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Íslensk náttúra – um 103 þús km2 

>800 þúsund 
manns koma til 
að upplifa 
íslenska náttúru 



Ósnert 



Heimsótt 



Stórbrotin náttúruöfl 

Um 200 
þúsund 

manns komu 
hér 2014 



Jökulsárgljúfur 



Heimssögulegir atburðir 

Það er ekki bara Eyjafjallajökull sem er þekktur út fyrir landsteinana! 
Um 43 þúsund manns fóru um vestur hluta Vatnajökulsþjóðgarðs 2014 þar af 

>4000 manns í Lakagíga 



Aðgengi 

Aukið aðgengi krefst 
sterkari innviða. 
Viðkvæm náttúra á 
hálendinu tekur langan 
tíma að ná sér eftir 
áföll. Hér gaus fyrir 232 
árum. 



Virðingarleysi eða erum við ekki að 
standa okkur? 



Eyðimerkur 

Um 29 þúsund manns 
fóru hér um 2014 



Maður og Náttúra  
samvinna og velferð 

Samneyti manns og 
náttúru á Íslandi 
hefur klárlega farið til 
betri vegar hin síðari 
ár.  
Mikilvægt að slíkt hið 
sama gerist hjá 
gestum okkar 

>140 þúsund ferðamenn 2014 



Sambýli 



Ógnvekjandi stærðir 

>16 
þúsund 
manns 
fara hér 
um árlega 



Smátt sem stórt 

Skaftafell 
heimsóttu um 370 
þúsund manns árið 
2014 



Náttúrufarsbreytingar 
Flestir telja ferðamennsku hafa jákvæð 
áhrif á náttúru Íslands 



Einn á ferð 

Að vetri koma um 
33 þúsund manns til 
landsins til að leita 
eftir kyrrð og ró 

Að sumri koma um 
99 þúsund manns til 
landsins til að leita 
eftir kyrrð og ró 



Víðátta 



Alþjóðlegar skírskotanir 

Umsvif alþjóðlegra kvikmyndaverkefna eykst jafnt og þétt 



Enn meiri víðátta 
Um hálf miljón jarðarbúa uppgötvar hvað himininn 
er stór í heimsóknum sínum til Íslands 



Manngerð náttúra 

Meira en 60% allra 
ferðamanna er fara 
um Ísland stoppa 
hér 



Brautin þarf að vera greið 
Svo ferðamenn komist um landið þarf brautin að 
vera greið, hvort sem er á láglendi eða hálendi, 
sumri eða vetri. 



Ódýr ferðamáti fjölgar heimsóknum 



Greiðar ferðaleiðir dreifa heimsóknum 



Niðurstaðan er að hér er samleið, svo 
lengi sem við öxlum okkar ábyrgð, sem 

samfélag og sem einstaklingar 

Takk fyrir 


