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Ágrip
Ritgerðin fjallar um samfélagslega ábyrgð, sjálfbæra þróun, umhverfisvottanir og
ferðaþjónustusvæðið Snæfellsnes. Tekið er fyrir Snæfellsnesið vegna einstakrar stöðu þess.
En nesið hefur hlotið umhverfisvottun EarthCheck (áður Green Globe) fyrst samfélaga í
Evrópu og verður það notað sem tilviksathugun (e. case study) í ritgerðinni. Við
heimildaöflun kom í ljós að færri ferðþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi eru EarthCheck vottuð
en álitið var. Vaknaði þá upp forvitni um ástæður þess, send var út spurningakönnun um efnið
á ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu. Efnið var kannað út frá ofangreindum hugtökum. Einnig
út frá umhverfisstefnu á Íslandi, umhverfisvottunum, umhverfismerkjum og markhópi
ferðaþjónustunnar.
Leitað er svara við eftirfarandi spurningum:
Hvaða gildi hafa umhverfisvottanir og umhverfismerki fyrir ferðaþjónustufyrirtæki?
Hvaða ályktanir er hægt að draga fyrir önnur landssvæði, af reynslu Snæfellsness umhverfisvottaðs ferðaþjónustusvæðis?
Megin niðurstöður ritgerðar eru: Þar sem ferðaþjónusta á Íslandi er að mestu náttúrutengd,
hafi umhverfisvottanir og umhverfismerki efnahagslegt gildi, en einnig auglýsinga og
markaðssetningar gildi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. EarthCheck umhverfisvottun gæti hentað
vel fyrir stærri fyrirtæki, en smærri fyrirtæki gætu nýtt sér minni og sérhæfðari
umhverfismerki og vottanir, ef EarthCheck vottun þætti of kostnaðarsöm eða þung í
framkvæmd.
Reynsla Ferðaþjónustusvæðisins Snæfellsness, sýnir að það henti vel fyrir landssvæði að
stefna að EarthCheck umhverfisvottun. Starf sem unnið er, þar sem óháður þriðji aðili metur
árangur, verður metnaðarfyllra og betri árangri er náð. Staðardagskrá 21 og starf í kringum þá
stefnu er gott, en metnaður og árangur verður meiri og betri, ef aðhald utanaðkomandi aðila er
í kringum umhverfis- og samfélagsstarfið.

Formáli
Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á
Bifröst, námið er 180 ECTS einingar. Vægi lokaverkefnisins er 12 ECTS einingar og er það
skrifað á tímabilinu 1. janúar 2012 – 7. apríl 2012. Viðfangsefni ritgerðar er EarthCheck
umhverfisvottað Snæfellsnes og hvaða niðurstöður er hægt að komast að, fyrir önnur
landsvæði út frá vottunarstarfi á Snæfellsnesi. Einnig kosti umhverfisvottana og
umhverfismerkja fyrir ferðaþjónustufyrirtæki.
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1. Inngangur
Höfundi, sem uppalin er og býr í Ólafsvík (Snæfellsbæ), fannst það áhugavert viðfangsefni að
skoða

umhverfisvottað

Snæfellsnes,

kanna

stöðu

og

gildi

umhverfisvottana

hjá

ferðaþjónustufyrirtækjum á nesinu og árangur sem hlotist hefur af vottun nessins. Sérstaklega
var áhugavert að skoða Snæfellsnesið, en í skýrslu um Staðardagskrá 21 á Íslandi kemur fram
að fimm sveitarfélög á Snæfellsnesi og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hafi komist skrefi lengra
en önnur sveitarfélög á Íslandi með vottun frá EarthCheck, alþjóðlegum, viðurkenndum
vottunaraðila. (Stefán Gíslason, 2010). En vottunarkerfi EarthCheck er í umsjá EC3 Global,
sem eru einu vottunarsamtökin í heiminum sem votta samfélög, samkvæmt heimildum af
heimasíðu

Framkvæmdaráðs

Snæfellsness

(e.d.).

Samtökin

votta

einnig

ferðaþjónustufyrirtæki.

1.1 Almennt um viðfangsefnið.
Ferðaþjónusta
vaxandi

er

atvinnugrein

ört
á

Íslandi og tölur sýna að
erlendum

ferðamönnum

fjölgar hér ár frá ári.
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Mynd 1 Fjölgun erlendra ferðamanna. Ferðamálastofa

Árið 2011 var met ár, en þá komu 565.611 erlendir gesti til landsins miðað við 296.000
erlenda gesti árið 2001. Þetta er 91% aukning á tíu árum. Þess má geta að gestafjöldi árið
2010 var 488.622 og milli áranna 2010 og 2011 var tæp 16% aukning erlendra ferðamanna til
landsins. (Ferðamálastofa, e.d.).
Markmið ritgerðar er að skoða umhverfisvottað ferðaþjónustusvæði Snæfellsness. Einnig
hvaða gildi umhverfisvottanir og umhverfismerki hafa fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Rýnt
verður í áður útgefið efni, fræðirit, skýrslur, viðhorfskannanir og fleira. Farið verður yfir
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umhverfisvottanir sem hugsanlega geta gagnast ferðaþjónustu. Snæfellsnesið og EarthCheck
vottun þess er notuð sem tilviksathugun. Könnuð verður umhverfisstefna á Íslandi í dag og
verður ferðaþjónustan skoðuð út frá greinum, skýrslum og viðhorfskönnunum.

1.2 Markmið og helstu spurningar
Þar sem ferðaþjónusta er eins og áður sagði vaxandi atvinnugrein á Íslandi og
umhverfisvitund eykst stöðugt, er áhugavert að skoða hvaða þýðingu umhverfisvottun getur
haft fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu. Einnig verður kannað hvaða niðurstöður hægt er að draga
af reynslu Snæfellsness - umhverfisvottaðs ferðaþjónustusvæðis fyrir önnur landssvæði eða
jafnvel landið í heild.
Markmið þessarar ritgerðar er að svara tveimur rannsóknarspurningum sem eru svohljóðandi:
Hvaða gildi hafa umhverfisvottanir og umhverfismerki fyrir ferðaþjónustufyrirtæki?
Hvaða ályktanir er hægt að draga fyrir önnur landssvæði, af reynslu Snæfellsness umhverfisvottaðs ferðaþjónustusvæðis?
Kröfur um samfélagslega ábyrgð og stefnu í sjálfbærri þróun verða sífellt meiri, ekki aðeins
hér á landi heldur hefur mikil vakning orðið um heim allan. Þróun í verndun náttúru og
náttúrauðlinda og mikilvægi hennar hefur verið hröð undanfarna áratugi. Segja má að
umhverfisvernd, samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær þróun séu hugtök sem eru orðin gróin inn í
almannavitund.
1.2.1 Mikilvægi
Höfundur telur að mikilvægt sé að skoða ferðaþjónustu og ferðaþjónustusvæði út frá
samfélagslegri

ábyrgð,

sjálfbærri

þróun,

umhverfisvottunum

og

markaðsmálum

atvinnugreinarinnar. Gaman væri ef ritgerðin vekti upp fleiri spurningar og vangaveltur um
framtíðaráform og uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu á Íslandi.

1.3 Uppbygging ritgerðar
Annar kafli fjallar um þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð ritgerðarinnar.
Í fyrsta hluta ritgerðar eða í þriðja kafla verða umhverfis- og samfélagshugtök skoðuð. Farið
verður yfir kenningar um hugtökin sjálfbæra þróun, samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og einnig
verður rýnt í Staðardagskrá 21.
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Fjórði kafli fjallar um umhverfisvottanir sem nýst geta ferðaþjónustu að einhverju leiti.
Fjallað er um ISO staðla, nokkrar smærri, sérhæfðari merkingar og að síðustu EarthCheck
umhverfisvottunina.
Í fimmta kafla verður Snæfellsnes umhverfisvottað ferðaþjónustusvæði skoðað sem
tilviksathugun. Fjallað verður um EarthCheck vottun sveitarfélaganna fimm og þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls, þróun vottunarstarfsins, ávinning, stefnu o.fl. Kynntar verða niðurstöður úr
rannsókn sem gerð var hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á Snæfellsnesi. Send var í tölvupósti
spurningakönnun um umhverfisvernd, sjálfbæra þróun og EarthCheck umhverfisvottun.
Kannað var hver staða og afstaða ferðaþjónustufyrirtækja væri gagnvart þessum þáttum.
Í sjötta kafla verður litið á umhverfistefnu á Íslandi, ferðaþjónustuna og markhóp hennar út frá
skoðanakönnunum, skýrslum og útgefnum greinum.
Í sjöunda kafla fjallar höfundur um niðurstöður sínar við rannsóknarspurningum ritgerðar og
hugrenningar tengdar efninu í lokaorðum.
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2. Aðferðafræði
Við vinnslu ritgerðar var að mestu stuðst við ferli er samræmist mynd 2. Í fyrstu var verkefnið
afmarkað og skilgreint og rannsóknarspurning þróuð. Gagnaöflun tók við í framhaldi þess og
var henni haldið áfram meðfram úrvinnslu gagna og ritun verkefnis.

