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Skilaboð frá stjórnarformanni
Þá er öðru fullu rekstrarári Íslenska ferðaklasans lokið og við hæfi
að staldra aðeins við og sjá hvar við erum stödd í dag.
Hlutverk klasans og markmiðið með stofnun hans var fyrst og
síðast að efla samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og auka
verðmætasköpun til lengri tíma. Í gegnum öll okkar verkefni hefur
því þetta hlutverk og meginmarkmið verið skýrt og áhersla lögð
á að laða að verkefnunum þá aðila sem geta með öflugum hætti
deilt reynslu sinni og þekkingu til vaxtar og uppbyggingar fyrir alla
hlekki virðiskeðjunnar.
Íslenski ferðaklasinn var og er langtíma verkefni sem hefur þó
burði til að bregðast hratt við og getu til að takast á við aðkallandi
verkefni líðandi stundar. Mikil áhersla hefur verið lögð á að hvetja
ferðaþjónustuaðila til að stunda ábyrga ferðaþjónustu í gegnum
skilgreind verkefni því það er augljóst að í eins hröðum vexti og
ferðaþjónustan gekk í gegnum frá árunum 2012 – 2017 að þá hafa ýmsar áskoranir
litið dagsins ljós og mikilvægt að ná stjórn á bæði náttúrulegum sem og félagslegum
þolmörkum sem hinn mikli vöxtur ýtti undir.
Í ljós hefur komið að með samstarfi ólíkra aðila í ferðaþjónustu getum við náð árangri á meiri hraða
og með breiðari þátttöku heldur en hver og einn í sínu horni. Við höfum sýnt að fyrirtækjadrifið
hreyfiafl, sem Ferðaklasinn er, getur verið vettvangur nýrra hugmynda, öflugs samstarfs, nýrra
verkefna og sterkara tengslanets sem eykur fagleika og gæði til lengri tíma.
Vettvangur Ferðaklasans varð síðan mun áþreifanlegri á árinu þegar nýtt húsnæði var tekið í
notkun að Fiskislóð 10 undir nafninu Hús ferðaklasans. Er það von okkar sem að húsinu stöndum
að hér byggist upp öflugt samfélag ólíkra aðila víðs vegar úr ferðaþjónustunni. Hefur húsnæðið
nú þegar tekið á móti fjölmörgum nýjum íbúum sem nýta sér sameiginlega fundaraðstöðu, kaffi
og eldhús aðstöðu sem og alla aðra vinnu aðstöðu sem er til fyrirmyndar. Óska ég okkur, félögum
að klasanum, sérstaklega til hamingju með þennan nýja vettvang og hvet okkur öll til að nýta
húsnæðið eins mikið og kostur er.
Líkt og við þekkjum ganga allar atvinnugreinar í gegnum sveiflur og þar er ferðaþjónusta engin
undantekning. Eftir sívaxandi fjölgun ferðamanna á síðustu árum virðist sem ákveðið jafnvægi sé
í kortunum og spurning hvort við lítum á það sem ógn eða tækifæri. Í anda þess klasasamstarfs
sem ég hef sinnt formennsku í frá stofnun vil ég líta á komandi tíma sem tækifæri og hvetja
félaga mína til að gera slíkt hið sama. Nú eigum við tækifæri til að ná stjórn á aðstæðum m.a með
stórsókn í stafrænni þróun til að bregðast við skökku samkeppnisumhverfi, ágangi á viðkvæma
áningastaði, ójafnvægi í dreifingu auk þess að bregðast við félagslegum þolmörkum landans.
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Við eigum tækifæri í að fræða samlanda okkar um mikilvægi greinarinnar, mikilvægi þess að
stunda heiðarlega viðskiptahætti auk þess að koma fram við gesti okkar, starfsmenn og náttúru af
vinsemd og virðingu. Komandi tímar verða að einhverju leiti sársaukafullir en um leið þroskamerki
á atvinnugrein sem verður að huga að nýsköpun og þróun til að viðhalda auknum gæðum, meiri
framlegð og hagkvæmni í rekstri.
Ég vil þakka stjórn Ferðaklasans og framkvæmdastjóra fyrir þeirra störf á liðnu rekstrarári auk
þess að þakka ykkur, ágætu klasafélagar, fyrir þátttöku og áhuga sem þið hafið sýnt samstarfinu
með mætingu á þá fjölmörgu viðburði, vinnustofur og ráðstefnur sem við höfum ýmist skipulagt,
framkvæmt eða verið samstarfsaðilar að á árinu.

