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Efnisyfirlit



Kæru félagar, 

Um leið og ég lít yfir liðið starfsár með ljúfsárum hætti þá trúi ég því að 

á næstu misserum náum við að endurreisa rústirnar og byggja upp 

traustari stoðir. 

Einsog lesa má í þessu ársriti var vettvangur Íslenska ferðaklasans ekki 

af baki dottin þrátt fyrir erfiðleika og brattar  brekkur. Allt kapp var lagt 

á að tryggja reksturinn en ekki síst að tryggja gott samtal og stuðning við 

aðildafélagana sem áttu vissulega krefjandi leið fyrir höndum.  Það hefur 

hreinlega verið aðdáunarvert að upplifa frá fyrstu hendi þann mikla samtakamátt 

og seiglu sem sameiginleg þátttaka í verkefnum og viðburðum klasans hefur skilað. 

Á árinu voru þrátt fyrir allt haldnir yfir 40 viðburðir á vegum klasans þó flestir hafi farið fram með 

stafrænum hætti. Þó fátt komi í stað þess að hitta fólk augliti til auglitis voru þessir viðburðir okkar 

líflína á köflum og þéttu mannskapin sem sótti í að leita ráða hvert hjá öðru. 

Að baki eru tímar sem ekkert okkar hefði getað séð fyrir eða verið undirbúin undir að fullu. Við 

höfum þó flest lært að taka engu sem sjálfsögðum hlut og að það sem koma skal er ekki í hendi þó 

vissulega séu bjartari tímar í kortunum.  Það er eitt að stöðva heila atvinnugrein með öllum þeim 

sársauka sem slíkt útheimtir en það er líka áskorun að ræsa sömu fyrirtæki aftur. Það verkefni þarf 

að nálgast af alúð og nærgætni fyrir öllum sem í hlut eiga. Starfsmenn voru og verða áfram helsti 

auður hvers fyrirtækis en margir aðilar hafa tekið á sig launaskerðingar og minni vinnu á meðan 

aðrir hafa þurft að taka á sig aukin verkefni í skertu starfshlutfalli. Allt er þetta á einhvern hátt snúið 

og vand með farið en það er verkefni okkar allra að ná jafnvægi og sátt svo þróun greinarinnar og 

sjálfbær vöxtur geti átt sér stað sem fyrst. 

Íslenski ferðaklasinn hefur gengt mikilvægu hlutverki í að efla hæfni og gæði í ferðaþjónustunni 

og mun gegna því hlutverki áfram. Hlutverk hans er að gera stjórnendum kleift að reka fyrirtæki 

sín með arðbærari hætti þar sem aukin verðmætasköpun er höfð að leiðarljósi. Starfsemi klasans 

byggir á verkefnadrifnu samstarfi ólíkra aðila og er klasinn hreyfiafl nýsköpunar í ferðaþjónustu. Á 

vettvangi klasans mætast ólíkir aðilar með mismunandi þekkingu og reynslu, sem keppa innbyrðis 

en vinna sameiginlega að því að efla samkeppnishæfni ferðaþjónustu í heild sinni svo hún megi 

byggjast upp til framtíðar í jafnvægi félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegri þátta. Ég hef 

fulla trú á því að við sem byggjum okkar lífsviðurværi á ferðaþjónustu og höfum óbilandi trú á 

tækifærunum framundan munum endurræsa á forsendum sjálfbærni og ábyrgðar.

Ég vil að lokum fá að þakka stjórn og starfsmönnum Íslenska ferðaklasans fyrir störf sín á árinu 

og fá að minnast á það mikilvægi að hafa aðila við borðið sem hafa ólíka reynslu, koma úr ólíkum 

atvinnugreinum en sameiginlega hafa þá trú að ferðaþjónusta sé sá drifkraftur sem íslenskt 

samfélag getur nýtt til að auka lífsgæði og almenna hagsæld á Íslandi. Það hefur verið verkefnið 

okkar fram að þessu og mun verða það áfram.  

Þá vil ég nota tækifærið og hvetja aðila bæði innan ferðaþjónustunnar og eins þá aðila sem hafa 

hag að  því að greinin verði áfram sá mikilvægi drifkraftur sem hún er að koma inná vettvang 

klasans og taka markvisst þátt í þeirri uppbyggingu sem nú er hafin.

Sævar Skaptason, framkvæmdastjóri Hey Iceland og formaður stjórnar Íslenska ferðaklasans

Ávarp formanns
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Mynd: Snæfellsjökull National Park



Fyrsta verk nýrrar stjórnar sem kosin var á aðalfundi þann 4.júní 2020 var að setjast niður og kafa í kjarna Íslenska 

ferðaklasans. Það var gert í góðu yfirlæti í Hveragerði. Stjórn var sammála um að kjarnaverkefni klasans snéru áfram 

að samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærni, stafrænni þróun innan greinarinnar og auðvitað nýsköpun sem þræðir í 

gegnum alla hina þættina. Þá var ákveðið að leggja niður rekstur á dótturfélagi Ferðaklasans, Húsi Ferðaklasans, enda 

útséð með að rekstrarlegar forsendur þess væru verulega laskaðar í miðjum heimsfaraldri. 

Sumarið 2020 fékkst stuðningur frá nýsköpunarsjóði námsmanna til að ráða starfsmann með það hlutverk að greina 

og meta fýsileika þess að þróa sjálfbærnihæfnihjól fyrir ferðaþjónustuna. Starfsmaðurinn gerði mikilvægar greiningar, 

tók viðtöl og haldnir voru rýnihópar með aðilum innan greinarinnar til að vega og meta þörf, aðferðir og móta 

spurningalista. Lagt var upp með að tengja hæfnihjólið við meginatriði Ábyrgrar ferðaþjónustu ásamt því að tengja 

við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Loka þróun á hæfnihjólinu er enn í gangi og er áætlað að klára fyrstu prófun 

á árinu 2021 ásamt því að fjármagna loka afurð. 

Haust og vetur 2020 fór að mestu leiti í að eiga mikilvæg samtöl við klasaaðla og að móta viðburði og verkefni áfram 

á stafrænu formi.