Skilgreining
á
viðfangsefni

Þróun
rannsóknar
spurningar

Gagna-öflun

Viðfangsefni
skoðað útfrá
gögnum

Úrvinnsla
gagna

Kynning á
niðurstöðum

Mynd 2 Kotler & Keller. (2006). bls. 103

Höfundur studdist að mestu við fræðirit, rafrænar heimildir úr gagnasöfnum, skýrslur og
útgefnar greinar. Reynt var að afla bæði frumheimilda og nýjustu heimilda en einnig er stuðst
við eldra efni við úrvinnslu verkefnis. Einnig er stuðst lítillega við óútgefna
Framkvæmdaáætlun Snæfellsness fyrir árin 2012-2016.
Auk afleiddra heimilda var frumgögnum safnað í formi spurningakönnunar. Í fyrstu stóð til að
kanna hvað umhverfisvottun gerði fyrir ferðaþjónustufyrirtæki í eigindlegri rannsókn,
djúpviðtölum við stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja með Earthcheck vottun. Við
heimildaöflun kom í ljós að færri fyrirtæki eru með vottun en álitið var og vaknaði þá upp
forvitni um ástæður þessa. Megindlegri rannsóknaraðferð var því frekar beitt með því að
senda út spurningakönnun í tölvupósti. Úrtaksrammi könnunar voru ferðaþjónustufyrirtæki,
skilgreining úrtaksramma: Ferðaþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi. Notast var við líkindaúrtakklasaúrtak. Úrtaksstærð var á endanum 66 ferðaþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi. Notast var
við netfangalista frá Markaðsstofu Vesturlands. Upphaflega voru 74 þáttökuboð send, sem var
örlítil ofþekja en síuð voru út netföng sem komu fyrir oftar en einu sinni og einnig þeir sem
tilkynntu að fyrirtæki þeirra ætti ekki heima í könnun. Eftir stóðu þá 66 netföng
ferðaþjónustufyrirtækja. Af útsendum boðum var 47% svarhlutfall, eða 31 sem skiluðu svari.
Spurningakönnun gekk út á að kanna stöðu og afstöðu til umhverfisverndar, sjálfbærrar
þróunar og umhverfisvottunar EarthCheck hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á Snæfellsnesi.
Dæmi um spurningar:
Hversu mikið eða lítið mikilvæga telur þú umhverfisvernd vera?
Hversu miklu eða litlu máli skiptir sjálfbær þróun innan ferðaþjónustunnar að þínu mati?
5

Hefur þú kynnt þér Earthcheck vottunina (áður Green Globe) sem Snæfellsnes hefur fengið?
Tilgangur könnunar var að fá mynd af stöðu og afstöðu stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á
Snæfellsnesi til áðurnefndra þátta, þar sem Snæfellsnes er EarthCheck umhverfisvottað, en fá
ferðaþjónustufyrirtæki eru umhverfisvottuð með sömu vottun eins og fram kemur í
tilviksathugun um Snæfellsnesið. Gerð er grein fyrir niðurstöðum könnunar í fimmta kafla.
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3. Umhverfis og samfélagsvitund
Í þriðja kafla verður farið yfir hugtökin sjálfbæra þróun, samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og
að síðustu Staðardagskrá 21, framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun í heiminum.

3.1 Sjálfbær þróun.
Samkvæmt Brundtland skýrslunni (1987) er Sjálfbær þróun „Mannleg starfsemi sem fullnægir
þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum
þörfum.“ (Ríkisendurskoðun, 2000).
Í Brundtland skýrslunni (1987) kemur fram að hér áður fyrr hafi ábyrgð á umhverfismálefnum
hvílt í einu og öllu á umhverfisráðuneytum, sem erfitt hafi átt uppdráttar að sporna við
eyðileggingu eða ofnýtingu á náttúruauðlindum. Þörf var á nýrri þróunarstefnu, þar sem
framleiðni, umhverfis- og auðlindavarðveisla og jafn réttur allra til lífsviðurværis væri
samtvinnaður. Sjálfbær þróun tvinnar saman umhverfisstefnu og þróunarstefnu í samfélagsog efnahagsmálum. Þróun hefur oft verið túlkuð aðeins sem nauðsyn í þróunarlöndum, en er
til jafns þörf í öllum löndum heims. Þar sem lönd eru mjög ólík að gerð í samfélags- og
umhverfismálum, þarf hvert og eitt land að setja sér stefnu sem hentar þeirra uppbyggingu
best, jafnt á lands- og heimsvísu. Þróun sem er sjálfbær, þýðir að breytinga í efnahags- og
samfélagsmálum er þörf, bæði á pólitískum og félagslegum vettvangi. Horfa þarf á
samfélagslega misskiptingu og misskiptingu í aðgangi að og nýtingu á náttúruauðlindum.
(Brundtland, G. H., 1987).
Náttúran býr yfir auðlindum, bæði endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum. Endurnýjanlegar
auðlindir eru meðal annars dýraríkið, skógar, en einnig vatn og loft, sem hefur verið kallað
óendanleg. Endurnýjanlegar auðlindir eru samt ekki endilega endurnýjanlegar. Ef plöntu eða
dýrategundum er útrýmt þá er ekki mögulegt fyrir kynslóðir framtíðar að nýta sér þær. Sama
má segja um vatn og loft, ef mengun fer yfir hættumörk eru vatns og loftgæði ekki lengur
óendanleg. (Brundtland, G. H., 1987).
Hugtakið sjálfbær þróun vísar til þróunar til lengri tíma litið, þegar reynt er að ná fram
jafnvægi milli efnahags- samfélags- og umhverfislegra þátta. Hugtakið kallar á samþættingu
þessara þátta við ákvarðanatöku frekar en að horft sé á þá aðskilda. Þróun er flókið ferli þar
sem ákvarðanir stjórnvalda, fyrirtækja, félagasamtaka og einstaklinga spilar saman. Sjálfbær
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þróun er þó ekki töfrahugtak sem hefur að geyma einfaldar lausnir á vanda mannkynsins.
Hugtakið er skilgreining á hugmyndafræði „sem felur í sér gagnlega nálgun sem þjóðir heims
hafa sameinast um að hafa að leiðarljósi í viðleitni sinni til að leysa mörg helstu viðfangsefni
21. aldarinnar.“ (Sjálfbærni, vefsíða, e.d).
Fræðimenn og samtök eru ekki öll á einu máli um hvernig túlka megi hugtakið sjálfbæra
þróun eins og fram kemur í bókinni The Principles of Sustainability eftir Simon Dresner
(2002). Þar kemur fram að hugtakið geti talist frekar óljóst. Erfitt geti verið að skilgreina
þróunarhluta hugtaksins, er hann um efnahagslega þróun og iðnvæðingu eða er hann um
mannlega þróun? Dresner, S. (2002) telur að aðalatriðið sé ekki að skilgreina hugtakið, frekar
þurfi að sammælast um undirliggjandi gildi þess.
Sjálfbærni
„Orðið „sjálfbærni“ er þýðing á enska orðinu „sustainability“ og hefur svipaða þýðingu og
sjálfbær þróun en er notað þegar sjónarhornið er þrengra en almenn þróun svæðis, t.d. þegar
fyrirtæki marka sér stefnu um sjálfbærni, ef sjálfbærni er skoðuð innan ákveðinna
atvinnugreina eða fyrir einstök verkefni.“ (Sjálfbærni, vefsíða, e.d).
Sjálfbærni snýst um þær aðgerðir sem gerðar eru í dag og hvaða áhrif þær muni hafa á
framtíðina. Ef nýting auðlinda í dag fer fram úr endurnýjunar möguleika þeirra mun ekki vera
um auðlind að ræða til nýtingar í framtíðinni. Óendurnýjanlegar náttúruauðlindir s.s olía, kol
og járn eru auðlindir sem eru í takmörkuðu upplagi og ekki mögulegt að endurnýja þær með
aðgerðum. Sjálfbærni er þegar gengið er á náttúruauðlindir á þann hátt, að ekki er nýtt meira
en þær geti endurnýjað sig um. Náttúruauðlindir sem ekki eru óendanlegar eru nýttar með því
hugarfari að ekki sé bara núið, hugsað er til framtíðar, að þær verði til nýtingar fyrir komandi
kynslóðir. Sjálfbærni felst einmitt í því hugsa til framtíðar og koma með nýjar hugmyndir t.d.
til orku- og auðlindanýtingar. Þegar það er gert þýðir það sparnað í rekstri til framtíðar, þar
sem óendurnýjanlegir orkugjafar verða dýrari eftir því sem minna er til af þeim og erfiðara er
að nálgast þá. Þannig bæði spari fyrirtæki framtíðarkostnað og hafi betra tækifæri í
framtíðarrekstri en leggi jafnframt sitt af mörkum í að bæta hvers konar auðlindanýtingu fyrir
komandi kynslóðir. Hugsa þarf um fyrirtæki og stofnanir í stærra samfélags- og efnahagslegu
samhengi þegar kemur að sjálfbærni. (Crowther og Aras, 2008, bls. 14-15).
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3.2 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (CSR)
„CSR greinir hagfræðilegar, lagalegar, siðferðilegar, félagslegar og áþreifanlegar hliðar
umhverfisins.“ (Barnard, 1938).
Að mati Arcie B. Carroll og Ann K. Bucholtz (2009) er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja CSR í
fjórum megin þáttum, sem þau hafa sett upp í pýramídaform. Þau telja að uppfylla þurfi öll
fjögur þrep pýramídans til að teljast megi CSR, byrjað frá toppi er:
Mannúðar ábyrgð, sem skilgreinist sem
svo, að hver og einn skuli gefa til baka til
Mannúaðar ábyrgð