Sævar Skaptason, formaður stjórnar
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Skýrsla stjórnar
Íslenski ferðaklasinn er samstarfsvettvangur aðila sem starfa á sviði ferðaþjónustu og tengdra
atvinnugreina sem hafa það að markmiði að efla samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun í
virðiskeðju ferðaþjónustunnar.
Samstarfið byggir á verkefnamiðaðri nálgun en árlega er send út skoðanakönnun til klasafélaga þar
sem skerpt er á stefnu klasans ásamt því að velja verkefni sem styðja hvað best við hlutverk klasans.
Þeir verkefnastofnar sem hafa verið í brennidepli frá 2016 eru:
•

Ábyrg ferðaþjónusta

•

Fjárfestingar í ferðaþjónustu

•

Sérstaða svæða

•

Hús ferðaklasans (formleg opnun í febrúar 2018)

Í árslok 2017 ákvað stjórn Íslenska ferðaklasans að hefja samstarf við Íslenska sjávarklasann um
opnun á Húsi ferðaklasans. Húsið stendur að Fiskislóð 10 og býður þar fyrsta flokks aðstöðu fyrir
frumkvöðla ásamt litlum og meðalstórum fyrirtækjum með tengingu við ferðaþjónustu og þróun
hennar. Hefur því uppbygging á þessum nýja vettvangi bæst við sem fjórða stoðin við verkefnastofn
klasans.
Á starfsárinu frá maí 2017 til maí 2018 voru haldnir 10 stjórnarfundir. Þá stóð Íslenski ferðaklasinn
fyrir 50 viðburðum víðsvegar um landið sem tengdust kjarnaverkefnum klasans. Um 3.100 manns
sóttu viðburðina beint auk þess sem hægt var að fylgjast með á netinu þar sem flestir viðburðir og
fræðsluerindi eru einnig send út í beinu streymi.
Heildarvelta Íslenska ferðaklasans á árinu 2017 var 29,4 m.kr. og jókst um tæplega 4 m.kr. milli ára.
Mestur vöxtur tekna er í gegnum sérverkefni klasans. Hagnaður klasasamstarfsins er 253 þúskr.
samanborið við 3,9 m.kr. árið 2016 en helsta breyting milli ára er aukin fjárfesting í markaðssetningu,
auglýsingar, uppfærsla á heimasíðu, kynningarefni og aukin ferðalög við kynningu klasans og fjöldi
viðburða um allt land, þá var einnig fjárfest sérstaklega í innri markaðssetningu og greiningarvinnu
tengt því.
Það er álit stjórnar Íslenska ferðaklasans að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva
sig á stöðu félagsins í árslok 2017 komi fram í ársreikningnum. Stjórn og framkvæmdastjóri Íslenska
ferðaklasans staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir rekstrarárið 2017 með undirritun sinni.
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Stjórn Íslenska ferðaklasans 30.maí 2018 skipa:
Sævar Skaptason, formaður stjórnar,
HEY Iceland, Ferðaþjónusta bænda
Kristín Hrönn Guðmundsdóttir, Íslandsbanka
Elín Árnadóttir, Isavia
Þórarinn Þór, Kynnisferðum
Daði Már Steinþórsson, Valitor
Bergrún Björnsdóttir, Bláa lóninu

Varamenn í stjórn skipa:
Guðný María Jóhannsdóttir, Isavia
Davíð Björnsson, Landsbankanum
Árni Gunnarsson, Icelandair Group
Bjarnólfur Lárusson, Íslandsbanka

Pétur Óskarsson, Icelandair Group
Þorsteinn Hjaltason, Landsbankanum
Helgi Jóhannesson, Lex lögmönnum
Rannveig Grétarsdóttir, Eldingu

Framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir

Verkefnastjóri hjá Íslenska ferðaklasanum
Árni Freyr Magnússon

Íslenski ferðaklasinn – Starfsemi 2017-2018

7

Kjarnaverkefni 2017-2018
Á starfsári klasans frá maí 2017 til maí 2018 voru haldnir 12 viðburðir, vinnustofur og fundir
sem tengjast kjarnaverkefninu um Ábyrga ferðaþjónustu þar sem þátttakendur voru
yfir 1.200 manns. Þá stóð Ferðaklasinn ásamt ýmsum samstarfs og klasaaðilum fyrir 11
ólíkum viðburðum tengdum fjárfestingum í ferðaþjónustu með þátttöku yfir 1.400 aðila.
Á starfsárinu ferðuðumst við víða um land bæði til að kynna okkur fyrir fyrirtækjum og
ræða ferðaþjónustu ásamt því að kynnast mismunandi rekstraraðilum, vinna með þeim
að mismunandi staðbundnum verkefnum og miðla sögu þeirra og starfi. Þannig héldum
við í tengslum við kjarnaverkefnið Sérstaða svæða 27 viðburði með þátttöku yfir 500
ferðaþjónustuaðila um allt land. Ferðaklasinn leggur mikla áherslu á að miðla fundum
sínum og viðburðum í gegnum beint streymi og eru því til viðbótar við þá 50 viðburði þar
sem bein snerting var við yfir 3.100 manns, ótalið þær snertingar sem aðilar um allt land
hafa náð í gegnum áhorf á meðan og eða eftir að viðburðir hafa átt sér stað.