Ferðaklasinn flutti starfsemi sína í Grósku þar sem hlutverk klasans er m.a. að byggja upp sterka frumkvöðla, tengja 

enn betur saman rannsóknir og atvinnulíf ásamt því að halda áfram að standa fyrir öflugum fræðsluviðburðum, 

fundum og vinnustofum sem brúa bil milli þeirra aðila sem standa að íslenskri ferðaþjónustu. 

Samningur við öll landshlutasamtök á Íslandi lá fyrir í lok árs 2020 þar sem ákveðið var að bjóða uppá Ratsjánna, 

nýsköpunarverkefni fyrir starfandi ferðaþjónustufyrirtæki, samtengt og svæðisbundið en nú á rafrænu formi. 

Framkvæmdaaðili að Ratjsánni er Íslenski ferðaklasinn í samstarfi við RATA, ráðgjafafyrirtæki ásamt því að verkefnið 

nýtur stuðnings frá Byggðaáætlun. Haldnir voru rafrænir kynningafundir og vinnustofur þar sem verkefnið var kynnt 

ásamt því að vinna náið með verkefnastjórum innan hvers landshluta. Mikill áhugi var á þátttöku en alls tóku 85 

fyrirtæki um allt land þátt í Ratsjánni sem hófst formlega í byrjun janúar 2021 og lauk um miðjan apríl. 

Vorið 2021 einkenndist af aukinni bjartsýni og nýjum þrótti og hélt þróun á Ratsjánni áfram þar sem samningur við 

Samband sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu um framkvæmd á Ratsjánni fyrir ferðaþjónustu í höfuðborginni var 

undirritaður í mars og hófst verkefnið með þátttöku yfir þrjátíu fyrirtækja eftir miðjan apríl. 

Þátttaka klasans í ýmsum innlendum og erlendum viðburðum í stafrænum heimi var áberandi á árinu en mikið 

var leitað eftir samtali varðandi helstu verkefni og mikilvæg verkfæri á tímum heimsfaraldurs. Þá var þátttaka í 

verkefninu Our Future gefandi og uppbyggileg bæði til að deila reynslu og þekkingu en ekki síður til að læra af öðrum 

áfangastöðum og sérfræðingum á sviði ferðaþjónustu og þróun áfangastaða. 

Þátttaka í erlendum verkefnum hélt áfram á árinu en verkefnið Nordic Food In Tourism er nú komið á sitt þriðja og 

jafnframt lokaár í framkvæmd. Á árinu hefur verið unnið að stórri umsókn í verkenfið Nordic Travel Tech Network og 

standa vonir til að klasinn muni leiða mikilvæga verkþætti í því verkefni komi til þess að fjármögnun náist. Þá hefur 

klasinn unnið að þróun á framhaldsverkefni tengdu sjálfbærni í ferðaþjónustu á norrænum vettvangi. 

Stjórn ferðaklasans hélt fimm stjórnarfundi á starfsárinu 2020- 2021. Þá voru hátt í 40 viðburðir á vegum klasans með 

allt að 5000 þátttakendum frá öllum heimshornum en flestir viðburðir fóru fram á stafrænu formi. 

Hjá klasanum eru þrír starfsmenn á launaskrá en yfir 20 aðilar hafa á árinu unnið fyrir og með Íslenska ferðaklasanum 

ýmisst í verktöku, sem ráðgjafar eða samstarfsaðilar að einstaka verkefnum. 

Heildarvelta Íslenska ferðaklasans á árinu 2020 voru rúmar 47 m.kr. samanborið við 50 m.kr árið 2019 og dróust tekjur 

því saman um tæpar 3 m.kr á milli ára.  Rekstrarniðurstaða er jákvæð um rúmar 3 m.kr. Aðildagjöld lækka töluvert 

Skýrsla stjórnar vegna nýliðins rekstarárs
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milli ára sem má skýra með afslætti sem gefin hefur verið til aðildafélga með ráðandi rekstur í ferðaþjónustu.  Aðrar 

tekjur koma að  mestu í gegnum Ratsjánna auk norræna verkefnisins Nordic Food in Tourism. Félagið um Íslenska 

ferðaklasann er óhagnaðardrifið og fjárfesti félagið beint í öllum kjarnaverkefnum sínum með aðkeyptri þjónustu 

sérfræðinga víðsvegar úr virðiskeðjunni. Með ákvörðun stjórnar um að leggja niður rekstur á Húsi ferðaklasans er 

um leið tekin ákvörðun um að afskrifa skuld Hússins við Íslenska ferðaklasann uppá rúmar 8 m.kr en félagið lagði að 

stærstum hluta til það fjármagn sem þurfti í rekstur, uppbyggingu og þróun á Húsi ferðaklasans frá stofnun þess 2018.
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Starfsmenn Íslenska ferðaklasans
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir 

framkvæmdastjóri

Árni Freyr Magnússon 

verkefnastjóri

Valgeir Ágúst Bjarnason 

verkefnastjóri

Stjórn Íslenska ferðaklasans 4.júní 2020 skipa
Sævar Skaptason, Ferðaþjónusta bænda – Hey Iceland, Formaður

Elín Árnadóttir, Isavia - Hrönn Ingólfsdóttir til vara

Árni Gunnarsson, Icelandair Group, Þóra Eggertsdóttir til vara

Sölvi Sturluson, Íslandsbanka, Hjörtur Steindórsson til vara

Helga Árnadóttir, Bláa lónið, Bryndís Björnsdóttir til vara

Þorsteinn Hjaltason, Landsbanki Íslands , Þorsteinn Hjaltason til vara 

Helgi Jóhannesson, Landsvirkjun / fyrrum Lex lögmannsstofu

Rannveig Grétarsdóttir, Eldingu 

Brynja Laxdal, Nordic Food in Tourism

Berglind Hallgrímsdóttir, NMI (Nordic Travel Tech 

Network, Sustainability in Tourism) 

Þóra Valsdóttir, Matís (Nordic Food in Tourism)