samfélagsins, vera góður þegn.
Siðferðisleg ábyrgð, gerðu meira fyrir

Siðferðisleg ábyrgð

samfélag og umhverfi en lagalegar skyldur
krefjast af þér. Breyttu rétt, gerðu rétt og

Lagaleg ábyrgð

forðastu skaðlegar ákvarðanir og gjörðir.
Lagaleg ábyrgð, farðu alfarið eftir lögum

Efnahagsleg ábyrgð

og reglum. Lög segja samfélaginu til um
hvað sé rétt og rangt.

Mynd 3 Carroll, Bucholtz (2009) bls. 45

Efnahagsleg ábyrgð, náðu hagnaði í
rekstri því það er undirstaða þess að aðrir
þættir CSR pýramídans geti gengið upp.

Samfélagsleg ábyrgð í hinum víðasta skilningi er samband sem er á milli ríkisstjórna landa,
fyrirtækja á heimsvísu og einstaklinga. Á smærri skala er hægt að skilgreina CSR sem
sambandi milli fyrirtækja og nærliggjandi samfélags þeirra. En einnig er sú skilgreining að
CSR sé milli fyrirtækis og hagsmunaaðila þess. Allar eru þessar skilgreiningar viðeigandi og
sýnir hver og ein þeirra fram á víddir málefnisins. Hornsteinn samfélagslegrar ábyrgðar er þó
félagslegur samningur milli allra hlutaðeigandi aðila í þjóðfélaginu. Hver og einn
einstaklingur í samfélaginu, nú og í framtíðinni er hagsmunaaðili, er kemur að ábyrgð
gagnvart náttúru og samfélagi. Fyrirtæki eru hluti af samfélaginu og þar af leiðandi fellur
ábyrg umhverfis- og samfélagsleg hegðun jafnt á herðar þeirra og annarra hagsmunaaðila.
(Crowther og Aras. 2008, bls.10-11).
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Samt sem áður er engin ein samþykkt skilgreining á hvað samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja sé.
Skilgreining ESB 2002 á CSR er til dæmis sú að það sé hugtak þar sem samfélagsleg og
umhverfisleg málefni eru felld inn í rekstur fyrirtækja og í samskipti þeirra við hagsmunaðila
sína, að eigin frumkvæði stjórnenda þeirra. (Crowther og Aras. 2008, bls.11).
Lenssen, Arenas og Lacy (2008) eru á þeirri skoðun að CSR hafi aldrei verið meira áríðandi
og mikilvæg fyrir fyrirtæki en í dag, í þeirri efnahagskreppu sem skall á heiminum árið 2008
og er enn viðvarandi. Meginreglur CSR eru: Sjálfbærni, ábyrgð og gagnsæi. Mikilvægt er að
fyrirtæki sýni ábyrga og siðferðislega viðskiptahegðun. Sýni fagmannleg og fyrirbyggjandi
vinnubrögð í umhverfis- og samfélagsmálum, enda hafi hegðun fyrirtækja áhrif á samfélög og
þróun laga og regluramma. Fyrirtæki hvar sem er í heiminum ættu að bregðast við
loftslagsbreytingum og samfélagslegri misskiptingu á heimsvísu af festu og ábyrgð. Fyrir
nokkrum árum var það mjög algengt að fyrirtæki hugsuðu um CSR frekar sem jaðarverkefni í
stefnu sinni, frekar en að tvinna það alfarið inn í stefnu fyrirtækisins. Notuðu einhver fyrirtæki
samfélagslega ábyrgð til að græn þvo sjálf sig, þ.e. studdu umhverfis- eða samfélagsleg
verkefni til þess eins að breiða yfir skaða sem fyrirtækið olli á náttúru eða samfélagi, eða til
að afla sér viðskiptavildar. Talið er að þetta sé að breytast og fyrirtæki séu almennt farin að
innleiða stefnu í umhverfis- og samfélagsmálum í regluverki og rekstrarramma sínum.
Fyrirtæki eru almennt farin að taka CSR mun alvarlegar. Jafnvel er það orðið þannig að þau
stundi ekki viðskipti við önnur fyrirtæki, til dæmis birgja eða framleiðendur nema vitað sé að
CSR starf sé innan þess fyrirtækis. Ástæður fyrir þessu eru ýmsar, sum fyrirtæki eru hrædd
um að skaða ímynd sína með því að stunda viðskipti við fyrirtæki sem skaðar umhverfi,
samfélag eða starfsmenn sína. Önnur gera það ekki vegna þess að það stríðir gegn
siðferðislegum gildum stefnu þeirra eða vegna þess að ekki þykir lengur viðunandi að loka á
ábyrgð hvers og eins í viðskiptaferlinu. (Crowther og Aras, 2008, bls. 19., Dunfee, 2008, bls.
346., Smith og Cohon, 2004, bls.21).
Augljóst þykir samkvæmt Crowther og Aras (2008), að allar aðgerðir fyrirtækja og stofnanna
hafa áhrif, bæði á þau sjálf og umhverfi þeirra. Því þarf að taka tillit til umhverfislegra,
samfélagslegra og jafnvel hnattrænna áhrifa ákvarðana og aðgerða sem farið er í. Áhrif geta
verið margvísleg, t.d má nefna nýtingu náttúruauðlinda í framleiðsluferli, uppbyggingu
atvinnutækifæra í nærsamfélagi, breyting á náttúru sökum efnistöku, s.s. í malarnámum og
breyting á loftslagi vegna mengunar. Fyrirtæki og stofnanir geta því augljóslega haft áhrif á
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umhverfi sitt, geta bæði átt þátt í að bæta það sem miður hefur farið, en jafnframt geta þau
valdið skaða eftir því hvaða áherslur eru lagðar í rekstri þeirra.