Ábyrg ferðaþjónusta
Hvatningarverkefnið um Ábyrga ferðaþjónustu var sett af stað í upphafi árs 2017 en tilgangur
verkefnisins er að stuðla að því að Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um ókomna
tíð sem styður við sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir þjóðarinnar. Með ábyrgri ferðaþjónustu er
átt við að fyrirtækin axli ábyrgð á þeim afleiðingum sem rekstur þeirra hefur á umhverfið og
samfélagið. Framkvæmdaaðilar Ábyrgrar ferðaþjónustu eru Ferðaklasinn og FESTA miðstöð um
samfélagsábyrgð en verkefnið er unnið í breiðri samvinnu helstu hagaðila í ferða-þjónustunni og er
forseti Íslands verndari verkefnisns. Bakhjarlar að verkefninu á síðasta starfsári voru Landsbankinn,
Bláa Lónið, Gray Line, Eimskip, Íslandshótel, Isavia og Icelandair Group.

Þann 8. september 2017 hélt Ábyrg ferðaþjónusta tvo viðburði á Akureyri. Sá fyrri var miðaður
að þátttakendum í fræðsludagskrá verkefnisins og fjallaði um hagnýt tól og tæki til að mæla
áhrif einstakra ferðaþjónustufyrirtækja í því nærumhverfi sem þau starfa. Viðburðurinn var í
formi vinnustofu og var hægt að fylgjast með streymi af fundinum. Seinni viðburðurinn þann 8.
september var málstofa sem haldin var eftir hádegi í Hofi og var öllum opin. Þar voru nokkur erindi
og umræður sem beina sjónum sínum að áhrifum ferðaþjónustufyrirtækja í nærsamfélaginu,
hvernig hægt sé að mæla þau, hvað fyrirtæki geti gert betur og hvað greinin er að skila til
samfélagsins í mismunandi formi.

Þann 4.október undirrituðu framkvæmdastjórar Samtaka
ferðaþjónustunnar og Íslenska ferðaklasans alþjóðlegar
siðareglur sameinuðuþjóðanna fyrir ferðaþjónustu
en viðburðurinn átti sér stað á árlegu ferðamálaþingi
Ferðamálastofu. Viðstaddur athöfnina var Talib Rafai, aðalritari
ferðamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNWTO) og
jafnframt æðsti embættismaður heims á sviði ferðamála.
Fyrirtækjum, samtökum og óopinberum stofnunum stendur
til boða að undirrita skjalið. Í júní í ár höfðu 521 fyrirtæki og
samtök um allan heim undirritað skuldbindingu einkageirans við
siðareglurnar.
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Dagana 13-15. október stóðu framkvæmdaaðilar að
Ábyrgri ferðaþjónustu fyrir hliðarviðburði (Brake
out Session) á Arctic Circle ráðstefnunni í Reykjavík.
Viðburðurinn nefndist Responsible Tourism in the
Arctic og var markmiðið að ná til þeirra sem sóttu
ráðstefnuna og höfðu sérstakan áhuga á sjálfbærni,
samfélagsábyrgð og uppbyggingu ferðaþjónustu á
norðurslóðum.
Sigurður Jónsson, framkvæmdastjóri og eigandi Aurora
Arktika hélt erindi út frá reynslu sinni að bjóða uppá
ferðir um norðurslóðir með seglbátum með sérstöku
tilliti til Jan Mayen, Íslands og Grænlands ásamt því að
ræða hversu mikilvægt það er að virða þau viðkvæmu
svæði sem ferðast er um.
Þá ræddi Dr. Kelly S. Bricker varaformaður GSTC (The
Global Sustainable Tourism Council) og prófessor
við háskólann í Utah um sjálfbærni í alþjóðlegum
samanburði og mikilvæga þróun í uppbyggingu og
innleiðingu á ábyrgri stjórnun í ferðaþjónustu.
Þann 7. desember 2017 var uppskeruhátíð Ábyrgrar
ferðaþjónustu haldin á Hótel Natura. Af því tilefni var
fyrirtækjum boðið að sýna og segja frá þeim fjölbreyttu
verkefnum sem þau höfðu hrint í fram-kvæmd í
tengslum við Ábyrga ferðaþjónustu.
Einnig var birtur listi yfir þau fyrirtæki sem stóðu
við yfirlýsinguna og greindu frá markmiðum sínum.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra
ferðamála opnaði uppskeruhátíðina. Í kjölfarið tók
aðalræðumaðurinn til máls en það var Bruno Bisig
forstjóri Kontiki Reisen. Hann flutti erindi undir
yfirskriftinni Why is Responsible Tourism important
for Iceland? Þá kynntu Friðheimar, Isavia og Hey
Iceland hvernig þau hafa innleitt ábyrga ferðaþjónustu
í sinn rekstur. Að lokum fóru fram pallborðsumræður
með þeim Helgu Arnadóttur framkvæmdastjóra hjá
Samtökum ferðaþjónustunnar, Ingu Hlín Pálsdóttur
forstöðumanni hjá Íslandsstofu, Páli Guðmundssyni
framkvæmdastjóra Ferðafélags Íslands og Kristjönu
Millu Snorradóttur mannauðsstjóra hjá Nordic Visitor.
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Fjárfestingar í ferðaþjónustu
Hugað að hagræðingu í ferðaþjónustu
Í nóvember héldu klasaaðilarnir LEX lögmenn og Íslandsbanki í samstarfi við Ferðaklasann
morgunfund um mögulega hagræðingu í ferðaþjónustu, aukna samþjöppun og leiðir til að
auka samkeppnishæfni. Erindi fluttu m.a Hulda Árnadóttir meðeigandi hjá LEX en hún fór yfir
lagaleg atriði varðandi samruna fyirtækja og yfirtökur og Sigrún Hjartardóttir, verkefnastjóri hjá
Íslandsbanka ræddi um leiðir fyrir aðila til að stækka fyrirtækin sín.