Daniel Byström, Design Nation (Nordic Food in Tourism, 

Our Future, Restart Tourism, Design) 

Svava Björk Ólafsdóttir, RATA (Ratsjáin)

Hermann Ottósson, Skýr Sýn (Ratsjáin) 

Rósbjörg Jónsdóttir, Cognitio (What works ráðstefnan, 

Virðisauki 2.0) 

Inga Rós Antoníusdóttir, Ferðamálastofa (Iceland Travel 

Tech) 

Magdalena Falter, Hacking Hekla

Arnar Sigurðsson, Austan máni (Hugmyndaþorpið, 

Hacking Hekla) 

Ágúst Elvar Bjarnason, SAF (Ábyrg ferðaþjónusta)

Gunnar Valur, SAF (Ábyrg ferðaþjónusta) 

Þurðíður Aradóttir, Markaðsstofa Reykjanes 

(Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar)

Þórir Erlingsson, Keilir (Nýsköpunarakademía 

ferðaþjónustunnar)

Arnbjörn Ólafsson, Keilir (Nýsköpunarakademía 

ferðaþjónutunnar) 

Sunna Þórðadóttir, ANR (Nordic Food in Tourism)

Anna Katrín Einarsdóttir, ANR (Ratsjáin) 

Signe Jungersted, Group Nao (Our Future, Restart 

Tourism) 

Bård Jervan, Mimir (Our Future) 

Chris Doyle, CMD inspired (Our Future) 

Milena Nikolova, Behavior Smart (Our Future)

Jan Hassel, Nordic Travel Tech Lab (Nordic Travel Tech 

Network)

Per Arne, Nordic Travel Tech Lab (Noordic Travel Tech 

Network)

Verkefnatengdir samstarfsaðilar Íslenska ferðaklasans á starfsárinu eru



Starfsemi klasans á starfsárinu hefur eðli málsins samkvæmt litast af heimsfaraldri og þeim 
ótal óvæntu verkefnum sem það ástand hefur búið til. Öll verkefni klasans, fræðsla og 
viðburðir voru skipulagðir með rafrænum hætti og var unnið að því hörðum höndum að 
halda utan um samstarfsaðila klasans. Alls stóð Ferðaklasinn fyrir hátt í 40 viðburðum sem 
ætla má að allt að 5000 aðilar hafi sótt frá öllum heimshornum.  

Að venju stóð Ferðaklasinn fyrir fjölbreyttri dagskrá þrátt fyrir erfitt ástand og jafnframt 
var mikil eftirspurn eftir þekkingu og reynslu innan vettvangsins á erlendri grundu. Þá tók 
framkvæmdstjóri klasans þátt í fjölda innlendra og erlendra viðburða með erindum um 
stöðuna í íslenskri ferðaþjónustu en mikið var sótt í að fá að heyra hvernig Ísland hefði 
tekið á málum í heimsfaraldri, bæði út frá stjórnvöldum sem og út frá verkefnum klasans.

Aftast í samantekt þessari er að finna yfirlit yfir helstu viðburði sem Íslenski ferðaklasinn 
hefur staðið fyrir en meðfylgjandi er nánari útlistun helstu verkefna Íslenska ferðaklasans 
en verkefnin skiptast í þrjá meginflokka, sjálfbærni, nýsköpun og stafræna þróun.

Kjarnaverkefni frá júní 2020 til júní 2021
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Ábyrg ferðaþjónusta 

Hvatningaverkefnið um Ábyrga ferðaþjónustu hefur nú verið starfrækt í nær fjögur ár en frá upphafi 

hafa verið haldnir yfir 40 viðburðir, vinnustofur, fræðsluerindi og ráðstefnur. Fjöldi þátttakenda 

hefur endurspeglað áhuga og mikilvægi verkefnisins sem er hvergi nærri lokið. Þátttakendur í 

Ábyrgri ferðaþjónustu hafa undirritað yfirlýsingu þess efnis að setja sér skýr og mælanleg markmið 

í fjórum meginþáttum verkefnisins sem snúa að umhverfi og öryggi, starfsmönnum, gestum og nær 

samfélaginu. Þessir meginþættir kallast vel á við helstu stefnuþætti stjórnvalda. 

Árangur af verkefni sem þessu byggist á breiðri samvinnu allra hagaðila sem koma að uppbyggingu 
á ferðaþjónustu. Þannig hefur samstarf við Ferðamálastofu, Íslandsstofu, Stjórnstöð Ferðamála, 
Markaðsstofum landshlutanna, Safe travel, Atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu og SAF verið 
verkefninu afar mikilvægt. Fram að miðju ári 2019 var framkvæmdaþungi og skipulag mest í 
höndum Íslenska ferðaklasans og Festu en nú hafa Samtök ferðjónustunnar – SAF tekið við keflinu 
af Festu. 

Alls samþykktu 170 fyrirtæki að greiða þátttökugjöld að Ábyrgri ferðaþjónustu árið 2020 og teljast 

nú formlegir þátttakendur verkefnisins. 

Sumarið 2020 fékk Ferðaklasinn styrk frá nýsköpunmarsjóði námsmanna til að standa straum 

að ráðningu starfsmanns. Verkefni starfsmannsins var að vinna að grunngerð svokallaðs 

Sjálfbærnihæfni hjóls fyrir stjórnendur í ferðaþjónustu en hjólið er í stöðugri þróun innan 

vettvangsins. 

SJÁLFBÆRNI 1



Sjálfbærnihæfnihól ferðaþjónustunnar og tenging  
við heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna

Til að mæta þörf fyrirtækja í ferðaþjónustu fyrir betri kortlagningu og markvissri vinnu við 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni var unnið að þróun á ”Sjálfbærni hæfnihjóli ferðaþjónustunnar” 

Ætlunin er að hanna og þróa sjálfsmatstæki og bjóða fyrirtækjum í greininni að meta og auka hæfni 

sína til að stunda sjálfbæra viðskiptahætti. Markmið verkefnisins er að stuðla að verndun náttúru 

og aukinni sjálfbærni í tengslum við ferðaþjónustu, að Ísland verði ákjósanlegur staður til framtíðar 

búsetu og að ferðamenn sem sækja okkur heim hafi sjálfbærni að leiðarljósi.