3.3 Staðardagskrá 21
Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó de Janero 1992, um umhverfi og þróun, var
áætlun gerð sem ætluð er öllum sveitarstjórnum í heiminum. Ráðstefnan markaði tímamót í
samstarfi að umhverfismálum á alþjóðavísu. Fulltrúar 179 þjóða stóðu að henni og lögðu
samþykki sitt við það efni sem þar náðist samkomulag um. Var endanleg útkoma hennar
meðal annars: Framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun í heiminum. Sú framkvæmdaáætlun
gengur út á verkefni í hverju og einu samfélagi fyrir sig, í átt að markmiðinu sjálfbær þróun
samfélaga á 21.öldinni. Áætlunin fékk nafnið Local Agenda 21 eða Staðardagskrá 21 á
íslensku og felst í henni að reyna að tryggja kynslóðum framtíðarinnar viðunandi lífsskilyrði í
hverju og einu samfélagi í heiminum. (Samband íslenskra sveitarfélaga [Samb.ísl.svf.] e.d.,
Umhverfisráðgjöf Íslands [UMÍS], e.d., Vefritið, 2007).
Staðardagskrá 21 er ekki umhverfisvottun sem slík, en hún er grunnur að umhverfisvottunum
líkt og EarthCheck og fleiri, sem fjallað verður um síðar. Staðardagskrá er fyrst og fremst
velferðaráætlun, heildaráætlun fyrir 21.öldina um umhverfis-, samfélags- og efnahagsmál, til
mótunar hvers samfélags fyrir sig í átt að sjálfbærri þróun. En Staðardagskrá 21 er þó ekki
einkaverkefni sveitarstjórna, starf sveitarstjórna fer fram í samvinnu við íbúa, félagasamtök og
atvinnurekendur hvers sveitarfélags. Eitt helsta markmið áætlunarinnar er að móta samfélög
og íbúa þeirra og auka umhverfis og samfélagsvitund með gildi sjálfbærrar þróunar að
leiðarljósi. Reyna á með áætluninni að uppræta vanþekkingu og fátækt, án þess að ganga á
umhverfisgæði, frekar að bæta þau. Staðardagskrá 21 er heildaráætlun fyrir samfélög, stór og
smá og undirstrikar slagorð ráðstefnunnar í Ríó „Hugsaðu hnattrænt, framkvæmdu
heimafyrir“ mikilvægi þess að samfélög jafnt sem stjórnvöld geri sér grein fyrir að allar
aðgerðir og jafnframt aðgerðarleysi hefur áhrif hnattrænt á þróun umhverfismála.
(Samb.ísl.svf., e.d., UMÍS, e.d., Vefritið, 2007).
Ekki tóku íslensk sveitarfélög strax við sér þegar áætlunin var samþykkt í Ríó. Það var ekki
fyrr en um 1998 sem handbók um umhverfismál sveitarfélaga var gefin út og samningur milli
Sambands íslenskra sveitafélaga og Umhverfisráðuneytis var undirritaður. Í fyrstu sóttu 31
sveitarfélag um þátttöku í verkefninu. Það stóð til að verkefnið stæði í 18 mánuði, en því var
svo framlengt um fimm ár til loka árs 2005. Árið 2000 var skrifað undir Ólafsvíkuryfirlýsingu
eins og hún var kölluð. Sveitarfélög skuldbundu sig þá að starfa undir merkjum sjálfbærrar
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þróunar og virkja íbúa, atvinnulíf og félagasamtök til þátttöku. Með yfirlýsingunni var lagður
sterkur grundvöllur að öflugu starfi á landsvísu. Árið 2006 voru aðildarsveitarfélög 43 talsins.
(Samb.ísl.svf., e.d., UMÍS, e.d., Vefritið, 2007).
Árið 2009 höfðu 29 sveitarfélög á Íslandi komið sér upp Staðardagskrá 21 starfi, en mjög
mismunandi staða var hjá þessum sveitarfélögum. Reykjavík, Hafnarfjarðarbær og
Mýrdalshreppur höfðu lokið fyrstu endurskoðun upprunalegu áætlun sinnar, var sú vinna
einnig komin langt á veg í Mosfellsbæ og víðar. Hjá Akureyrarbæ var önnur endurskoðun
áætlunar hafin. Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær, Stykkishólmsbær ásamt Helgafellsveit, Eyja
og Miklaholtshrepp og Þjóðgarðinum Snæfellsjökli höfðu aftur á móti gerst þátttakendur í
verkefni um vottun Green Globe, nú EarthCheck vottunarsamtaka fyrir sjálfbær samfélög og
ferðþjónustufyrirtæki. Þessi sveitarfélög voru þar af leiðandi komin lengra en önnur
sveitarfélög á landinu í sjálfbærri þróun, með því að fá utanaðkomandi aðila til að meta
árangur starfsins. Þar sem Staðardagskrá 21 er ekki umhverfisvottun og ekki er sérstakt eftirlit
þriðja aðila, er hvati til skjótra framfara ef til vill minni en hjá þeim sveitarfélögum sem
sækjast eftir utanaðkomandi vottun óháðs aðila. (Samb.ísl.svf., e.d., UMÍS, e.d., Vefritið,
2007).
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4. Umhverfisvottanir, umhverfismerki og staðlar
Ýmsar umhverfisvottanir og staðlar hafa orðið til við þá breyttu mynd umhverfismála og
þeirri auknu umhverfisvitund sem orðið hefur á undanförnum áratugum. Eru þessar vottanir,
merki og staðlar hugsaðar til þess að hjálpa, efla og stýra sveitarfélögum, fyrirtækjum,
stofnunum o.fl. í átt að samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærri þróun. (Samb.ísl.svf, e.d., UMÍS,
e.d., Vefritið, 2007). Eftirfarandi eru útskýringar á nokkrum þeirra:

4.1 ISO staðlar
Farið verður yfir ISO 14001 - Umhverfisstjórnunarkerfi og ISO 26000 staðal um
samfélagslega ábyrgð í fyrsta hluta fjórða kafla.
4.1.1 Umhverfisstjórnunarkerfi - ISO 14001
ISO – 14001 er alþjóðlegur staðall sem gerir fyrirtækjum kleift að
sýna fram á betri umhverfisstefnu og markmið til að stýra því að
vara þeirra hafi jákvæð áhrif á umhverfið fremur en neikvæð.
Fyrirtæki leitast við í mjög auknum mæli að standa sig í
umhverfismálum og sýna því áhuga að stefna að sjálfbærri þróun.

Mynd 4 ISO 14001

Hafa mörg fyrirtæki beitt úttektum á starfsemi sinni, en það gefur ekki næga fullvissu um að
frammistaða sé næg og uppfylli lagalegar kröfur sem settar eru. Staðall sem þessi er í raun
verkfæri og aðhald sem hjálpar fyrirtækjum að ná markmiðum sínum í efnahags- og
umhverfismálum. „Megintilgangurinn með þessum alþjóðlega staðli er að stuðla að
umhverfisvernd og mengunarvörnum í sátt við hagrænar og félagslegar þarfir“. (Staðlaráð
Íslands, e.d.). Þó er vakin athygli á því að ekki þarf að taka á öllum eða mörgum þáttum
samtímis, má skipta þeim niður og geyma til seinni tíma. (Staðlaráð Íslands, e.d.).
Ekki eru settar fram einhlítar kröfur um umhverfismál í þessum staðli og geta fyrirtæki með
samskonar rekstur en mismunandi umhverfisstefnu uppfyllt staðalinn, svo lengi sem
lagalegum kröfum er uppfyllt. Upptaka þessa staðals getur verið hvatning fyrir fyrirtæki til að
uppfylla eigin markmið í umhverfismálum, koma í veg fyrir mengun og undirgangast
stöðugar umbætur. (Finnur Sveinsson, 2011, september., Sólrún Svava Skúladóttir og Karl
Friðriksson, 2011., Staðlaráð Íslands, e.d.).
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4.1.2 Staðall um samfélagslega ábyrgð - ISO 26000
Nýr alþjóðlegur staðall um samfélagslega ábyrgð, ISO 26000 kom út 1. nóvember 2010, hjá
Alþjóðlegu staðlasamtökunum, ISO. Staðalsins var beðið með meiri eftirvæntingu en venja er
um nýja staðla, að sögn Guðrúnar Rögnvaldardóttur, framkvæmdastjóra Staðlaráðs Íslands
(2011). Það er ýmislegt sem samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja sem og stofnanna hefur áhrif á,
má þar nefna að með bættu orðspori opnast tækifæri til að laða til sín og halda í starfsfólk,
viðskiptavini og skjólstæðinga. Myndast getur betra starfsumhverfi, framleiðni aukist og
samkeppnisforskot myndast. Bætt ímynd og orðspor hefur jákvæð áhrif á afstöðu
fjármálageirans, fjárfesta, eigenda, viðskiptavina og styrktaraðila. Staðallinn endurspeglar
alþjóðlegt samkomulag um hvað samfélagsleg ábyrgð er, hvaða þáttum nauðsynlegt er að taka
á svo hægt sé að starfa á samfélagslega ábyrgan hátt. Eftirfarandi þættir þykja mikilvægastir:
Stjórnunarhættir fyrirtækja og stofnana, mannréttindi og minnihlutahópar, starfsumhverfi og
vinnumál, umhverfismál, sanngjarnir viðskiptahættir, samfélagsleg þátttaka, þróun og
neytendamál. Staðallinn á að geta gagnast öllum tegundum fyrirtækja og stofnanna, óháð
stærð og staðsetningu þeirra. (Guðrún Rögnvaldardóttir, 2011).
„Staðallinn ISO 26000 er ekki vottunarstaðall sem fyrirtæki eru vottuð eftir heldur
leiðbeiningastaðall, ólíkt stöðlum eins og áðurnefndum umhverfisstjórnunarstaðli ISO 14001.
Notkun hans, eins og almennt gildir um staðla, er valfrjáls.“ (Guðrún Rögnvaldardóttir, 2011).

