku til 

markaðssóknar og uppbyggingar ferðmannastaða. 

o Arður fæst af auðlindum af greiðslu þeirra sem sannarlega njóta þeirra.



Ásdís Kristjánsdóttir

Forstöðumaður efnahagssviðs

asdis@sa.is

sími: 591-0080

Óttar Snædal

Hagfræðingur á efnahagssviði

ottar@sa.is

sími: 591-0082

Ólafur Garðar Halldórsson

Hagfræðingur á efnahagssviði

olafur@sa.is

sími: 591-0081

https://twitter.com/efnahagssvidSA/
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