
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða var settur á laggimar með lögum nr. 75/2011. Tilurð sjóðsins 
má rekja til verulegrar fjölgunar ferðamanna hér á landi frá árinu 2009, spáa um áframhaldandi 
fjölgun þeirra og sjónarmiða um mikilvægi þess að vernda náttúru landsins samhliða því að stuðla að 
öryggi og jákvæðri upplifun ferðamanna. Hlutverk sjóðsins hefur þróast í gegnum tíðina með hliðsjón 
a f breyttum áherslum við úthlutun fjármagns og vaxandi uppbyggingu um land allt.

Markmið laga um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða er að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og 
verndun ferðamannastaða og ferðamannaleiða um land allt og styðja með því við þróun ferðaþjónustu 
sem mikilvægrar og sjálfbærrar stoðar í íslensku atvinnulífi, sem og að stuðla að jafnari dreifingu 
ferðamanna um landið og styðja við svæðisbundna þróun. Fyrst um sinn veitti sjóðurinn styrki til 
bæði opinberra aðila og einkaaðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Með tilkomu landsáætlunar 
um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, sem fjármagnar 
framkvæmdir á vegum opinberra aðila, er sjóðnum nú ætlað að styrkja verkefni á vegum sveitarfélaga 
og einkaaðila.

Fyrstu styrkúthlutanir úr sjóðnum voru gerðar árið 2012 en frá þeim tíma til og með ársins 2020 hefur 
um 800 styrkjum verið úthlutað fyrir tæpan sex og hálfan milljarð króna til stórra sem smárra 
verkefna um land allt. Framlög til sjóðsins hafa aukist mjög frá stofnun hans, árið 2012 hafði 
sjóðurinn 69 m.kr. til ráðstöfunar en á árinu 2021 alls 929 m.kr. Meðal verkefna sem 
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur styrkt má nefna byggingu útsýnispalls á Bolafjalli, 
uppbyggingu við Þrístapa og Hvítserk, náttúruvernd, deiliskipulag, gönguleiðir og öryggisúttekt við 
Stuðlagil, uppbyggingu við Hrunalaug og Seljalandsfoss og bætta aðstöðu við Brimketil og Seltún. Á 
árinu 2022 er gert ráð fyrir að sjóðurinn hafi 624 m.kr. til ráðstöfunar.

Meðfylgjandi tafla sýnir styrkveitingar sjóðsins frá upphafi en styrkir eru að jafnaði veittir til eins árs í 
senn.

ÚTHLUTAÐIR STYRKIR FF 2012-2021

Ár Úthlutun Fjöldi styrkja Upphæð samtals
2012 FF-1 30 69.000.000
2013 FF-2 44 150.745.000
2013 FF-3 Þjóðgarðar 5 146.750.000
2013 FF-4 75 278.751.000
2014 FF-6 50 246.484.625
2014 FF-7 Aukaúthlutun ráðherra 88 383.898.074
2015 FF-8 50 175.700.000
2015 FF-9 Aukaúthlutun ráðherra 104 848.900.000
2016 FF-10 68 582.056.631
2016 FF-11 Öryggismál 8 44.400.000
2017 FF-12 58 609.928.024
2018 FF-13 56 722.327.546
2018 FF-13 Aukaúthlutun ráðherra 2 100.000.000
2019 FF-14 40 504.800.000
2020 FF-15 33 501.500.000
2020 FF-15 Aukaúthlutun ráðerra 15 199.318.827
2021 FF-16 54 807.000.000
2021 FF-16 Aukaúthlutun ráðherra 15 122.000.000

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/ff_1uthlutun_mskyringum_vef.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/2uthlutun_jan_2013.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/Styrkir/uthlutun.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2016/januar/4.-uthlutun.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/styrkthegar-ff6-2014.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/rumlega-380-milljonum-uthlutad-til-uppbyggingar-a-ferdamannastodum-i-sumar
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/rumum-175-milljonum-uthlutad-ur-framkvaemdasjodi-ferdamannastada
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/rikisstjornin-uthlutar-850-milljonum-til-brynna-verkefna-a-ferdamannastodum
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/framkvaemdasjodur-ferdamannastada-uthlutar-647-milljonum
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/framkvaemdasjodur/oryggisuthlutun2016.pdf
http://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/610-milljona-uthlutun-ur-framkvaemdasjodi-ferdamannastada
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/storsokn-i-uppbyggingu-innvida-a-ferdamannastodum-med-aherslu-a-fridlyst-svaedi-og-fjolgun-afangastada-1
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/framkvaemdasjodur/aukauthl-anr-2918.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/aframhaldandi-uppbygging-um-allt-land
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/15-milljardi-veitt-til-innvida-og-natturuverndar-a-ferdamannastodum
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/vidbotaruthlutun-ur-framkvaemdasjodi-ferdamannastada
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/rumum-15-milljardi-veitt-til-innvida-og-natturuverndar-a-ferdamannastodum
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2021/mai/aukauthlutun-radherra-mai-21.pdf


Mikið hefur áunnist í uppbyggingu ferðamannastaða um land allt frá stofnun Framkvæmdasjóðs 
ferðamannastaða. Engu að síður er ljóst að brýn þörf er enn fyrir hendi, m.a. með hliðsjón af því 
hvernig hlutverk sjóðsins hefur þróast í áranna rás, s.s. í kjölfar innleiðingar áfangastaðaáætlana um 
land allt og verkefna á borð við Vörðu.

Varða er þróunarverkefni sem unnið er í samstarfi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og snýst um heildstæða nálgun við áfangastaðastjórnun. Vörður 
eru merkisstaðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands-
eða heimsvísu. Meginaðdráttarafl þeirra eru náttúrufyrirbæri og/eða menningarsögulegar minjar sem 

mynda sérstætt landslag eða landslagsheildir. Fjórir staðir eru nú í ferli til að verða Vörður og 
fyrirhugað að fyrsta Varðan verði kynnt til sögunnar á árinu 2022. Varða er fjármögnuð til þriggja ára 
skv. fjármálaáætlun, 300 m.kr. var varið til hennar á árinu 2021 og 200 m.kr. 2022 og 2023.
Mikilvægt er að tryggja samfellu í því starfi og huga að samþættingu Vörðu við önnur verkfæri á borð 
við Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og landsáætlun um uppbyggingu innviða.

Meðfylgjandi eru hlekkir á vefsíðu Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, skýrslu ferðamála-, iðnaðar- 
og nýsköpunarráðherra frá janúar 2021 um stöðu og þróun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og
vefsíðu Vörðu.

https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/ThKRG/210111%20Atvinnuvegaraduneytid%20Framkvaemdasjodur%20ferdamanna%20V6.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/ThKRG/210111%20Atvinnuvegaraduneytid%20Framkvaemdasjodur%20ferdamanna%20V6.pdf
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/varda-heildstaed-nalgun-afangastadastjornunar/