4.2 Umhverfismerki
Umhverfismerki segja ekkert um umhverfisstarf fyrirtækja, en taka hins vegar til vörunnar eða
þjónustunnar. Umhverfismerki og umhverfisstjórnunarkerfi geta skarast ef merkið nær yfir
þjónustu, erfiðlega getur reynst að gera greinarmun á þjónustunni sjálfri og fyrirtækinu sem
hana veitir. (Finnur Sveinsson, 2011, september).
4.2.1 Svanurinn
Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna, hann er eitt
útbreiddasta og þekktasta umhverfismerki á Norðurlöndum. Merkinu var
komið á laggirnar af Norrænu ráðherranefndinni árið 1989. Svanurinn er
í umsjá Umhverfisstofnunar á Íslandi en Ísland bættist í hóp þeirra þjóða
er að merkinu standa árið 1991. Svansvottun er stjórnað af sameiginlegri
norrænni Umhverfismerkjanefnd. (Umhverfisstofnun [Ust.], e.d.).

Mynd 5. Svanurinn
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Með Svansmerkinu er markmiðið að skapa sjálfbært samfélag og sjálfbæra neyslu.
Svansmerkið fékk hæstu einkunn í alþjóðlegri rannsókn árið 2008, en yfir 100 merki voru
metin í þeirri rannsókn. Merkið fékk hrós meðal annars fyrir fagmennsku, umhverfislegar
úrbætur, gagnsæi í viðmiðaþróun og fagmennsku. Kröfur Svansmerkisins eru strangar og því
hægt að treysta á að vörur og þjónusta merkt Svaninum, séu vandaðar og uppfylli öll
umhverfisviðmið sem farið er fram á. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2011., Ust. e.d.).
Á Íslandi er sótt um Svansvottun hjá Umhverfisstofnun, starfsmenn þar benda á hvaða
viðmiðunarreglur eru í gildi fyrir þá starfsgrein, framleiðslu eða þjónustu sem fyrirtækið
stundar. Viðmið eru mismunandi eftir vöruflokkum og tegund þjónustu, þau eru unnin í
samstarfi við sérfræðinga og fyrirtæki. Viðmið eru svo endurskoðuð á þriggja til fjögurra ára
fresti og þarf að sækja um nýja vottun þegar ný viðmið ganga í gildi. Endurskoðun viðmiða
tryggir að stöðugar umbætur eigi sér stað. Eftir umsókn fer fyrirtækið í undirbúningsvinnu, að
því loknu er fyrirtækið tekið út af starfsmanni Svansmerkisins. Sannreynt er hvort
umsóknargögn endurspegli þá starfsemi eða framleiðslu sem sótt var um vottun fyrir. Ef allt
stenst eftirlit fær fyrirtækið vottun Svansmerkisins og getur notað það við auglýsingu á
þjónustu eða vöru. Stuðlað er að stöðugum endurbótum og markvissum umbótum þegar
verkferlar eru endurskoðaðir og endurbættir, sem skilar sér í traustu umhverfismerki og
gæðum vottaðrar þjónustu og vöru. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2011., Ust. e.d.).
4.2.2 Evrópublómið
Blómið er opinbert umhverfismerki Evrópubandalagsins síðan árið
1992 og það er sambærilegt Svansmerkinu fyrir Norðurlöndin. Með
merkingu blómsins gefst Evrópskum neytendum og innkaupaaðilum
hvort sem er í einkarekstri eða rekstri opinberra stofnanna færi á að
kaupa

visthæfar

vörur,

merktar

viðurkenndu

umhverfismerki.

Blómamerkið er ætlað fyrir vörur markaðssettar á Evrópska
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efnahagssvæðinu. Ekki eru gerðar eins strangar kröfur við úthlutun
blómamerkingar eins og gert er við Svansmerkingu, en vörur þurfa þó að uppfylla og standast
ströng viðmið og kröfur í framleiðsluferli. Viðmið hjá Evrópublómamerkingunni eru
endurskoðuð á þriggja til fimm ára fresti, við endurskoðun þarf að sækja um vottun að nýju.
(Náttúran, e.d., Sólrún Svava Skúladóttir og Karl Friðriksson, 2011).
Íslendingar hafa kost á að taka þátt í samstarfi Evrópublómsins, þrátt fyrir að landið sé ekki
hluti af Evrópubandalaginu og stuðla þannig að sjálfbærri þróun. Ekkert fyrirtæki á Íslandi er
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með Evrópublómavottun samkvæmt heimildum. (Náttúran, e.d., Sólrún Svava Skúladóttir og
Karl Friðriksson, 2011).
4.2.3 Bláfáninn
Bláfáninn er alþjóðlegt umhverfismerki með afmarkaðar og skýrar
viðmiðunarreglur. Merkið er virt, útbreitt, vel þekkt og er sérsniðið
til verndunar umhverfis hafna og baðstranda. Til þess að hljóta
Bláfánavottun þarf rekstraraðili að stuðla að verndun umhverfisins
og standast kröfur um gæði vatns, um öryggisbúnað en einnig um
þjónustu stranda og smábátahafna. Eigendur smábátahafna sækja
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um merkið fyrir þær, en sveitarfélög geta sótt um fyrir baðstrendur
á sínu svæði. Með umsóknum þurfa að fylgja staðfestar mælingar ársins áður á vatnsgæðum.
Ferli mats á umsóknum er langt og fer umsókn fyrir dómnefndir á landsvísu. Dómnefndin
ákveður hvort uppfyllt hafi verið settar viðmiðunarreglur. Samþykktar umsóknir eru svo
sendar ásamt vafamálum til evrópskrar dómnefndar þar sem endanleg ákvörðun er tekin hvort
veita skuli umsóknaraðila Bláfánann. Vottunin gildir í eitt ár í senn og þarf að uppfylla
viðmiðunarreglurnar

að

nýju

að

ári

liðnu.

Fáninn

er

veittur

af

alþjóðlegu

umhverfisfræðslusamtökunum (Foundation for Environmental Education). Yfir 40 lönd taka
þátt í Bláfánaverkefninu. Landvernd annast rekstur fánans hér á landi. (Sólrún Svava
Skúladóttir og Karl Friðriksson, 2011., Stefán Gíslason, 2000).
4.2.4 Tún
Vottunarstofan Tún ehf. vottar lífræna ræktun á Íslandi. Tún er
viðurkennd vottunarstofa, hún var stofnuð árið 1994 og er starfrækt
í samræmi við samræmdar grunnreglur IFOAM (Alþjóðasamtök
framleiðenda og þjónustuaðila á sviði lífrænnar framleiðslu). Stofan
er frekar smár aðili í alþjóðlegu samhengi, en það sem frábrugðið er
við lífrænt-ræktað vottanir frá annars konar vottunum er að helstu
vottunarstofur

lífrænnar

framleiðslu

þurfa

að

fara
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eftir

áðurnefndum samræmdum reglum IFOAM. Þar með er áreiðanleiki tryggður þrátt fyrir smæð
vottunarstofunnar. Tún er einnig með eigin reglur, samræmdar úr íslenskum og evrópskum
reglum um lífræna ræktun og framleiðslu, sem fara þarf eftir. Vottun fá aðeins þær afurðir
sem framleiddar hafa verið samkvæmt þeim reglum. Vottun Túns tekur þó ekki tillit til
umhverfisáhrifa vörunnar eða umbúða hennar. Vottunin gefur til kynna að varan sé framleidd
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eftir ákveðnum lífrænum aðferðum. (Náttúran, e.d., Sólrún Svava Skúladóttir og Karl
Friðriksson, 2011., UMÍS, e.d., Vottunarstofan Tún, e.d.).
Vottunarstofan Tún þróar einnig og gefur út staðla er varða lífræna ræktun hér á landi. Við
þróun og útgáfu þeirra er stuðst við reglur Evrópusambandsins og norrænar reglur. Lífræn
ræktun telst vera svo þegar engin varnarefni né tilbúinn áburður og erfðabreytt efni eru notuð.
(Sólrún Svava Skúladóttir og Karl Friðriksson, 2011., UMÍS, e.d., Vottunarstofan Tún, e.d.).