Hugtakasafn ferðaþjónustunnar
Í nóvember 2017 var Hugtakasafn ferðaþjónustunnar kynnt til sögunnar en það inniheldur rúmlega
300 orð og hugtök á íslensku og ensku sem tíðkast að nota innan greinarinnar. Um er að ræða
fyrstu útgáfu og er gert ráð fyrir að uppfæra safnið reglulega.
Hugtakasafnið er afrakstur samstarfsverkefnis fyrirtækjanna Atlantik, GJ Travel, Gray Line
og Iceland Travel undir handleiðslu Kompás Þekkingarsamfélagsins í samstarfi við Íslenska
Ferðaklasann. Fjöldi annarra aðila lagði einnig lið með framlögðum heimildum, ábendingum og
yfirlestri.
Hugtakasafnið ber að skoða sem lifandi skjal sem skal uppfærast reglulega eftir því sem við
á og í takti við þróun hugtakanotkunar innan ferðaþjónustunnar en verkefnið hlaut styrk úr
Nýsköpunarsjóði námsmanna á vormánuðum og mun því vera þróað áfram í góðu samstarfi
hagaðila í ferðaþjónustu sumarið 2018.

Startup Tourism
Í upphafi árs 2018 voru tíu teymi valin til þátttöku í viðskiptahraðlinum Startup Tourism. Hraðallinn
er sérsniðinn að þörfum nýrra fyrirtækja í ferðaþjónustu eða til að þróa nýjar lausnir innan starfandi
fyrirtækja. Verkefninu er ætlað að veita þátttakendum faglega undirstöðu og hraða ferlinu frá því
að hugmynd fæðist þar til viðskipti taka að blómstra. Alls bárust 113 umsóknir í Startup Tourism að
þessu sinni sem er 20% aukning á milli ára.
Í tíu vikur fá forsvarsmenn fyrirtækjanna tækifæri til að þróa áfram viðskiptahugmyndir sínar undir
leiðsögn reyndra frumkvöðla, fjárfesta, lykilaðila innan ferðaþjónustunnar og annarra sérfræðinga
þeim að kostnaðarlausu.
Bakhjarlar Startup Tourism eru Isavia, Íslandsbanki, Bláa Lónið og Vodafone, en Icelandic Startups
og Íslenski ferðaklasinn sjá um framkvæmd verkefnisins.
Alls var boðið til þriggja opinna viðburða í Húsi ferðaklasans á meðan á hraðlinum stóð þar sem
mættu hátt í 500 gestir auk þeirra sem horfðu á beint streymi frá viðburðum.
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Eftirfarandi tíu fyrirtæki tóku þátt í Startup Tourism í ár:
1.

Arctic Surfers
Sérhæfð ferðaþjónusta fyrir brim-, róðra- og snjóbrettaiðkendur í ævintýraleit

2.

Havarí
Gisting og viðburðir á lífrænu býli í Berufirði

3.

