DREIFING FERÐAMANNA
Allir landshlutar njóta góðs af fjölgun ferðafólks

Samgöngur
Það hefur augljósa kosti að ferðamenn fari sem víðast um landið – ekki
síst til að dreifa álagi. Góðar og öruggar samgöngur eru forsenda þess
að svo megi verða og taka þarf tillit til þess við gerð samgönguáætlunar. Mikilvægt er að uppbygging og viðhald skilgreindra
heilsársvega verði stórbætt. Eins væri æskilegt að skilgreina
ferðamannaleiðir í hverjum landshluta, sem stuðlað gæti að
vaxandi aðdráttarafli og lengri viðveru ferðamanna í þeim. Þá
verði vegum að áfangastöðum ferðamanna haldið opnum
eins og hægt er. Bættar og samræmdar leiðar- og öryggismerkingar verði um allt land. Þetta á m.a. við um
merkingar á helstu vegum, ásamt vegum í dreifbýli
og á hálendi. Mikilvægt er að merkingar séu bæði á
íslensku og ensku og jafnvel á fleiri tungumálum.
Viðhald og uppbygging á innviðum flugsins verði
í takt við fjölgun ferðamanna til landsins, bæði í
tengslum við flug erlendis frá og innanlandsflug.
Metið skuli hvernig best megi, á sjálfbæran hátt,
fjölga alþjóðlegum fluggáttum til landsins og tryggja
að varaflugvellir alþjóðaflugs séu í góðu ásigkomulagi.
Einnig verði sérstaklega hugað að öflugum fjarskiptum,
lagningu ljósleiðara og nettengingum um allt land.

Stoðkerfi ferðaþjónustunnar um land allt
Stefnumótandi stjórnunaráætlun fyrir ferðaþjónustuna verði til í
hverjum landshluta (e. Destination Management Plan). Mikilvægi
ferðaþjónustunnar sem einnar grunnstoðar atvinnulífs og byggðaþróunar verði staðfest m.a. með samhæfingu og eflingu stoðkerfa
ferðaþjónustunnar um landið og starfsemin styrkt í hverjum landshluta.
Stýring á aðgengi og umferð ferðamanna verði til umfjöllunar í hverjum
landshluta, m.a. til að dreifa álagi, vernda náttúru og minjar og tryggja sem
best öryggi. Reiknað er með því að samhæfing aðila í hverjum landshluta
og samvinna þeirra við Stjórnstöð ferðamála skili verulegum árangri í ferðaþjónustu, enda sé lögð áhersla á samvinnu hagaðila á hverju svæði til að ná
markmiðum og árangri. Þá þarf að skilgreina betur og samhæfa hlutverk hagaðila í
svæðisbundnu stoðkerfi ferðaþjónustunnar.

Allt árið og í öllum landshlutum
Í kynningarstarfi og markaðsverkefnum verði lögð áhersla á að hækka hlutfall innlendra
og erlendra ferðamanna utan háannatíma. Áfram verði lögð sérstök áhersla á að kynna allt
landið, ekki síst til að laða að ferðamenn utan háannatíma til allra landshluta en einnig til að
draga úr álagi á ásetnum áfangastöðum ferðamanna.
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Vegvísir í ferðaþjónustu

Aðgerðir 2015-2020 og væntingar um niðurstöður
Aðgerðir

Ábyrgð Væntingar um niðurstöður
IRR
SF

Samgönguáætlun taki mið af
þörfum ferðaþjónustu, fjölgun
ferðamanna og öryggi þeirra.

ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ

Fjarskiptasamband verði bætt,
ljósleiðari lagður og nettengingum
komið á um allt land.

IRR
SF

Viðhald og uppbygging innviða flugsins
verði í takt við vöxt greinarinnar.

IRR
SF

Unnar verði stefnumótandi stjórnunaráætlanir þar sem m.a. er tekið
á dreifingu ferðamanna og stýringu í
hverjum landshluta og svæðisbundin
stoðkerfi ferðaþjónustunnar efld.

SF
SAF

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Áhersla verði lögð á að kynna
Ísland sem ferðaþjónustuland
allt árið í öllum landshlutum.
ANR Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

SF
ANR

Samgöngur hafa verið stórbættar.
Ferðamönnum fjölgar utan háannatíma og um allt land enda tekur
samgönguáætlun mið af markmiði um dreifingu ferðamanna yfir allt
árið og á milli svæða.
Unnið er markvisst að því að bæta leiðarmerkingar á vegum bæði á
íslensku og ensku í anda þess sem best þekkist erlendis.
Fjarskiptasamband er öflugt um allt land, ljósleiðari er um allt land og
það sama á við um góðar nettengingar.

Innviðir flugs hafa verið bættir, varaflugvellir eru í góðu ásigkomulagi
og alþjóðlegar fluggáttir hafa opnast á landsbyggðinni.
Stefnumótandi stjórnunaráætlanir liggja fyrir í hverjum landshluta.
Svæðisbundin stoðkerfi ferðaþjónustunnar í hverjum landshluta vinna
vel með Stjórnstöð ferðamála við að ná markmiðum í ferðaþjónustu.
Stýring ferðamanna tekur m.a. mið af skipulagi hvers landshluta,
öryggi ferðamanna og náttúru- og minjavernd.
Dreifing ferðamanna og stýring stuðlar að náttúruvernd og minnkandi
álagi á ásetna áfangastaði ferðamanna.

ÂÂ

Hærra hlutfall ferðafólks leggur land undir fót utan háannatíma.

ÂÂ

Hærra hlutfall ferðamanna ferðast víðar um landið.

IRR Innanríkisráðuneytið

SAF Samtök ferðaþjónustunnar

SF Stjórnstöð ferðamála

Október 2015
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