


Náttúra 
Íslands



Stærsti 
áfangastaður 
landsins



Í nýlegri könnun MMR kemur fram að 
tæp 70% Íslendinga ferðuðust út fyrir 
heimabyggð sína á síðasta ári

Megintilgangur ferðar var að upplifa 
náttúru Íslands
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Ástæður erlendra ferðamanna 
fyrir komu til Íslands



Um 870.000 erlendir ferðamenn komu 
til landsins árið 2013 með flugi og  
skemmtiferðaskipum

 
Milljón gesta múrinn rofinn 2014?



Uppbygging og viðhald á innviðum 
ferðamannastaða hefur ekki þróast  
í takt við fjölgun ferðamanna

Árleg fjárfestingarþörf er áætluð  
um 1 milljarður kr. til næstu ára



Aðgerða er þörf strax

Náttúrupassi er skilvirk og sanngjörn 
leið til að standa undir uppbyggingu 
ferðamannastaða



Markmiðið er að vernda 
sameign þjóðarinnar 
– náttúru Íslands



Styðja við eina stærstu 
atvinnugrein landsins
 – ferðaþjónustuna



Gistináttaskattur

Leggst á eina grein 
Þyngir rekstur smærri rekstraraðila 
Getur haft áhrif á eftirspurn



Brottfarar- og komugjald
Óheimilt að mismuna, hvorki farþegum né flugleiðum
Skattlagning á flugmiða kemur illa niður á innanlandsflugi

Landamæragjald

Stenst ekki EES-samninginn
Brýtur í bága við Schengen samstarfið



Hvað er
Náttúrupassi?



Leið til að stuðla að 
sjálfbærri ferðamennsku 
og verndun náttúrunnar



Náttúrupassi er sameiginlegt 
verkefni

Þeir sem njóta náttúrunnar taka um 
leið þátt í uppbyggingu og verndun 
verðmætra ferðamannastaða





Náttúrupassinn mun gilda 
á öllum ferðamannastöðum 
sem eru eigu og umsjón 
ríkis og sveitarfélaga



Einkaaðilar geta  
sótt um aðild að 
Náttúrupassanum



Ágóðinn mun nýtast 
til uppbyggingar 
og verndunar 



Umsýsla verður hjá 
Ferðamálastofu og  
Framkvæmdasjóði  
ferðamannastaða 



Viljum við 
loka landinu?



Ferðafrelsið er óheft 
Engir farartálmar  
Engar girðingar
Engin gjaldhlið



Almannaréttur

Í lögum um náttúruvernd segir: 

„Rekstraraðili náttúruverndarsvæðis getur enn fremur 
ákveðið sérstakt gjald fyrir aðgang að svæðinu ef spjöll 
hafa orðið af völdum ferðamanna eða hætta er á slíkum  
spjöllum og skal tekjum af því varið til eftirlits, lag-
færingar og uppbyggingar svæðisins eða aðkomu að því.“



Almannaréttur

Samskonar heimildir er að finna í lögum um Þjóðgarðinn 
á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarð og í lögum um skipan 
ferðamála. Fordæmi fyrir ákvæðum um gjaldtöku eru því 
sannarlega til staðar.



Eftirlit verður í höndum sérstakra  
„náttúruvarða“ á vegum Ferðamálastofu

Vöktun fer fram fjölsóttustu  
áfangastöðunum



Eitt verð 
fyrir alla

Náttúrupassi 
gildir í 3 ár



Náttúrupassi 
gildir í 3 ár

Eitt verð fyrir alla

1.500 kr.

Gildistími er 3 ár

Gildir fyrir 18 ára og eldri



Áætlaðar tekjur fyrstu þrjú árin nema 
um 4,5 - 5,2 milljörðum kr. miðað við 
spá um fjölda ferðamanna

85 – 90% af tekjunum kæmu 
frá erlendum ferðamönnum
 



Hvernig 
nýtum við 
fjármagnið?



Meirihluti tekna verður nýttur til upp-
-byggingar og viðhalds á innviðum  
ferðamannastaða

Um 7,5% fara til málefna sem tengjast öryggi ferðamanna
Að hámarki 3,5% fara í umsýslu Náttúrupassans



Þeir sem eru aðilar að Náttúrupassanum 
fá 82,5% af úthlutuðu fjármagni
Mótframlag vegna framkvæmda fellur niður 

 
10% af fjármagninu verður áfram 
úthlutað með mótframlagi 
Umrædd svæði innheimti þá ekki aðgangsgjöld 



Dæmi um kostnað
Meðalstór göngubrú kostar um 10 milljónir

Útsýnispallur kostar um 10 milljónir

Eins kílómetra langur göngustígur kostar um 5 milljónir

Að stika 10 kílómetra gönguleið kostar um 2 milljónir

Þjónustuhús kostar um 15 milljónir

Salernishús kostar um 5 milljónir



Verndun viðkvæmra svæða · Skipulag á ferðamannastöðum · Gerð 
göngustíga · Stikun gönguleiða · Öryggismerkingar · Gerð útsýnis-
palla · Gerð göngubrúa · Viðhald · Upplýsingaskilti · Endurbætur 
á húsakostum · Bætt aðkoma · Endurheimt votlendis · Bygging 
salernishúsa · Bygging þjónustuhúsa · Fjölgun áningarstaða · 
Slysavarnir · Bekkir og borð · Uppsetning járntrappa · Uppsetn-
ing handriða · Útsýnisstaðir · Endurhleðsla á vörðum · Gerð bíla-
stæða · Uppsetning vegpresta · Ofaníburður göngustíga · Varnir 
gegn utanvega akstri · Stækkun rútustæða · Náttúruvernd 

Verkefni sem Náttúrupassinn nær til



Leysum bráðavanda 
 Styrkjum innviði

Tryggjum öryggi

Dreifum álagi 
 





Til verndar 
íslenskri náttúru


