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Efni: Umsögn Ferðamálastofu um frv. umferðarlaga. 219. mál, þskj. 231.

Vísað er í erindi nefndarsviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 1. nóv. sl. þar sem óskað 
var umsagnar Ferðamálastofu um frumvarp til umferðarlaga.

Umsögn Ferðamálastofu
Ferðamálastofa vill vekja athygli á að hvergi er í frumvarpinu til umferðarlaga kveðið á um 
söfnun upplýsinga og gagna um umferð og umferðaröryggi en stofnunin telur mikilvægt að slíkt 
ákvæðið verði sett í lögin.

Eitt a f lögbundnu hlutverkum Ferðamálastofu er að fylgjast með og stuðla að þróun 
ferðaþjónustu sem mikilvægrar grunnstöðvar í íslensku samfélagi að teknu tilliti til þolmarka 
íslenskrar náttúru og samfélags. Liður í því er öflun, miðlun og úrvinnsla tölfræðilegra gagna 
og upplýsinga sem nýtast atvinnugreininni við ákvarðanatöku og markmiðssetningu. 
Áreiðanlegar og tímanlegar upplýsingar um fjölda og dreifingu ferðamanna um landið skipta 
miklu máli fyrir skipulag og vöktun ferðaþjónustu ekki síst áfangastaða ferðamanna og sjálfbæra 
þróun þeirra. Umferðartalning og söfnun upplýsinga um umferð á vegum landsins og aðreinum 
ferðamannastaða eru mikilvægir þættir í því sambandi. Slík gögn gagnast m.a. til greiningar á 
umfangi ferðamennsku, ferðamynstri í tíma og rúmi og á ferðahegðun ferðamanna og þróun 
hennar sem geta t.d. auðveldað ákvarðanatökur fyrir ferðaþjónustustarfsemi m.t.t. 
markaðssóknar og umfangs. Slíkar upplýsingar og gögn eru ekki síður mikilvæg fyrir hið 
opinbera sem t.d. þarf að huga að álagi og þolmörkum áfangastaða ferðamanna og útivistarfólks 
og geta auðveldað umhverfismat á fjölsóttum/vinsælum áfangastöðum.

Þá eru slíkar upplýsingar nauðsynlegar t.d. við skilgreiningar sjálfbærnivísa og þolmarka 
ferðamennsku fyrir ákveðin svæði og vöktun þeirra og mikilvægur liður í ákvarðanatökum sem 
miða að betri dreifingu ferðamanna um landið.. Einnig eru slíkar upplýsingar mikilvægar þegar 
kemur að öryggi ferðamanna.

Fulltrúar Ferðamálastofu eru reiðubúnir að koma á fund atvinnuveganefndar til að fylgja eftir 
umsögn sinni og svara þeim spurningum sem kunna að vakna.

Virðingarfyllst,
F.h. Ferðamálastofu
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