Það er viss áskorun að mæla hæfni fyrirtækja á einfaldan hátt í tengslum við sjálfbærni og ábyrgan 

rekstur. Sjálfbærni hæfnihjólið er upphafið að slíkum mælikvörðum. Hæfnihjólið er hugsað sem 

stuðningsverkfæri fyrir fyrirtæki svo þau viti hvar þau standi miðað við önnur fyrirtæki þegar kemur 

að þekkingu, hæfni og getu í tengslum við sjálfbærni. Sjálfbærni hæfnihjólið mun innihalda 60 

spurningar sem snúa að hæfniviðmiðum sjálfbærni og samfélagslegrar ábyrgðar í rekstri. Hjólið er 

hugsað sem sjálfsmatspróf sem stutt er af fjórum kjarnaflokkum Ábyrgrar ferðaþjónustu.

Nordic Food in Tourism 

Matarhefð er stór hluti af ímynd lands og þjóðar enda speglar hún menningu og sögu og markast 

af tíðarfari og náttúru. Matarupplifun er órjúfanlegur þáttur í lífi ferðamanna hvar sem þeir koma, 

hvort sem hún er megintilgangur ferðalagsins eða ekki. Ísland leiðir verkefnið um Nordic Food 

in Tourism þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni þegar kemur að framleiðslu og framsetningu ein 

einnig hvernig við meðhöndlum og kynnum mat fyrir erlendum gestum. Hvaða sögur við segjum, 

hvernig matur tengist menningu og hvernig við getum nýtt okkur hráefnin betur í upplifunarhluta 

ferðaþjónustunnar. Haldnir hafa verið fundir og vinnustofur með hagaðilum á starfsárinu þar sem 

veitingamönnum, framleiðendum og þjónustuðilum hefur gefist kostur á að gefa endurgjöf og 

mikilvæga þekkingu í vinnuna. 

Nordic Food in Tourism hefur stutt við og mun styðja við lausnamótið Hacking Hekla víða um 

land en þar er kallað eftir lausnum við ólíkum áskorunum samtímans þegar kemur að þróun í 

mat, umhverfismálum, orkunýtingu, sjálfbærni og notkun á staðbundnum hráefnum til að kalla 

fram sérstöðu áfangastaða. Hafa tvö launsamót þegar farið fram, eitt á suðurlandi og annað 

á norðurlandi en til stendur að halda það þriðja á Austurlandi haustið 2021. Að því tilefni mun 

lokaráðstefna Nordic Food in Tourism sem Íslenski ferðaklasinn ber ábyrgð á að framkvæma fara 

fram á sama tíma á Austurlandi. 

10
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Sigurvegari lausnamótsins á Suðurlandi var hugmyndin Ómangó en það  snýst um framleiðslu  

á suðrænum ávöxtum með frumuræktun, ólíkt hefðbundinni ræktun.

Tveir frumkvöðlar eru skráðir fyrir hugmyndinni Ómangó; James Edward MacDaniel, sem er 

hugmyndasmiðurinn með garðyrkjubakgrunn, og hönnuðurinn Hafsteinn Regínuson er með  

honum í teyminu. 

James segir að Ómangóhugmyndin byggi á núverandi tækni sem er aðlöguð að íslenskum 

aðstæðum. „Margir hafa heyrt um kjöt sem er ræktað á rannsóknarstofu. Ómangó notar 

svipaða hugmynd, en í stað þess að rækta kjöt myndum við rækta ávexti. Hugmyndin er að 

rækta ávexti með frumuræktun og við munum nota til þess hátæknivædda ræktunartanka. Í 

þessum ræktunartönkum eru ákveðin næringarefni fóðruð og flókin kolvetni með náttúrulegum 

vaxtarhvötum – sem eru með endalausum möguleikum á tegundum ávaxta. Þú velur bara hvaða 

ávaxtafrumur þú vilt rækta.“
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Sigurverkefnið í lausnarmótinu á Norðurlandi var Grænlamb – Keldhverfst kjöt af algrónu 
landi, en verkefnið felur í sér að búa til vörumerki fyrir keldhverfska sauðfjárbændur sem er með 

vottun um að féð gangi á velgrónu og sjálfbæru landi. Samhliða því er ætlunin að auka verðmæti 

sauðfjárafurða Kelduhverfis og um leið gefa neytendum tækifæri til að kaupa kolefnislausan 

próteingjafa. Að baki hugmyndarinnar standa frumkvöðlarnir Berglind Ýr Ingvarsdóttir, Guðríður 

Baldvinsdóttir og Salbjörg Matthíasdóttir sem eiga það allar sameiginglegt að vera sauðfjárbændur 

í Kelduhverfi.
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Mynd: Narfejrarstofa
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Dagur Ábyrgrar ferðaþjónustu

Líkt og fyrri ár afhendir forseti Íslands og verndari verkefnisins um Ábyrga ferðaþjónustu sérstök 

hvatningaverðlaun sem dómnefnd var falið að velja úr innsendum tilnefningum, nú fyrir árrið 2020. 

Hvatningaverðlaunin að þessu sinni voru afhent við hátíðega athöfn á Bessastöðum en það voru 

Friðheimar sem þóttu skara fram úr þetta árið. 

Í umsögn dómnefndar sagði m.a: “Friðheimar eru fjölskyldufyrirtæki sem hefur vaxið og dafnað í 

gegnum árin með það markmið að ganga vel um og virða náttúruna. Umhverfismál eru eigendum 

hugleikin, þau hafa verið í hvatningaverkefninu Ábyrg ferðaþjónusta frá upphafi. Þá er fyrirtækið með 

bronsvottun Vakans og stefna þau ótrauð á gullið.

Fyrirtækið leggur mikla áherslu á réttindi starfsfólks. Nýliðaþjálfun og fræðsla er til fyrirmyndar enda 

er starfsfólk hjarta fyrirtækisins eins og þau segja sjálf. Á ný liðnu ári var lögð áhersla á að halda öllu 

starfsfólki og byggja upp sterka innviði fyrir bjartari tíma.