Igloo Camp
Einstök tjaldhótel í stórbrotinni náttúru

4. Kaffi Kú og The Secret Circle
Ferðaþjónusta og upplifun í Eyjafjarðarsveit
5.

Propose Iceland
Viðburðaþjónusta fyrir ferðamenn á biðilsbuxum

6. Pure Magic
Leikhúsupplifun byggð á íslenskum sagnaarfi
7.

basicRM
Sjálfvirkni í verðlagningu fyrir ferðaþjónustu

8. Óðinsholt – Viking Saga
Víkingaheimur í Mosfellsdal
9. Under the Turf
Þjóðleg upplifun í gömlum torfbæ í Borgarnesi
10. When in Iceland
Veflausn sem tengir erlenda ferðamenn við einstaklinga sem vilja bjóða uppá
afþreyingatengda ferðaþjónustu
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Mynd: Jón Ragnar Jónsson
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Lokadagur Startup Tourism var svo haldinn þann 23. mars sl. í Salnum í Kópavogi. Ásta Kristín
Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri Ferðaklasans var kynnir. Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir,
ferðamálaráðherra hélt erindi ásamt Salóme Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra Icelandic
Startups. Aðalræðumaður var Casey Fenton, stofnandi CouchSurfing vefsíðunnar. Hann greindi frá
því hvernig hugmyndin að fyrirtækinu hafi kviknað á Íslandi og hvernig Ísland nýttist honum sem
tilraunamarkaður þegar undirbúningur að stofnun CouchSurfing var í fullum gangi. Að fyrirlestrum
loknum voru teymin með bás ásamt nokkrum teymum sem höfðu tekið þátt áður og þeim gert
kleift að kynna starfsemi sína fyrir gestum og gangandi og svara þeim spurningum sem hugsanlega
kviknuðu á meðan á kynningunni stóð.

Nýársfundur KPMG og Ferðaklasans
Íslenski ferðaklasinn og KPMG héldu nýársfund um
samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu með
áherslu á rekstrar og tækniþekkingu fyrirtækja,
samvinnu í samkeppni og aukna skilvirkni
fyrirtækja.
Á fundinum talaði Alexander Edvardsson
meðeigandi á skatta- og lögfræðisviði KPMG um
helstu áskoranir íslenskrar ferðaþjónustufyrirtækja
s.s. kostnaðarhækkanir, gengismál, aðgang að
fjármagni, virðisaukaskatt o.fl. Einnig velti hann
því fyrir sér hvort að samruni og hagræðing væru
lykilorðin á komandi misserum. Í kjölfarið flutti
Sævar Kristinsson verkefnastjóri á ráðgjafarsviði
KPMG fyrirlestur um sviðsmyndir varðandi framtíð ferðaþjónustunnar sem unnar voru árið 2016.
Sævar fræddi fundargesti um hvað hafði breyst síðan sviðsmyndirnar voru gerðar og hvernig
fyrirtæki ættu að undirbúa sig undir framtíðina. Ásamt hópi valinkunnra sérfræðinga frá KPMG flutti
Runólfur Smári Steinþórsson prófessor í stefnumótun og samkeppnishæfni við Háskóla Íslands
erindi. Að lokum stýrði Ásta Kristín framkvæmdastjóri Ferðaklasans málstofu sem var hluti af
heimsóknarröð til félaga ferðaklasans en KPMG er einn af stofnaðilum hans.
Fundurinn var opinn öllum þeim sem áhuga höfðu á að kynna sér öflugt samstarf í ferðaþjónustu,
hverju það getur skilað og af hverju það skipti máli fyrir samkeppnishæfni til lengri tíma.

Íslensk ferðaþjónusta – útgáfa á ferðaþjónustuskýrslu Íslandsbanka
Í apríl gaf Íslandsbanki út skýrsluna „Íslensk ferðaþjónusta“ en í tilefni af henni hélt bankinn
kynningarfund í samstarfi við Íslenska ferðaklasann. Bjarnólfur Lárusson, viðskiptastjóri í Verslun og
þjónustu og Elvar Orri Hreinsson, sérfræðingur í Samskiptum og greiningu hjá Íslandsbanka kynntu
skýrsluna ásamt því að Ásta Kristín framkvæmdastjóri Ferðaklasans stýrði pallborðsumræðum
um stöðu ferðaþjónustunnar og það sem framundan er. Þar sátu fyrir svörum Davíð Torfi Ólafsson,
framkvæmdastjóri Íslandshótela, Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins, Kristín Hrönn
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Guðmundsdóttir, forstöðumaður Verslunar og þjónustu hjá Íslandsbanka, Rannveig Grétarsdóttir,
eigandi og framkvæmdastjóri Eldingar og Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar og
nýsköpunarráðherra.
Til umræðu var meðal annars tekjuleki úr íslensku hagkerfi, bætt rekstarhæfi fyrirtækja og tækifæri
í stafrænni tækni í ferðaþjónustu. Fundurinn var sendur út í beinni útsendingu á Vísi þar sem einnig
var hægt að nálgast upptökur síðar.