4.3 EarthCheck
EarthCheck er umhverfisvottunarkerfi rekið af EC3 Global, áströlskum
samtökum sem byggð eru á sterkum og faglegum grunni. Samtökin eru
þróuð af fyrirtæki í eigu ástralska ferðamannaiðnaðarins, háskóla og ríkis
og er stærsta rannsóknarmiðstöð ferðamála í heiminum. Í rúman áratug
hafa samtökin viðað að sér og rannsakað rekstrarframmistöðu yfir 1300
ferðaþjónustufyrirtækja 84 landa. Fyrirtæki með vottun frá EarthCheck
geta með þessu móti kannað stöðu sína í samanburði við þau fyrirtæki
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sem best eru að standa sig í umhverfisatriðum, sjálfbærri þróun, samfélags- og
efnahagsmálum. Vottunarkerfið er byggt á hugmyndafræði Staðardagskrár 21 um sjálfbæra
þróun og ábyrga stjórnun. Áður hét vottunarkerfið Green Globe 21 en nafni þess var breytt í
byrjun árs 2010. Kerfið breyttist þó ekki við breytt nafn, nema að því leiti að
áherslubreytingar voru gerðar í að stytta boðleiðir og einfalda samskipti innan
vottunarsamtakanna. Sömu reglur og viðmið gilda og gerðu fyrir breytingu. Vottað er hjá
EarthCheck bæði ferðaþjónustufyrirtæki og samfélög út frá sjónarmiði ferðaþjónustu og
umhverfi. Markmið samtakanna er að stuðla að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu. EarthCheck
umhverfisvottunarsamtökin er stór vottunaraðili fyrir ferðaþjónustuiðnaðinn og er vel þekkt á
heimsvísu. Kerfið er með ótal staðla á sviði sjálfbærrar þróunar og umhverfismála fyrir
undirgreinar ferðaþjónustunnar og vottar einnig samfélög eins og áður sagði.

Þar sem fjallað verður um samfélagsvottun í tilviksathugun í fimmtakafla verður ekki farið
sérstaklega í þann þátt EarthCheck umhverfisvottunar í þessum kafla.
Við vottun fyrirtækja eru vissar grunnreglur sem uppfylla þarf, þær eru:




Dregið úr sorpmagni, endurvinnsla og endurnýting úrgangs
Stjórnun og verndun orkunýtingar
Stjórnun ferskvatnsauðlindanýtingar
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Stjórnun fráveitumála
Umhverfisvæn innkaupastefna
Þróun félags og menningarmála

Einnig er áhersla lögð á lágmörkun spilliefnanotkunar, hönnun umhverfisvænnar þjónustu og
vöru, tengsl starfsfólks, samfélagsins og viðskiptavina, við starf í þágu umhverfisins og
samstarf um sjálfbæra þróun.
Fyrirtæki sem stuðla vilja að sjálfbærri þróun í rekstri sínum og hafa áhuga á vottun
EarthCheck, skrá sig í umsóknarferli og greiða umsóknargjald, gjaldið fer eftir umfangi
fyrirtækis. Næst er það metið og veitt er ráðgjöf grundvölluð á því mati. Fyrirtæki fær afhent
merki vottunarkerfisins að mati og ráðgjöf lokinni. Ekki er vottun þó falin í því merki, það
þýðir aðeins að fyrirtækið stefni að vottun innan tiltekins tímaramma. Einnig að starf sé hafið
við að uppfylla þær reglur um umhverfisvísa sem þarf til að hljóta vottun. Starfsemi fyrirtækis
og uppfylling viðmiðunarreglna er svo tekin út af viðurkenndum óháðum vottunaraðila. Ef
reglur hafa verið uppfylltar, hlýst vottun á fyrirtæki og rekstur. Fyrirtæki geta svo nýtt sér
vottunarmerki EarthCheck samtakanna til markaðssetningar og auglýsingar á fyrirtæki sínu,
sem umhverfisvænu fyrirtæki með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Vottun gildir fyrir eitt ár í
senn, endurnýja þarf vottun á hverju ári og tekur þá vottunaraðili fyrirtækið og rekstur út að
nýju. (EarthCheck, e.d., Framkvæmdaráð Snæfellsness, [Fr.Sn], e.d., Sólrún Svava
Skúladóttir, Karl Friðriksson, 2011., Stefán Gíslason, 2000).

18

5. Snæfellsnes - Umhverfisvottað ferðaþjónustusvæði
Snæfellsnes er langt og mjótt nes á Vesturlandi sem liggur á milli Faxaflóa að sunnan og
Breiðafjarðar að norðan. Fjölbreytt og heillandi landslag einkennir svæðið, með háum
fjallgarði sem liggur eftir nesinu
endilöngu.

Hæsta

fjallið

á

nesinu er Snæfellsjökull (1446
m),

sem

Snæfellsjökull

er

eldkeila.

þykir

meðal

fegurstu fjalla landsins og er
hann mikið aðdráttarafl fyrir
bæði innlenda sem og erlenda
ferðamenn. Snæfellsjökull er
talinn

vera

ein

orkustöðvum

af

sjö

jarðarinnar.
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Byggðir

meðfram

ströndum

nessins eru Stykkishólmur, Grundarfjörður, og Snæfellsbær (áður Ólafsvík, Rif og
Hellissandur), talið frá austri til vesturs, allt bæir sem byggja afkomu sína að mestu leiti á
sjávarútvegi. Á sunnanverðu Snæfellsnesi eru tveir smábæir, Arnarstapi og Hellnar.
Ferðaþjónusta og aðrar þjónustugreinar hafa í auknum mæli bæst við atvinnustarfsemi á
Snæfellsnesi, sem áður einkenndist af útgerð og landbúnaði. (Fr.Sn. e.d., Jöklamenn. (e.d.).,
Wikipedia frjálsa alfræðiritið, e.d.).