Á Friðheimum er lögð áhersla á stuðning við nærsamfélagið m.a. með því að versla í héraði auk þess 

sem að allir gestir eru upplýstir um ylrækt á Íslandi og þá merku sögu sem svæðið hefur að geyma. 

Fyrirtækið leggur áherslu á nýsköpun og tileinkar sér umhverfisvænar lausnir, má þar nefna aðferðir til 

að minnka matarsóun og lágmarka kolefnisspor. 

Friðheimar eru lifandi dæmi um hvernig íslenskt hugvit þar sem landsins gæði geta orðið til þess að 

skapa einstaka upplifun í ferðaþjónustu. Upplifun sem tengir saman marga þætti og styður við þá 

hugsun að nýta landið á sjálfbæran hátt, fræða, skapa, upplifa og vinna saman að því að bæta umhverfi 

og samfélag.”
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Í dómnefnd fyrir Hvatningaverðlaun Ábyrgrar ferðaþjónustu 2020 sátu:

• Berglind Viktorsdóttir, verkefnastjóri hjá Hey Iceland 

• Magnús Haukur Ásgeirsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands

• Sandra Rán Ásgrímsdóttir, sjálfbærniverkfræðingur hjá Mannviti

Hátíðlegri athöfn frá afhendingu verðlaunanna var streymt á öllum helstu  

samfélagsmiðlum en upptöku má finna hér.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870709789917133&id=1556496424671816
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Ratsjáin  

Ratsjáin er eitt að lykilverkefnum Íslenska ferðaklasans og byggir á því að efla stjórnendur í starfandi 

fyrirtækjum og tengdum greinum sem vilja auka nýsköpunarhæfni sína, hraða mikilvægum 

breytingaferlum og öðlast betri yfirsýn og getu til að þróa vörur og þjónustu í sínu fyrirtæki. Ratsjáin 

fór fyrst af stað haustið 2016 í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í dag er verkefnið unnið í 

samstarfi við RATA og Samtök sveitarfélaga á öllu landinu ásamt stuðningi í gegnum Byggðaáætlun. 

Upplegg verkefnisins er að stjórnendur spegla sig í rekstri hvers annars og deila reynslu sinni og 

þekkingu. Auk jafningja rýni  þá eru fengnir utanaðkomandi  sérfræðingar inn skipulagið til stuðla að 

enn meir fagmennsku og meiri dýpt á efnistök frá hinum ýmsu sviðum til að draga fram nýjungar og 

lausnir sem hægt er að tileinka sér í starfinu. Á tímum Covid-19 hefur Ratsjáin sannað sig sem öflugt 

verkfæri þar sem áherslan hefur verið á hvernig við getum endurræst ferðaþjónustuna með því að 

halda stjórnendum í rekstrarlegu formi, halda áherslu á mikilvægum gildum og fyrst og síðast að tala 

saman, fá fram tillögur og hvetja aðila til dáða. 

Ratsjáin hefur farið fram í öllum landshlutum á Íslandi síðan 2016 og hefur snert við hundruðum 

fyrirtækjaeigenda og starfsmanna í ferðaþjónustu. Á tímum heimsfaraldurs var verkefninu stýrt alfarið 

í stafrænum heimi þar sem þátttakendur tóku þátt í sextán vikna verkefna- og fræðsluprógrammi sem 

skipt var upp í sjö mismunandi lotur með áherslu á þau viðfangsefni sem þátttakendur völdu sjálfir. 

Má þar nefna markhópagreiningar, rekstrarhæfni, hönnunarhugsun, tekjustýringu, viðskiptamódelið 

og tengslauppbyggingu svo dæmi séu tekin. Alls hafa yfir 100 fyrirtæki tekið þátt í Ratsjánni í öllum 

landshlutum starfsárinu 2020-2021 en haldnir hafa verið yfir 30 fræðslufundir og viðtöl ásamt 

jafningjarýni og ráðgjöf. 

NÝSKÖPUN2
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Mynd: Markaðsstofa Norðurland Visit North
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Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar   

Markaðsstofa Reykjaness, Íslenski ferðaklasinn og Keilir - Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, hafa 

undirritað samkomulag um stofnun Nýsköpunarakademíu ferðaþjónustunnar.

Með stofnun akademíunnar varð til sameiginlegur vettvangur ferðaþjónustu, menntastofnana 

og hagsmunaaðila til að efla nýsköpun, fræðslu, endurmenntun og tengslanet, ásamt því að 

stuðla að framþróun, sjálfbærni og ábyrgri ferðaþjónustu sem og þverfaglegum innlendum og 

erlendum samstarfsverkefnum. Að auki hefur sjaldan verið jafn mikilvægt að hlúa að aðilum 

ferðaþjónustunnar og skapa frjótt umhverfi þar sem frumkvöðlar og hagsmunaaðilar fá tækifæri til 

að leiða saman krafta sína.

Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar er til húsa í frumkvöðlasetrinu Eldey sem er 

staðsett í aðalbyggingu Keilis á Ásbrú í Reykjanesbæ. Áhersla er lögð á að vera leiðandi aðili 

í fjarnámsframboði fyrir ferðaþjónustuna og tryggja aðgengi sem flestra að námskeiðum, 

upplýsingafundum og fræðslu. Nú þegar hefur Nýsköpunarakademían staðið fyrir fjölda fyrirlestra 

og viðburða í stafrænum heimi sem hundruð aðila í ferðaþjónustu hafa nýtt sér.

