
Ferðaþjónustan hefur tryggt þann stöðugleika, hagvöxt og kaupmátt sem Íslendingar búa við í dag. 

Þannig á ferðaþjónustan þátt í því að hagkerfi landsins er hratt að breytast úr því að vera 

frumvinnsluhagkerfi í þjónustuhagkerfi. Ferðaþjónusta skilar nú um þriðjungi gjaldeyristekna landsins 

og rúmlega 10 prósent þjóðarinnar starfa beint við ferðaþjónustu um allt land.  

Ferðaþjónustan er þannig orðin afgerandi hreyfiafl í þeim miklu samfélagsbreytingum sem þegar eru 

hafnar og nýr valkostur hvað varðar stefnu í atvinnumálum þjóðarinnar. Ferðaþjónustan knýr ekki 

síður samfélagsbreytingar sem kalla á nýtt gildismat til dæmis um verðmæti ósnortinna víðerna, 

mikilvægi náttúruverndar og nýrra möguleika til eflingar landsbyggðarinnar og byggðaþróunar. 
 

Tryggja verður sjálfbæra nýtingu náttúrunnar til lengri tíma 

Aðalfundur SAF gerir þá kröfu að nýting þeirrar auðlindar sem í náttúrunni felast sé byggð á 

framsýni, ábyrgð og skipulagi með heildarhagsmuni þjóðarbúsins að leiðarljósi.  

Umræða um nýtingu og vernd íslenskrar náttúru á ekki einungis að snúast um nýtingu 

náttúruauðlinda til orkufreks iðnaðar. Meta þarf þau óefnislegu gæði sem í ósnortinni náttúru felast.  

Aðalfundur SAF fagnar viljayfirlýsingu um þjóðgarð á miðhálendi Íslands sem stuðlar að víðtækri 

samstöðu um verndun miðhálendisins 

Með því að gera miðhálendið að einum þjóðgarði sköpum við tæki til að stýra álagi og vernda 

viðkvæm svæði. Einnig verði stuðlað að sjálfbærri nýtingu á þeirri einstöku auðlind, sem náttúran 

innan þjóðgarðsins er.  
 

Ferðaþjónustan leggur þegar sitt af mörkum – 30.000 nýir skattgreiðendur á dag 

Aðalfundur SAF skorar á stjórnvöld að tryggja að fjármagn skili sér til baka til uppbyggingar 

innviða enda er það grunnforsenda þess að ferðaþjónustan geti vaxið og dafnað til framtíðar. 

Ríkissjóður hefur miklar tekjur af ferðaþjónustunni m.a. í formi neysluskatta ferðamanna og annarra 

beinna skatta. Ferðaþjónustan býr til um 30.000 nýja skattgreiðendur á degi hverjum, allan ársins 

hring. Þessir skattgreiðendur nýta þó ekki nema að litlum hluta opinbera þjónustu. Fyrir liggur að 

aukning virðisaukaskattstekna ríkissjóðs, ein og sér, af neyslu erlendra ferðamanna nam 10 

milljörðum króna á milli áranna 2014 og 2015. Þá er nú þegar gistináttagjald innheimt af 

ferðamönnum. Einnig hafa samtök ferðaþjónustunnar stutt hugmyndir um gjaldtöku fyrir 

virðisaukandi þjónustu enda telja samtökin að slík innheimta geti stutt við stýringu og dreifingu, gæði 

og þjónustu á hverjum ferðamannastað.  
 

Uppbygging innviða verður að taka mið af vexti ferðaþjónustunnar 

Samgöngur eru lífæð ferðaþjónustunnar.  
Til áframhaldandi uppbyggingar heilsárs ferðaþjónustu á Íslandi þarf að stórbæta samgöngur hvort 

sem er á lofti, láði eða legi enda eru þær grundvöllur byggðaþróunar. Það er því óskiljanlegt að 

áætlað fjármagn sem hluti af vergri landsframleiðslu til uppbyggingar samgöngumannvirkja hefur ekki 

verið lægra síðan árið 1953. Sem dæmi má nefna að ferðamenn á bílaleigubílum greiddu um 5 

milljarða króna í ríkissjóð á síðasta ári eingöngu vegna bensíngjalds og virðisaukaskatts af eldsneyti. 

