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Nýasti samningurinn



Fjármögnun (skv. samningi)



Starfsstöðvar RMF



Helstu verkefni 2018

• Viðhorf Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu
• Ferðahegðun erlendra ferðamanna
• Kjör og aðstæður erlends vinnuafls í ferðaþjónustu
• Starfsánægja í ferðaþjónustu
• Rannsóknir á ráðstefnumörkuðum
• Áfangastaðurinn Norðurland
• Skemmtiferðaskip á Akureyri - farþegakönnun
• Áhrif Suðurnesjalínu 2 á ferðaþjónustu og útivist
• Áhrif orkuvinnslu í Kröflu á upplifun ferðamanna
• Hvalaskoðun, sjálfbærni og samfélagsábyrgð
• Ferðaþjónusta í þjóðgörðum
• Viðhorf ferðamanna í flugi KEF-AK



Helstu verkefni frh. 

• Managing visitors in Iceland‘s recreational areas: Málstofa á  
ráðstefnunni Monitoring and Management of Visitors in Recreational 
and Protected Areas (MMV 9) en þema ráðstefnunnar sem haldin var 
í Frakklandi var stjórnun útivistarsvæða og verndaðra svæða

• Tourism employment – current challenges and opportunities: 
Málstofa á 27. ráðstefnunni Nordic Symposium in Tourism and 
Hospitality Research haldin í Noregi

• Vinnustofa um málefni vinnuafls í ferðaþjónustu haldin í HÍ

• + málstofur á Þjóðarspegli, Hrunið þið munið, ofl. 



Helstu verkefni frh. 

•Rannsóknarhópur um vinnuafl í ferðaþjónustu

•Norrænt samstarfsnet um skemmtiskiparannsóknir 
(NCRN)

• Ferðamennska og vernduð svæði (TPN – Nord)

• + þátttaka í ýmsum fleirum verkefnum

• Lokaverkefnisverðlaun SAF og RMF



Hvar á RMF að vera?

Hvað á RMF að gera?







Ályktun aðalfundar stjórnar RMF haldinn á Hólum 13. 03.18

Stjórn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF) brýnir stjórnvöld til þess að 
stórauka framlög til rannsókna í ferðamálum. Ferðaþjónusta er gríðar mikilvæg 
atvinnugrein fyrir íslenskt samfélag og brýnt að þekking á eðli hennar og áhrifum 
eflist til muna. Rannsóknir eru forsenda skynsamlegrar auðlindanýtingar. Náttúra 
og samfélag eru auðlindir ferðaþjónustunnar og áríðandi er að þessari nýju 
nýtingu auðlinda sé stýrt með þekkingu að leiðarljósi. Sú þekking er ekki til staðar, 
rannsóknir á eðli og áhrifum ferðamennsku hér á landi eru rétt að skríða af stað. 
Við erum með ofurviðkvæmar auðlindir í höndunum, sem geta orðið helsta 
tekjulind þjóðarinnar til frambúðar, ef – og aðeins ef – rétt verður að málum 
staðið. Til þess verður að stórefla rannsóknir án tafar. Við verðum að skilja hvernig 
við getum hámarkað arð þjóðarinnar til langs tíma með minnstum neikvæðum 
áhrifum á auðlindina.  

Stjórn RMF hvetur því til þess að gert sé átak í fjármögnun rannsókna og sett verði 
á fót sérstök Markáætlun í ferðamálum með skilgreindum áherslum. 



TAKK FYRIR!
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