Meðal viðburða undir hatti Nýsköpunarakademíunnar á starfsárinu voru:

• Stafræn markaðssetning með Davíð Lúther hjá Sahara

• Nýsköpun í blíðu og stríðu með Evu Maríu frá Pink Iceland

• Rataðu í styrkjafumskóginum með Þórunni Jónsdóttur frá Poppins og Partners

• Ábyrg upplýsingamiðlun við vá með Sigríði Dögg frá Íslandsstofu

• Nýtt ferðaþjónustutengt nám við Keili með Þóri Erlingssyni, verkefnastjóra hjá Keili. 
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Mynd: Visit Westfjords
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Sjálfbær nýsköpun í ferðaþjónustu (Rare R.O.U.T.S)

Keilir tekur þátt í og leiðir fyrir Íslands hönd verkþætti í verkefninu ERASMUS + sem nefnist 

„Sjálfbær nýsköpun í ferðaþjónustu“ Íslenski ferðaklasinn tekur þátt í verkefninu og uppbyggingu 

þess en verkefnið miðar að því að styrkja samstarf milli skóla, sveitarfélaga, opinberra stofnana og 

fyrirtækja með það að markmiði að leiða saman færni og þekkingu nemenda í ferðaþjónustu við 

menningararf, umhverfismál og þá samfélagslegu arfleifð sem ferðaþjónustuaðilar styðjast við og 

nýta sér á ákveðnum svæðum.

Námsefni verður þróað og starfstengd námskeið sem nýtast ferðaþjónustuaðilum sem vilja 

byggja á sjálfbærri og ábyrgri ferðaþjónustu. Þá verður gögnum um góðar starfsvenjur í sjálfbærri 

ferðaþjónustu safnað og deilt milli samstarfsaðila. Leitast verður við að styrkja stöðu ungs fólks á 
vinnumarkaði með eflingu starfsnáms, þekkingar og færni þeirra sem leiðtogar og frumkvöðlar 
innan greinarinnar. 

OUR FUTURE

Rafræni viðburðurinn Our Future er hugmynd sem þróuð hefur verið af sérfræðingum í 

ferðamálum, klasahugmyndafræði og áfangastaðahönnun. Viðburðurinn ferðaðist víða um heim frá 

lok árs 2020 og á líðandi ári með fyrsta stoppi á Austurlandi.  Our Future hefur síðan verið haldinn í 

Rwanda, Grikklandi og Jokkmokk í Svíþjóð. Upptökur frá öllum viðburðum má finna hér. 

Innblástur og nýjar hugmyndir 
Á þessum fordæmalausu tímum eru margir að takast á við nýjan veruleika og áskoranir og er 

viðburðurinn tilraun til að endurspegla þau tækifæri, áskoranir og hindranir sem samfélög og 

áfangastaðir standa frammi fyrir í dag. 

Heimboð í ekta „eldhúsumræður“  
Með Our Future er ætlunin að bjóða heiminum í heimsókn í ekta „eldhúsumræður“ þar sem 

lykilspurningin er: Hvert er ferð okkar heitið? 

Það er sannfæring hópsins sem stendur að Our Future að við getum öll lært af hvert öðru og fátt er 

jafn mikilvægt í dag en að skapa sameiginlegan vettvang til að deila fróðleik og reynslu. Við deilum 

Our Future saman!

https://icelandtourism.us13.list-manage.com/track/click?u=aecf813566f1aebac8b6edcb8&id=b44ec8bf22&e=19928fa40b
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Mynd: Markaðsstofa Norðurland Visit North
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Iceland Travel Tech  

IcelandTravelTech er sameiginlegt verkefni Íslenska ferðaklasans og Ferðamálastofu sem miðar 

að því að auka áherslu á tækni í íslenskri ferðaþjónustu. Þann 8. maí 2020 var haldin ráðstefna í 

annað sinn þó að þessu sinni hafi ráðstefnan þurft að fara fram í netheimum vegna COVID-19. Þema 

ráðstefnunnar í ár var „Sækjum fram í breyttum heimi“ og voru tækni í hótelgeiranum og tækni til 

almennra framfara í fyrirtækjarekstri ferðaþjónustunnar í forgrunni.

Iceland Tracel Tech árið 2021 fer fram þann 3.júní og mun ráðstefnan að þessu sinni bæð vera 

staðbundin sem og í beinu streymi. Þemað í ár er með norrænum fókus en að venju eru það 

spennandi erindi um allt það helsta sem tækni í ferðaþjónustu og starfrænum miðlum hefur uppá að 

bjóða. Ráðstefnan í ár mun fara fram í Grósku, nýsköpunar og hugmyndahúsi. 

STAFRÆN ÞRÓUN3
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Helsta hlutverk Íslensk ferðaklasans er að standa vörð um samkeppnishæfni og verðmætasköpun 
íslenskrar ferðaþjónustu með langtímasjónamið að leiðarljósi. Þessu hyggst klasinn ná í gegnum 
verkefnamiðað samstarf ólíkra aðila sem allir keppa að því marki að hafa áhrif til góðs og stunda 
ábyrga viðskiptahætti þar sem hugað er að jafnvægi milli efnahags, samfélags og umhverfislegra 
þátta. 

Framtíðarsýn og tilgangur

Íslenski ferðaklasinn 2021 – 2025

Framtíðarsýn  
(Vision) 
Ferðaþjónusta er til 
á forsendum íslensks 
samfélags sem styður 
við aukin lífsgæði og 
auknar efnahagslegar, 
samfélagslegar og 
umhverfislegar framfarir.

Gildi og æðakerfi  
Íslenska ferðaklasans 

Ábyrgð – Hæfni – Áhrif - Samvinna

Virðisauki 
(Mission)
Íslenski ferðaklasinn 
stuðlar að aukinni sam-
keppnishæfni íslenskrar 
ferðaþjónustu með 
verkefnadrifnu samstarfi 
þar sem verðmætasköpun 
og sjálfbærni eru höfð að 
leiðarljósi. Samstarf ólíkra 
aðila leiðir af sér aukið  
virði fyrir þátttakendur  
og samfélagið

Ferðaþjónusta 2.0 - Endurræsing  
og uppbygging á nýjum forsendum

Saman stöndum við vörð um ábyrgð, hæfni  
og gæði í íslenskri ferðaþjónustu og höfum  

jákvæð áhrif á það samfélag sem við byggjum.
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Lykilstarfsemi og markmið

Hlutverk Ferðaklasans er að efla samvinnu þvert á greinar og hraða mikilvægum breytingum í 