Tækifæri ferðaþjónustunnar í stafrænum heimi
Þann 2. maí sl. stóð Íslenski ferðaklasinn ásamt Ferðamálastofu fyrir morgunfundi um stöðu
ferðaþjónustunnar í stafrænum heimi.
Mikill áhugi var fyrir fundinum en ljóst er að tækniframfarir og starfræn þróun í ferðaþjónustu er
það sem koma skal.
Nokkrir innlendir sérfræðingar miðluðu þekkingu sinni og reynslu auk þess sem bandarískur ráðgjafi
í ferðamálum hélt erindi.
Á morgunfundinum voru einnig nokkur fyrirtæki sem kynntu starfsemi sína. Þau voru Borgun,
Circular Solutions, Hótelráðgjöf, Smartguide, Travelade, TripCreator, Origo og GoDo – Ferðavefir.is.

Mynd: Tara Tjörva
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Mynd: Jón Ragnar Jónsson
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Sérstaða svæða
Ratsjáin
Ratsjáin er sameiginlegt nýsköpunar- og þróunarverkefni Íslenska ferðaklasans og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Verkefnið gengur þannig fyrir sig að öll fyrirtækin sem taka þátt eru tekin út í
svokallaðri nýsköpunarheilsu og hæfnismati þar sem þátttakendur fara í gegnum spurningalista og
leggja ákveðið mat á rekstur sinn út frá þekkingu, hæfni til tækniþekkingar, nýsköpunar og annað
sem máli skiptir. Þetta mat er síðan notað til grundvallar í heimsókn sem þátttakendur fara í til
hvers og eins fyrirtækis þar sem farið er dýpra í hvert málefni fyrir sig.
Ratsjáin tekur sérstakt mið af þeim landshluta sem hún er starfrækt í hverju sinni þegar kemur að
markaðssetningar áherslum, verkfærum til að nýta, markhópagreiningum og áfangastaðavinnu
sem hefur átt sér stað í breiðri samvinnu allra helstu hagsmunaaðila á tilteknu svæði.
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Ratsjáin var formlega sett í gang þann 29. nóvember 2017 og var fyrsti viðkomustaðurinn
Austurland. Þátttakendur voru fólk með mikla samanlagða reynslu af þjónustu við ferðamenn og
því gátu stjórnendurnir lært mikið hver af öðrum. Þátttakendur voru eftirfarandi:
Farfuglaheimilið Hafaldan, Seyðisfirði
Laugarfell, Fljótsdal
Ferðaþjónustan Álfheimar, Borgarfjörður Eystri
Húsahótel, Seyðisfirði
Sölumiðstöð Húss Handanna, Egilsstöðum
Hildibrand, Norðfirði
Gistihúsið – Lake Hótel, Egilsstöðum

Þann 4. apríl 2018 sótti Ratsjáin svo Vestfirði heim þar sem fimm fyrirtæki voru
valin til þátttöku, þau eru:
Fisherman á Suðureyri
Vesturferðir Ísafirði
Engjavegur Ísafirði
Skútusiglingar Ísafirði
Edinborg á Ísafirði

Orka og ferðaþjónusta
Þann 18. Apríl sl. var Vorfundur Jarðhitafélags Íslands haldin í Orkuveituhúsinu. Þar hélt Ásta Kristín
framkvæmdastjóri Ferðaklasans erindi undir yfirskriftinni Orkutengd ferðaþjónusta – sjálfbærni
og samfélag. Á fundinum hélt Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir verkefnastjóri á samskiptasviði
Landsvirkjunar erindi um gestastofur Landsvirkjunar úti um allt land ásamt viðhorfskönnun
sem unnin var í samstarfi við Íslandsstofu þar sem í ljós kom mikil ánægja erlendra gesta með
endurnýtanlega orkugjafa. Laufey Sif Lárusdóttir kynnti ásamt unnusta sínum Elvari Þrastarssyni,
Ölverk, brugg- og veitingahús í Hveragerði þar sem bruggaður er bjór með jarðhita.
Að lokum kynnti Snæbjörn Sigurðsson starfsemi EIMS og nefndi þar sérstaklega
hugmyndasamkeppnina Gerum okkur mat úr jarðhitanum þar sem leitað er að hugmyndum um
gerð matvæla með jarðhita.