5.1 EarthCheck vottun fyrir Snæfellsnes
Farið verður yfir ferli vottunar Snæfellsness, aðgerðir og ávinning EarthCheck vottunnar í
fyrri hluta fimmta kafla.
5.1.1 Ferli umhverfisvottunnar Snæfellsness
Heiðurinn af upphafi vottunar Snæfellsness eiga hjónin Guðrún og Guðlaugur heitinn
Bergmann, áhugafólk og frumkvöðlar í sjálfbærni og umhverfisvernd og þáverandi eigendur
Hótel Hellna á Snæfellsnesi. Árið 2002 sátu þau hjónin ferðamálaráðstefnu í Stykkishólmi á
Snæfellsnesi. Maður að nafni Reg Easy frá Green Globe (nú Earthcheck) hélt þar fyrirlestur
og kynnti áhrif umhverfisvottana á starfsemi og rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu, bæði
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fjárhagsleg og markaðstengd. Einnig talaði hann um þá ábyrgð sem ferðaþjónustufyrirtæki
hefðu gagnvart náttúrunni, sinni helstu auðlind. Þar sem umhverfisvottun þessi vottar einnig
samfélög, spratt upp hugmynd hjá þeim hjónum að fá sveitarfélögin á Snæfellsnesi inn í
vottunarstarf. Snæfellsnes yrði þá fyrsta samfélagið/landssvæðið í Evrópu með slíka
umhverfisvottun. Komu þau hjónin fljótlega á fundi með Reg Easy og þáverandi
umhverfisráðherra, Siv Friðleifsdóttur o.fl. Þrátt fyrir áhuga stjórnvalda á efni fundarins, varð
ekki úr að styrkur fengist til verkefnisins hjá Umhverfisráðuneytinu. Boðað var þá til fundar
með sveitarstjórum Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar og Snæfellsbæjar og kynntu
hjónin verkefnið vottun Snæfellsness fyrir þeim. Rætt var við Helgafellsveit, Eyja og
Miklaholtshrepp og Kolbeinsstaðarhrepp, svo að allt Snæfellsnesið tæki þátt og vottun næði
yfir allt nesið. Á endanum voru það öll sveitafélögin fyrir utan Kolbeinsstaðarhrepp sem þátt
tóku í verkefninu, en síðar bættist við Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Í maí 2003 var formlega
gengið inn í Green Globe ferlið. Sama vor ákvað Samgönguráðuneyti og Iðnaðarráðuneyti að
styrkja vottunarverkefnið, talið var að mikið frumkvöðlastarf færi fram með verkefninu í
samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærri þróun og myndi það nýtast
öðrum sveitarfélögum síðar. Styrkur úr Byggðasjóði upp á átta
milljónir gekk til verkefnisins. Mikið undirbúningsstarf tók nú við,
þrotlaus vinna skilaði þeim árangri að náð var viðmiðum Green
Globe fyrst í októbermánuði árið 2004. Strangar kröfur voru gerðar
til sveitarfélaganna í undirbúningsferli um vottun. Viðmiðum var
einnig náð árin 2005, 2006 og 2007. Snæfellsnes hlaut
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umhverfisvottun Green Globe í júní árið 2008, að viðstöddum Forseta Íslands, þingmönnum,
sveitarstjórnarmönnum, sem og gestum við hátíðlega athöfn, enda merkur áfangi fyrir
Snæfellsnes að vera fyrsta landssvæðið í Evrópu og fjórða svæðið í heiminum til að hljóta
slíka vottun. (Fr.Sn., e.d.).
Ferlinu líkur ekki við vottun, það er áframhaldandi ferli til framþróunar og sífelldra bóta á
umhverfis- og samfélagsmálum. Árlega er úttekt óháðs aðila á svæðinu. Þá kemur í ljós hvort
viðmiðum framfara er náð og vottun náist á ný. Ekki var úttekt árið 2009 vegna breytinga
Green Globe í EarthCheck o.fl. Vottun náðist árið 2010 og þá undir hinu nýja nafni
EarthCheck. (Fr.Sn., e.d.).
Þegar sótt er um vottun hjá EarthCheck þurfa umsækjendur að ganga í gegnum þríþætt ferli.
Fyrst má nefna skráningu í vottunarferli, þá er undirbúningur hafinn og stefnumótun gerð.
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Annar þáttur felur í sér gerð framkvæmdaáætlunar og hafnar eru mælingar á tölulegum vísum
sem meta þarf í vottunarkerfi EarthCheck. Eftir árs mælingar eru niðurstöður sendar til
vottunarsamtakanna sem meta hvort lágmarksviðmiðum sé náð. Sé þeim náð fer verkefnið í
þriðja þátt, sem er vottunin sjálf. Óháður vottunaraðili, annaðhvort erlendis frá eða starfandi
íslenskur matsaðili kemur þá og metur hvort framkvæmdaáætlun standist og kannar hvort
viðmiðum og stöðlum umhverfisvottunarinnar sé náð. Hlýtur þá umsækjandi vottun til eins
árs. (Fr.Sn., e.d., Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2008, júní., Theódóra Matthíasdóttir. 2011,
mars).
5.1.2 Af hverju EarthCheck umhverfisvottun?
Samkvæmt Theódóru Matthíasdóttur umhverfisfulltrúa Snæfellsness (2011, mars., Munnleg
heimild, 16. janúar 2012) er það eitt af aðalhlutverkum sveitarfélaga að skapa íbúum og
fyrirtækjum umhverfi sem hægt sé að blómstra í. Flest sveitarfélög á Íslandi hafa hafið
Staðardagskrá 21 starf til þess að stuðla að bjartri framtíð fyrir íbúa sína. Sett eru markmið og
stefna er mótuð um sjálfbærni. Gallinn við Staðardagskrá 21 starfið, að mati Theódóru er sá
að ekki er utanaðkomandi aðili sem hvetur starfið áfram með eftirliti. Vill þá framvinda
dragast og jafnvel gleymast alfarið. Þar að auki er ekki gerð sú krafa að uppfylla þurfi
lágmarksskilyrði á öllum sviðum umhverfis- og samfélagsmála, líkt og gert er hjá
viðurkenndum umhverfismerkjum. Sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi og Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull hafa því gengið lengra með því að sækjast eftir EarthCheck vottun óháðs aðila.
(Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2008, júní).
Hver er hvati Snæfellinga til úrbóta í umhverfis- og samfélagsmálum? Að þeirra mati er hann
þríþættur. Í fyrsta lagi þarf að bæta skaðsemi sem unnin var á umhverfi og náttúru á árum
áður. Þau lífsgæði sem við njótum í dag eru vegna vistkerfis náttúru okkar. Ef haldið væri
áfram á sömu braut í umgengni við umhverfið og áður tíðkaðist, gæti vistkerfið hlotið
varanlegan skaða af. Það gæti jafnvel eyðilagst alfarið vegna mengunar og annarra mannlegra
mistaka. Í öðru lagi er talið að með því að vera umhverfisvænn, sé sparnaður í rekstri bæði til
lengri og skemmri tíma litið. Að vera umhverfisvænn sé það sama og að fara sparlega með
auðlindir. Í þriðja lagi nefna þeir markaðssetningu, t.d sé vottun Snæfellsness gott tækifæri til
markaðssetningar fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, þar sem ferðamenn geri meiri kröfur til
fyrirtækjanna og annarra um góða umgengni við náttúruna. Sjávarútvegsfyrirtæki gætu jafnvel
nýtt sér vottunina til markaðssetningar sem og aðrar atvinnugreinar innan svæðisins. (Fr.Sn.,
e.d.).
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5.1.3 Hvað felst í EarthCheck umhverfisvottun?
Vottunarverkefni Snæfellsnes er ferli í sífelldri framþróun, ekki fæst vottun á ný, ef framfarir
hafa ekki orðið í umhverfismálum. Sveitarfélögin fimm og Þjóðgarðurinn þurfa að vera
samstíga í stefnumótun sjálfbærrar þróunar í umhverfis- og samfélagsmálum á nesinu, með
höfuðáherslu á ferðaþjónustu. Þegar sameiginleg stefna hefur verið mótuð þar sem öll
sveitarfélögin og þjóðgarðurinn hafa skrifað undir og samþykkt samhljóða, hefst vinna við
gerð framkvæmdaáætlunar. Í stefnu sveitarfélaganna kemur fram að þau einsetja sér að vinna
að stöðugum úrbótum í frammistöðu sinni til umhverfis- efnahags- og samfélagslegra mála
fyrir svæðið, með viðmiðunarskýrslur EarthCheck til hliðsjónar. Einnig að vörur, þjónusta og
vinnuafl af svæðinu njóti forgangs. (Fr.Sn., e.d.).
Framkvæmdaáætlun er gerð til fimm ára í senn, henni þarf að fylgja eftir af öllum svæðum
Snæfellsness, sem að verkefninu koma. Hana þarf að endurskoða árlega og mikil áhersla er
lögð á að fylgjast vel með framvindu verkefna. Vottunaraðili sem tekur út svæðið fyrir
endurnýjun vottunnar, getur séð það á framkvæmdaáætlun hvort verkefnum hefur verið
framfylgt. (Fr.Sn., e.d.).
Frá því að tekin var ákvörðun um að fara inn í vottunarferli hefur mikill árangur náðst í
umhverfis- og samfélagsmálum. Bláfáninn hefur blaktað við tvær hafnir á Snæfellsnesi, við
Stykkishólmshöfn fyrst hafna á Íslandi og síðar Arnarstapahöfn. Ötult starf hefur verið í að
halda framandi ágengum lífverum í skefjum og hefur það farið fram bæði í bæjarstæði
Stykkishólms í samstarfi við Náttúrustofu Vesturlands, þar sem unnið er gegn ágengum
plöntum. Einnig hefur verið á Snæfellsnesinu í heild sinni, tilraun til útrýmingar á mink.
Fræðsluskilti um fuglalíf við Grundarfjörð og um jarðfræði Kirkjufells hafa verið sett upp og
hefur gönguleið um Kambsskarð verið hnitsett og stikuð. (Fr.Sn., e.d., Framkvæmdaráð
Snæfellsness. 2008, júní., Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2008, júlí).
Svo má nefna þá umhverfisfræðslu sem fer fram á svæðinu, allir skólar og leikskólar á nesinu
hafa nú hafið Grænfánavinnu, þar sem lögð er áhersla á að virkja og fræða börnin um
umhverfisvernd, endurvinnslu og flokkun sorps. Þeir skólar og leikskólar á Snæfellsnesi sem
uppfyllt hafa skilyrði til að hljóta Grænfánann eru Grunnskóli Snæfellsbæjar, á Hellissandi, í
Ólafsvík og á Lýsuhóli, Grunnskóli Stykkishólms og svo leikskólinn Krílakot Ólafsvík.
(Fr.Sn., e.d.).
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Sorpmál á svæðinu hafa tekið stakkaskiptum og er því sem næst allt sorp á Snæfellsnesi
flokkað. Stykkishólmsbær er fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að taka upp þriggja tunnu kerfi
þar sem heimilissorp er flokkað í þrjár mismunandi tunnur, græn tunna ætluð undir
endurvinnanlegt efni, brún tunna undir lífrænan úrgang og grá tunna undir almennt
óendurnýtanlegt sorp. Sveitarfélögin hafa sett sér stefnu í innkaupum, að kaupa aðeins
umhverfismerktar vörur þar sem því er við komið og að minnka við sig í innkaupum, nýta
betur það sem keypt er. Þau hafa einnig gert miklar breytingar á stjórnsýslu sinni, gerð var til
dæmis umhverfishandbók byggða á stöðlum 14001 gæðastjórnunarkerfisins. Gagnsæi og
rekjanleiki í rekstri sveitarfélaganna, sem og pappírs og verkferlar hafa einnig tekið
breytingum til hins betra. Hannað hefur verið og komið á skráningarkerfi fyrir umhverfisvísa
eða „grænt bókhald“. (Fr.Sn., e.d., Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2008, febrúar., Theódóra
Matthíasdóttir, 2011, mars).