átt að auknum árangri fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu og tengdum greinum. Verkfæri klasans eru 

verkefni á breiðum grunni en Ferðaklasinn hefur sett fjögur megin verkefni fram og mun beita 

kröftum sínum í að vinna að. Þessi verkefni eru: 

• Ábyrg stjórnun  

• Nýsköpun og aukin verðmætasköpun 

• Stafræn vegferð 

• Alþjóðatengingar og sjálfbær vöxtur

 
Íslenski ferðaklasinn leikur lykilhlutverk í að auka samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu og 

styður við aukna verðmætasköpun í samfélaginu með ábyrgð að leiðarljósi. Hann stuðlar að auknu 

og markvissu samstarfi og samvinnu, stóreflir hvers konar nýsköpun með aukinni fagmennsku og 

bættum innviðum. Vettvangur klasans bætir hæfni aðila sinna á að framfylgja þeirri framtíðarsýn 

sem stjórnvöld og atvinnugreinin hafa sett fram um að Ísland verði leiðandi á sviði sjálfbærrar 

ferðaþjónustu á heimsvísu.

Mynd: Jón Ragnar Jónsson
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Ábyrg stjórnun með sjálfbærni að leiðarljósi

 Í dag er sjálfbærni ekki lengur val eða aðgreining, heldur verða allir þátttakendur í hverju samfélagi 

í atvinnulífinu, hvort heldur sem þeir tilheyra ferðaþjónustu eða öðrum atvinnugreinum, að tileinka 

sér sjálfbærni með því að byggja upp jafnvægi á milli félagslegra og efnahagslegra þátta án þess 

að gengið sé auðlindir umhverfisins. Spurningin er ekki hversu marga ferðamenn við fáum til 

landsins heldur skiptir máli að ígrunda alla þætti í virðiskeðjunni, uppruna og umgjörð þjónustunnar, 

framkvæmd hennar og meðhöndlun. 

Nýta á ferðaþjónustu til að drífa áfram þá hugsun og hegðun sem þarf til þannig að það megi 

tryggja þetta gullna jafnvægi, öllum til heilla. Þá mun ferðaþjónusta líka leika lykilhlutverk í því að 

græða þau djúpu sár og gjá sem myndast hefur milli þjóða, mismunandi menningar og stöðu fólks 

um allan heim eftir að heimsfaraldri líkur.  

Verkfæri til aukinnar hæfni: 
• Ábyrg ferðþjónusta.  

Fræðsla, þekkingamiðlun og jafningjarýni sem tekur á þáttum eins og áhættustjórnun, 

umhverfisstjórnun, heilsu og öryggisstjórnun.

• Sjálfbærnihæfnihjól ferðaþjónustunnar.  
Sjálfsmatskerfi og tenging við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

• Matur í ferðaþjónustu.  
Matarupplifun, sjálfbærni og betri nýting auðlinda. 

Markmið: 
• Efla hæfni og þekkingu lykilstjórnenda, eigenda og starfsmanna á sjálfbærni

• Auka framleiðni fyrirtækja

• Stuðla að ábyrgri neyslu og draga úr hvers konar sóun

• Efla ímynd Íslands sem áfangastaðar 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi fyrirtækja sem taka þátt 

• Fjöldi fyrirtækja sem setja upp markmið og stefnu í öryggis, umhverfis og áhættustjórnun.

• Fjöldi fyrirtækja sem gera árangur sinn gegnsæjan 

• Bætt framleiðni og betri rekstur

• Mælanlegur árangur í minni sóun, aukin nýting auðlinda, orku og hráefna.
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Nýsköpun og aukin verðmætasköpun 

Nýsköpun er megin drifkraftur breytinga og mikilvæg hverju fyrirtæki sem vill dafna og vaxa. 

Mikilvægt er að innleiða hugmyndafræði nýsköpunar á öllum vaxtastigum fyrirtækja og ekki síst 

þeirra sem hafa verið starfandi um lengri tíma.  Þau verkfæri sem Íslenski ferðaklasinn vinnur með 

til að auka hæfni innan greinarinnar hafa reynst tugum aðila innan ferðaþjónustunnar vel á síðustu 

misserum og eru þau í stöðugri þróun og aðlögun rétt eins og fyrirtækin sjálf. Öllu er kappkostað 

við að hámarka árangur og áhrif sem verkefni til nýsköpunar og aukinnar verðmætasköpunar geta 

náð.  

Verkfæri til aukinnar hæfni:
• Ratsjáin.  

Fyrir stjórnendur í starfandi fyrirtækjum.

• Nýsköpunarakademían.  
Þekking og færni á breiðum grunni. 

• Lausnamót - vinnustofur og fræðsla.  
Hröðun hugmynda og stuðningur við frumkvöðla á byrjunarstigi 

Markmið:
• Auka hæfni stjórnenda og eigenda

• Auka nýtingu auðlinda þátttakenda

• Auka rekstrarhæfi fyrirtækja 

• Fjölbreytt fræðsla með áherslu á nýsköpun og vöruþróun

• Efla tengslamyndun frumkvöðla og starfandi fyrirtæki 

• Brúarsmíð milli háskóla og rannsóknaraðila yfir til ferðaþjónustuaðila

• Auka sýnileika og fýsileika til fjármögnunar og faglegra fjárfestinga í ferðaþjónustu 

Lykilmælikvarðar:
• Þátttakendur í verkefnum

• Fjöldi viðburða og ávinningur þátttakendur

• Ný fyrirtæki í ferðaþjónustu

• Nýir ferlar og leiðir til árangurs

• Aukin umsvif og árangur fyrirtækja 
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Stafræn vegferð ferðaþjónustunnar

Mikilvægt er að huga að því hvaða þættir skipta mestu máli þegar samkeppnishæfni 

ferðaþjónustunnar er annars vegar. Þar skipta tækni og framfarir miklu máli ásamt því að tengja 

saman með markvissum hætti tæknifyrirtæki og ferðaþjónustufyrirtækin sjálf. Bætt hæfni í 

notkun nýrrar tækni og innleiðing þeirra mun ekki einungis bæta skilvirkni og þjónustu heldur er 

rekstrarlegur ábati óumdeilanlegur.  