Íslenski ferðaklasinn – Starfsemi 2017-2018
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Hús ferðaklasans
Opnunin
Þann 1. febrúar 2018 var Hús ferðaklasans formlega opnað með veglegu opnunarteiti. Að opnuninni
stóðu Íslenski ferðaklasinn og Startup Tourism. Fjöldi gesta kom og gæddi sér á veitingum,
hlustaði á erindi og fékk örkynningu frá þeim tíu fyrirtækjum sem starfa í húsinu undir formerkjum
Startup Tourism. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hélt ávarp í opnunarteitinu þar sem
hann ræddi meðal annars um mikilvægi vettvangs sem þessa og sagði: „Ef vel tekst til verður
hér í þessu rými til eitthvað nýtt í gegnum samtal og samvinnu framúrskarandi, reynslumikilla
framkvæmdastjóra og ungu frumkvöðlanna, en í þeim býr kraftur sem smitast milli manna. Hér
verða til viðskiptasambönd, nýtt hugvit, ”brilljant” viðskiptahugmyndir. Í því liggja hin raunverulegu
verðmæti.“
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Innra klasastarf
Klasafundir
Þann 25. apríl sl. fór fram Stefnumót við
Ferðaklasann þar sem klasafélagar komu saman og
ræddu framtíðina yfir hádegismat og þau verkefni
sem þeim fannst mikilvægt að klasinn legði áherslu
á á nýju starfsári. Í upphafi vinnufundarins hélt
framkvæmdastjóri kynningu á núverandi verkefnum
Ferðaklasans og áherslum síðasta starfsárs. Í
kjölfarið leiddi Sævar Kristinsson sérfræðingur
hjá KPMG stefnumótandi umræður. Þar var meðal
annars rætt um niðurstöður skoðanakönnunar
sem aðilar að Ferðaklasanum höfðu svarað í
aðdraganda fundarins. Í hádegishlénu hélt Lella
Erludóttir sérfræðingur hjá HEY Iceland erindi
um markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja á
samfélagsmiðlum.

Niðurstöður úr viðhorfskönnun klasafélga
Í viðhorfskönnun Ferðaklasans sem stóð yfir í þrjár vikur í apríl 2018 kemur fram að flestir sem
svara sækja 1-5 viðburði yfir starfsárið, aðilar telja í miklum meirihluta eða yfir 80% tilfella að
klasasamstarfið stuðli að framþróun þeirra fyrirtækja og vel yfir helmingur svarenda eða um
60 % telja að þátttaka í klasanum hafi stuðlað að nýsköpun innan fyrirtækisins.
Þegar aðilar eru spurðir um áhersluverkefni fyrir næsta starfsár kemur í miklum meirihluta fram
aukin áhersla á nýsköpun, þróun og tæknilausnir í ferðaþjónustu, aukin áhersla á sjálfbærni og
umhverfismál, innri markaðssetning, fræðsla og umfjöllun um aukna hagræðingu, arðsemi og betri
framlegð auk þess sem vægi hönnunarhugsunar í ferðaþjónustu fær sérstaka umræðu.
Þegar kemur að því að skoða ógnanir er það helst sterkt gengi krónunnar sem aðilar hafa áhyggjur
af auk annarra ytri rekstarþátta s.s launakostnaðar og flutningskostnaðar. Þá ógna erlendar
bókunarsíður og erlendir framkvæmdaaðilar á Íslandi stöðuleika og samkeppnishæfni íslenskra
fyrirtækja. Ójafnvægi milli landshluta í heimsóknum ferðamanna er áfram talin ógn auk lélegra
innviða og ónógrar stýringar.
Helstu tækifæri sem klasaaðilar sjá á næstu 12 mánuðum er aukin tækniþekking fyrirtækja
sem kallar fram meiri sérhæfingu og aukna sérstöðu. Þá eru einnig talin tækifæri til aukinnar
vöruþróunar, meiri samvinnu milli ólíkra aðila í virðiskeðju ferðaþjónustunnar, betri leiðir til stýringar
og að finna aðferðir til að halda hærri prósentu af gistiþóknun hjá íslenskum fyrirtækjum. Þá
eru einnig nefndar leiðir til að stýra umræðunni betur og kalla fram dæmi þar sem jákvæð áhrif
ferðaþjónustunnar á byggðalög allsstaðar í kringum landið eru sett fram.
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Þróunarhópar Ferðaklasans
Í viðhorfskönnun sem send var til klasafélaga í apríl var kallað eftir áhugasömum aðilum til að sitja
í mismunandi þróunarhópum félagsins. Valmöguleiki var á fjórum mismunandi hópum og stóðu
tveir þeirra greinilega uppúr. Það verða því settir af stað tveir þróunarhópar á vettvangi Íslenska
ferðaklasans á komandi ári, annar sem snýr að aukinni samkeppnishæfni og verðmætasköpun
og hinn sem snýr að nýsköpun og tækniþróun í ferðaþjónustu. Verða báðir þessir hópar ræstir á
haustmánuðum og aðilum gefst kostur á að skrá sig í þá fram að þeim tíma í gegnum heimasíðu
Ferðaklasans.

