
sþ. 112. Tillaga til þingsályktunar [108. mál]
um mótun opinberrar ferðamálastefnu.

Fim.: Unnur Stefánsdóttir, Jón Kristjánsson, Guðni Ágústsson,
Kristín Halldórsdóttir, Ingi Björn Albertsson,

Salome Þorkelsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að vinna að mótun opinberrar ferðamála-
stefnu. Í því skyni verði hraðað störfum nefndar sem skipuð var í júní 1987 til þess að
undirbúa slíka stefnumörkun.

Greinargerð.
Ferðaþjónusta er mjög vaxandi atvinnugrein hér á landi. Erlendum ferðamönnum, sem

tillandsins koma, hefur fjölgað mikið á síðustu árum og voru þeir 113 528 árið 1986 sem er
56% aukning frá árinu 1982. Þá hafa ferðalög Íslendinga innan lands aukist á síðustu árum
svo og ferðir Íslendinga til útlanda.

Að frumkvæði Ferðamálaráðs og með fjárstyrk frá Þróunarsjóði Sameinuðu þjóðanna
var bandarískt fyrirtæki, Cheaati Co., fengið til þess að vinna tillögur að ferðamálastefnu á
árunum 1972-1975. Tillögur þessar hlutu ekki náð fyrir augum stjórnvalda. í framhaldi af
þessu starfi voru samþykkt lög um skipan ferðamála, nr. 68/1976. Þessi lög voru síðan
endurskoðuð árið 1985.

Árið 1981 skipaði þáverandi samgönguráðherra nefnd til að gera úttekt á þjóðfélags-
legu gildi íslenskrar ferðamannaþjónustu og spá um þróun hennar á næstu árum. Í nefndinni
áttu sæti fulltrúar Ferðamálaráðs, Framkvæmdastofnunar ríkisins og samgönguráðuneytis-
ins. Nefndin skilaði ítarlegri skýrslu í apríl 1983 þar sem m.a. eru gerðar tillögur um ákveðna
ferðamálastefnu.

Í greinargerð nefndarinnar kemur fram að hún leit á skýrsluna sem áfanga í starfi sínu.
Ljóst væri að einstakar tillögur hennar þyrfti að vinna í smáatriðum. Það verk taldi nefndin
þó ekki ástæðu til að vinna fyrr en fyrir lægi "ákveðin viljayfirlýsing stjórnvalda um þá
ferðamálastefnu, sem nefndin gerir tillögu um". eins og segir í inngangsorðum skýrslunnar.

Vorið 1986 var síðan samþykkt á Alþingi ályktun þar sem samgönguráðherra var falið
að láta gera úttekt á aðstöðu til ferðaþjónustu á helstu ferðamannastöðum í einstökum
landshlutum og gera áætlun um úrbætur á grundvelli þeirrar úttektar. Verk þetta skyldi
unnið ísamráði við ferðamálasamtökin í landinu. Skýrsla ráðuneytisins var gefin út í mars sl.
Þessi skýrsla er mjög gagnleg heimild um stöðu ferðamála í landinu, en áætlun um úrbætur
hefur ekki enn verið gerð.

Hin mikla aukning, sem orðið hefur á ferðalögum í heiminum eftir síðari heimsstyrjöld-
ina, hefur gert það að verkum að stjórnvöld hafa ekki komist hjá því að móta stefnu í
ferðamálum, ekki síst hjá þeim þjóðum sem hafa verulega atvinnu og gjaldeyristekjur af
útlendum ferðamönnum.

Ef gera á alvöru úr því að nýta í miklum mæli möguleika íslands sem ferðamannalands
og aðseturs fyrir alþjóðlegt ráðstefnuhald verður vart lengur undan því vikist að Alþingi
móti skýrari stefnu í þessum málaflokki. Í skýrslu samgönguráðuneytisins og í skýrslu
nefndarinnar frá 1983 eru fyrir hendi upplýsingar sem byggja má slíka stefnumörkun á.

f ferðamálum þarf m.a. að marka stefnu varðandi stuðning hins opinbera við fjárfest-
ingar á sviði ferðamála og skipulag slíkra fjárfestinga, fræðslumál atvinnugreinarinnar og
kynningarmál. Einnig þarf að taka afstöðu til verndunar viðkvæmra landsvæða og annarra
þátta er snerta umgengni um landið. Þá þarf að stuðla að æskilegri dreifingu ferðamanna um
landið með því að opna nýjar ferðaleiðir og nýta ýmislegt sem ferðamenn hafa yfirleitt ekki
aðgang að nú. Áherslu þarf að leggja á að lengja ferðamannatímann og auka ráðstefnuhald
og afmarka þarf starfssvið Ferðaþjónustu bænda.

Mikil breyting hefur orðið til batnaðar við móttöku ferðamanna hér á landi, einkum á
höfuðborgarsvæðinu. Nauðsynlegt er að ferðaþjónusta verði jafnframt bætt sem víðast um
landið. því er orðið mjög brýnt að marka stefnu fyrir þessa ungu atvinnugrein og koma með
því í veg fyrir mistök í skipulagi og fjárfestingum sem reynst gætu dýrkeypt.