Verkfæri til aukinnar hæfni:
• IcelandTravelTech 

Stefnumót tækniaðila og ferðaþjónustunnar, samstarf við Ferðamálastofu

• Vinnustofur og fræðsla 

Þekkingamiðlun og aukin færni 

• Viðskiptahraðlar 
Hröðun breytinga og innleiðing nýsköpunar

• NordicTravelTechNetwork 

Tengslanet ferðaþjónustu og tækniaðila á norðurlöndum 

Markmið: 
• Bæta hæfni með auknu tæknilæsi og þekkingu

• Innleiða breytingastjórnun og efla stjórnendur í síbreytilegum heimi

• Tengja saman tækniaðila og ferðaþjónustuaðila

• Standa fyrir viðburðum og vinnustofum

• Efla stjórnendur, eigendur og starfsmenn 

• Auðvelda innleiðingu breytinga á tækniöld 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi tæknifyrirtækja og tæknivæddra fyrirtækja í ferðaþjónustu

• Fjöldi þátttakenda í viðburðum og ávinningur þeirra

• Viðhorf þátttakenda til samstarfs og viðburða
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Alþjóðatengingar og sjálfbær vöxtur

Ferðaþjónusta er í alþjóðlegri samkeppni og á mikið undir erlendum viðskiptum og samskiptum. 

Auka þarf möguleika ferðaþjónustuaðila í að tengjast við og efla viðskiptasambönd og miðla 

þekkingu þvert á önnur lönd þegar kemur að samvinnu og fjárfestingamöguleikum á Íslandi. 

Alþjóðasókn og tengslauppbygging með þátttöku í viðburðum, ráðstefnum og á öðrum faglegum 

vettvangi er lykill að langtíma árangri og sjálfbærum vexti í ferðaþjónustunni.   

Markmið:
• Efla tengsl íslenskra aðila með því að markmiði að koma á viðskiptasambandi

• Auka þekkingamiðlun milli landa og koma á markvissu samstarfi

• Vera þátttakendur í erlendu klasasamstarfi, alþjóðlega, evrópsku og norrænu

• Vera sendiherrar og talsmenn íslenskrar ferðaþjónustuaðila og laða að erlenda fjárfestingu þar 

sem við á 

Lykilmælikvarðar:
• Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna

• Fjöldi viðburða

• Fjöldi þátttakenda í alþjóðlegum viðburðum   

Næst á dagskrá - Viðburðir framundan á árinu 2021
• 03. júní – Iceland Travel Tech – Nordic Edition

• 10. júní – Hádegisfundur í Grósku

• 15.júní – Matur í ferðaþjónustu – kynning á íslenskum hluta

• 31. ágúst – Sjálfbærni og samfélagsábyrgð – Ratsjáin

• 03. septemer – Stillum saman strengi eftir sumarið - Klasafundur

• 14. september – Stafræn þróun ferðaþjónustu - Ratsjáin

• 28. september – Hönnunarhugsun og vörumerkjavitund - Ratsjáin

• 30. september - Lokaráðstefna Nordic Food In Tourism á Austurlandi 

• 05. október – Tengslanet og skapandi lausnir - Ratsjáin

• 13. október – What Works in Tourism – Alþjóðleg ráðstefna á Reykjanesi

• 05. nóvember – Stefnumót við klasafélaa

• 10. desember – Dagur Ábyrgrar ferðaþjónustu
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Yfirlit helstu viðburða júní 2020 – júní 2021

• Aðalfundur Íslenska ferðaklasans 2020     4. júní

• Rataðu að réttu vörunni       5. júní

• Post Covid 19 Recovery and Resilience - Fyrirlestur Guyana   18. júní

• Kafað í kjarnann - Vinnudagur stjórnar í Hveragerði    26. júní

• Costflippers - Restart Tourism      29. júní

• Rýni á Sjálfbærnihæfnihjól      19. ágúst

• Reigniting Tourism - Nýja Sjáland      26. ágúst

• Towards Sustainable Growth in a Competitive World    10. september

• Clusters in the Tourism Eco System - European Cluster Alliance   14. september

• Klasafundur - Viðrögð og aðgerðir í Covid     22. september

• Sjálfbærni verður súrefni fyrir ferðaþjónustu framtíðarinnar - Nýsköpunarvikan 1. október

• Startup Westfjörds       13. október

• Clusters driving a new better normal - Alþjóðaráðstefna TCI   14-15. október

• Lausnamótið Hacking Hekla - Suðurlandi      16-18. október

• European Cluster Capacity Building      26. október

• Bálkakeðjan og klasar       13. nóv

• Ratsjá - kynningarfundur      17. nóv

• Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar - Kynningarfundur    17. nóv

• Our Future - Austurland       14. des

• Stafræn markaðssetning - Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar  17. des

• Hvatningarverðlaun Ábyrgrar ferðaþjónustu 2020    7. janúar

• Nýsköpun í blíðu og stríðu - Nýsköpunarakademía ferðaþjónustunnar  15. janúar

• Our Future - Rwanda       21. janúar

• Viðspyrna ferðaþjónustunnar - Nýársmálstofa Ferðaklasans, SAF og KPMG  26. janúar

• Ratað í styrkjafrumskóginum      16. febrúar

• Nordic food in tourism - Fyrsta vinnustofa     25.febrúar

• Circling for higher growth - TCI erindi     11. mars

• Ratsjáin á höfuðborgarsvæðinu - kynningarfundur    25. mars

• Nordic food in tourism - Önnur vinnustofa     26. mars

• Our Future - Western Greece      29. mars

• Lausnamótið Hacking Norðurland      15 - 18. apríl

• Out Future - Jokkmokk       28. apríl

• Re-starting Tourism       19. maí

• IcelandTravelTech - Nordic Edition      3.júní

• Aðalfundur Íslenska ferðaklasans 2021     3. júní
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Mynd: Markaðsstofa Norðurland Visit North



www.icelandtourism.is