 

Fleiri alþjóðlegar fluggáttir inn í landið  

Yfirvöld þurfa að vinna markvisst að því að efla fleiri gáttir fyrir heilsárs millilandaflug til landsins. 

Innanlandsflug styrkir einnig flæði ferðamanna um landið og styður jafnframt við stefnu um nýjar 



fluggáttir.  Aðalfundur SAF fagnar í þessu sambandi frumkvæði forsætisráðuneytisins um stofnun 

markaðsþróunar- og áfangastaðasjóðs sem kynntur var þann 12. nóvember sl. og hefur það að 

markmiði að fjölga fluggáttum inn í landið. Aðalfundurinn kallar eftir því að tillaga þessi komist strax í 

framkvæmd enda ekki eftir neinu að bíða. 

 

Forvarnir í stað forsjárhyggju – öryggismál 

Aðalfundur SAF gerir þá kröfu á stjórnvöld að þau lög og regluverk sem um greinina gilda tryggi 

ábyrgan rekstur með langtímasjónarmið, öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. Gera þarf kröfu til allra 

rekstraraðila að uppfylltar verði gæða- og öryggiskröfur sem eiga við um viðkomandi starfsemi og það 

svæði sem reksturinn nær til. Þar má líta til Vakans sem lágmarkskröfu.  

 

Uppbygging verður að miða að dreifingu og betra skipulagi 

Aðalfundur SAF skorar á stjórnvöld að gæta hófs í innheimtu bílastæðagjalds á ferðamannastöðum. 

Mikilvægt er að gefa ferðaskipuleggjendum góðan fyrirvara á gjaldtöku auk þess að taka tillit til 

stöðutíma og umhverfisspors ökutækja. Þá harmar aðalfundur SAF að stjórnvöld ætli sér ekki að nýta 

þá möguleika sem í gjaldtöku á virðisaukandi þjónustu felast með aðgangs- og verðstýringu á 

bílastæðum á Þingvöllum.  

 

Menntakerfið verður að þróa í takt við kröfur atvinnulífsins  

Efla þarf menntun í ferðaþjónustu og tryggja gott aðgengi og fjölbreytni. Gera þarf nám í 

ferðaþjónustu eftirsóknarvert og útbúa vettvang á milli skóla og atvinnulífs. Efla þarf og skilgreina 

starfsnám betur og huga að samræmingu á milli skólastiga.  
 

Standa þarf vörð um samkeppnishæfni 

Frekari styrking íslensku krónunnar er mikið áhyggjuefni  

Aðalfundur SAF hvetur stjórnvöld til að standa vaktina í þessu efni og tryggja með nauðsynlegum 

mótvægisaðgerðum að krónan styrkist ekki frekar en nú er staðreynd. Samkeppnishæfni 

útflutningsgreinanna allra er í húfi. 

 

Rekstraraðilar sitji við sama borð 

Tryggja verður að allir rekstraraðilar í gististarfsemi sitji við sama borð hvað varðar skil á sköttum og 

skyldum. Aðalfundur SAF gerir þá skýlausu kröfu á stjórnvöld að aðilum sem miðla gistingu, 

innlendum jafnt sem erlendum, verði gert að veita upplýsingar til opinberra aðila um allar útleigur. 

Efla þarf skilvirkt eftirlit og viðurlög til samræmis. 
 

Stjórnstöð ferðamála gegnir lykilhlutverki  

Aðalfundur Samtaka ferðaþjónustunnar fagnar þeirri vegferð sem hafin er á vettvangi Stjórnstöðvar 

ferðamála og væntir mikils af því samstarfi. Samstarfið miðar að því að nálgast verkefnin heildstætt 

með góðri samvinnu og samstilltu átaki, sem er grundvöllur úrlausnar á flóknum viðfangsefnum.  

 

Næst á dagskrá er því að láta verkin tala – ferðaþjónustunni og landsmönnum 

öllum til hagsbóta. 

 