Klasafélagar 2017 – 2018
Alp hf, Austurbrú ses ,Bergrisinn, Bláa Lónið , Central Pay, Efla hf , Ferðafélag Íslands , Fjarðabyggð,
Hallgerður ehf / Hótel Rangá, Hótel Bláfell, Háskólinn á Bifröst, Háskóli Íslands / Ferðamálafræði,
Hey Iceland, Hópbílar Kynnisferða, Hótel Saga Radison blu, Húsið / Guesthouse, Hvalaskoðun
Reykjavíkur / Elding, Hvítá, Höldur ehf, Icelandair Group hf, Isavia ohf, Íslandsbanki hf, Íslenskir
fjallaleiðsögumenn, Jarðböðin ehf, KPMG ehf, Landsbankinn hf, LEX ehf, Mannvit hf, Markaðsstofa
Reykjaness, My visit Iceland / Ferðavefir, Nonni Travel, N1 hf, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, ODIN
software ehf, Olason ehf – Iceland Congress, Skýr Sýn, Travelade, Travel East, TripCreator, Valitor hf,
Verkís hf, Þyrluþjónustan HELO
Samstarfsaðilar Íslenska ferðaklasans eru sérstaklega skilgreindir en það eru:
SAF – Samtök ferðaþjónustunnar, Íslandsstofa, Ferðamálastofa, KOMPÁS, Markaðsstofur
Landshlutanna, Höfuðborgarstofa, FESTA, Safe travel, Stjórnsstöð ferðamála, Atvinnu og
nýsköpunarráðuneytið
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Nokkrir af viðburðum, fundum og málstofum
sem Ferðaklasinn stóð fyrir á starfsárinu
•

13. júní - Erindi á fundi Eims á Akureyri (Eimur er sjálfbærniverkefni á Norðausturlandi)

•

15. júní - Fræðsluviðburður - Hagnýt vinnustofa 1 - Ábyrg ferðaþjónusta

•

7. september - Fundur Fólksins á Akureyri, Ábyrg ferðaþjónusta og nærumhverfið

•

13. september - Ábyrg markaðssetning í samstarfi við Íslandsstofu

•

29. september - Overtourism þátttaka í ráðstefnu á vegum HI - Kynning á ÁBF

•

4. október - Ferðamálaþing - undirskrift siðareglna WTO - Ferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna

•

13. október - Arctic Circle - Brake out session

•

13.október - Arctic Circle - viðburður á Center Hótel fyrir þátttakendur og bakhjarla

•

24. október - Fræðsluviðburður - Vinnustofa - Umhverfið

•

30. október - Kynningarfundur á Egilsstöðum - Startup Tourism og kynning á Íslenska ferðaklasanum

•

30. október - Kynning á Ratsjánni á Egilsstöðum og þátttaka í vinnustofu um Áfangastaðinn Austurland

•

2. nóvember - Stefnumót við Klasafélaga - Fundur hjá Eflu

•

14. nóvember - Hugað að hagræðingu - Samstarfsfundur Íslandsbanka, LEX og Ferðaklasans

•

16. nóvember - Fræðsluviðburður - Hagnýt vinnustofa 2 - Ábyrg ferðaþjónusta

•

16. nóvember - Kynningarfundur Startup Tourism í Norræna húsinu

•

22. nóvember - Kynning á Hugtakasafni ferðaþjónustunnar á fundi Stjórnvísis haldinn hjá Verkís

•

24. nóvember - Opnunarfundur, Ratsjáin á Egilsstöðum - sjö fyrirtæki tilkynnt til þátttöku

•

27. nóvember - Kynningarfundur um Startup Tourism á Reykjanesi

•

28. nóvember - Isavia fundur - m.a. kynning á Startup Tourism og Íslenska ferðaklasanum

•

4. desember - Kynningarfundur á Ísafirði - Startup Tourism og kynning á Íslenska ferðaklasanum

•

7. desember - Uppskeruhátið Ábyrgrar ferðaþjónustu fyrir 2017

•

18. janúar - Opnunarviðburður Startup Tourism í Húsi ferðaklasans

•

23. janúar - Nýársfundur Ferðaklasans í samstarfi við KPMG - Samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar

•

1. febrúar - Opnun á Húsi ferðaklasans og fyrsti viðburðurinn í Startup Tourism

•

21. febrúar - Mikilvægi markaðssetningar í ferðaþjónustu - annar opni viðburðurinn í Startup Tourism

•

23. febrúar - Ábyrg ferðaþjónusta í ársreikninginn

•

8. mars - Fjárfestu í ferðaþjónustu - þriðji opni viðburðurinn í Startup Tourism

•

23. mars - Lokakynningar 10 teyma Startup Tourism í Salnum Kópavogi

•

11. apríl - Íslensk ferðaþjónusta - Greining Íslandsbanka, útgáfufundur í samstarfi við Ferðaklasann

•

4. apríl - Opnunarfundur, Ratsjáin á Ísafirði - fimm fyrirtæki tilkynnt til þátttöku

•

18. apríl - Erindi á Vorfundi Jarðhitafélags Íslands um Orku og ferðaþjónustu

•

25. apríl - Stefnumót við klasafélaga í Húsi ferðaklasans

•

2. maí - Tækifæri ferðaþjónustunnar í stafrænum heimi - Ferðaklasinn og Ferðamálastofa

•

4. maí - Ný persónuverndarlög og ábyrg ferðaþjónusta
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