Umhverfisfulltrúi Snæfellsness Theódóra Matthíasdóttir, sér um að fræða íbúa og
atvinnurekendur

um

mikilvægi

umhverfisverndar,

samfélagslegrar

ábyrgðar

og

sjálfbærnivinnu. Það gerir hún það meðal annars með pistlum og fréttum í svæðisblöðum og
gefin hefur verið út fræðslubæklingur fyrir ferðamenn sem til svæðisins koma. Einnig
aðstoðar Theódóra, sjálfstæð fyrirtæki í vottunarferli. Fyrirtæki eru nú þegar farin að nýta sér
umhverfisvottun Snæfellsness sem tækifæri til markaðssetningar á þjónustu og vörum. Þar að
auki mun hún vera öðrum sveitarfélögum til stuðnings í undirbúningsvinnu fyrir vottunarferli,
þar sem nú er fyrir hendi mikill þekkingarbanki sem aðrir ættu að geta nýtt sér. Vefsíða hefur
verið stofnuð, www.nesvottun.is þar sem íbúar og áhugafólk geta kynnt sér verkefnið. (Fr.Sn.,
e.d.).
Þeir umhverfisvísar sem mældir eru á Snæfellsnesi í tengslum við EarthCheck
umhverfisvottunina og skilað er upplýsingum um árlega eru:
1. Losun gróðurhúsalofttegunda
2. Orkunýting, orkusparnaður og stjórnun
3. Stjórnun ferskvatnsauðlinda
4. Verndun og stjórn vistkerfa
5. Stjórnun félagslegra og menningalegra áhrifa ferðaþjónustunnar
6. Skipulag og þróun svæða undir ferðaþjónustu
7. Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu
8. Verndun loftgæða og stjórnun hávaða
9. Stjórnun fráveitumála og ofanvatns
10. Lágmörkun úrgangs, endurnotkun og endurvinnsla
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11.
12.
13.
14.

Geymsla og notkun efna sem eru skaðleg umhverfinu
Verndun menningarminja
Framleiðsla endurnýjanlegrar orku
Nýting endurnýjanlegrar orku

Stefnt er að stöðugum úrbótum og sérstaklega ef ekki næst framúrskarandi árangur samkvæmt
stöðlum umhverfisvottunarinnar. (Fr.Sn., e.d.).
Á Snæfellsnesi er öll raforka sem notuð er, komin af endurnýjanlegum orkugjöfum. Húshitun
er aðallega með raforku en einnig hitaveitu á sumum svæðum. Losun gróðurhúsalofttegunda
er því að mestu komin frá umferð, vinnuvélum og skipaflota svæðisins. Sundlaugar í Ólafsvík
og Grundarfirði eru olíuhitaðar og eru þar með hluti af mengunarvöldum á svæðinu.
Sveitarstjórnir Snæfellsness reyna að hafa yfirsýn yfir orkunotkun, sem skipta má í tvo hluta. Í
fyrsta lagi raforku sem keypt er úr dreifikerfi rafveitnanna. Í öðru lagi þá orku sem fengin er á
svæðinu, jarðhita, raforku framleidda á svæðinu og eldsneyti á báta, bifreiðar og vinnuvélar.
Misjafnlega gengur að hafa áhrif á og fá upplýsingar um nýtingu orkunnar. Mæld er
sérstaklega nýting endurnýjanlegrar orku og orku sem framleidd er innan svæðisins. (Fr.Sn.,
e.d.).
Við stjórnun ferskvatnsauðlinda notast sveitastjórnirnar bæði við mælda og áætlaða
vatnsnotkun. Gnægð er af ferskvatni á mestöllu svæðinu, sem er mikil auðlind. Lítið hefur
verið gert í að draga úr notkun þess. Ekki er fylgst reglubundið með gæðum yfirborðsvatns, í
ám og vötnum, en kerfi EarthCheck gerir ráð fyrir að svo sé gert. Neysluvatn er gott á
Snæfellsnesi og stenst yfirleitt þær kröfur um gæði sem gerðar eru. Áform eru í náinni framtíð
um útflutning vatns frá svæðinu. Jafnframt teljast loftgæði einstaklega góð og hávaðamengun
lítil og mikilvægt þykir að svo verði áfram. (Fr.Sn., e.d.).
Við geymslu og notkun varnarefna og efna skaðlegum náttúrunni, er stefnan sú að ekki séu
notuð varnarefni nema í allra ýtrustu neyð. Ekki er þó hægt með góðu móti að fylgjast með
því magni sem verktakar er sjá um meindýravarnir nota. Af úrgangi og sorpi er mæling á
hversu mikið magn fer til urðunar og endurvinnslu, einnig er mæld nýting á pappírsvörum og
hreinsiefnum. (Fr.Sn., e.d.). Á nesinu vegur hæst í verndun og stjórn vistkerfa, Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull sem er verndað svæði, fleiri svæði eru vernduð að einhverju leiti. Verndun
menningarminja og mælanlegar upplýsingar um þær, er að mestu leiti fornleifaskráningar sem
fyrirliggjandi eru fyrir svæðin, Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, Grundarfjörð og Stykkishólm. Þar
sem ferðaþjónusta innan svæðisins hefur vaxandi áhrif á efnahag og samfélag, þykir það
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mikilvægur þáttur í átt að sjálfbærri þróun, að skoða skipulag og þróun svæða undir
ferðaþjónustu. Félagshagfræðilegur ávinningur ferðaþjónustu hefur ekki verið mældur á
beinan hátt, heldur gefur skipting vinnuafls milli atvinnugreina á svæðinu vísbendingar um
aukin umsvif ferðaþjónustu. Fylgst er með þróun félagslegra og menningarlegra áhrifa
ferðaþjónustunnar, með mælingu hlutfalls vottaðra ferðaþjónustufyrirtækja á nesinu. (Fr.Sn.,
e.d.).
5.1.4 Nútíð og framtíðarstefna Snæfellsness
En eins og áður hefur komið fram er vottunarstarfið óendanlegt, ávallt er þörf og nauðsyn á að
gera meira og betur. Í framkvæmdaáætlun fyrir árin 2012-2016 (óútgefin), kemur fram að
virkja þurfi ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu betur í átt að sjálfbærri þróun. Kynna þurfi betur
fyrir þeim EarthCheck vottunarstarfið. Stefnt er að hefja kynningarstarf árið 2012, kynntir
verða kostir óháðrar vottunnar þriðja aðila fyrir ferðaþjónustu. Staðan í dag hjá aðilum í
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi þykir ekki viðunandi samkvæmt stöðlum EarthCheck, þar sem
aðeins 0.7% af fyrirtækjum í ferðaþjónustu eru með umhverfisvottunina. (Fr.Sn., e.d.). Í kafla
5.2 verða kynntar niðurstöður spurningakönnunar sem gerð var hjá ferðaþjónustufyrirtækjum
á Snæfellsnesi, um stöðu og afstöðu m.a. gagnvart EarthCheck umhverfisvottun.
Með þátttöku í vottunarferli með úttekt óháðs aðila, er stuðlað að auknu gagnsæi upplýsinga,
betri yfirsýn yfir sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, meiri eftirfylgni, gæðastjórnun og aðhaldi
en almennt er í Staðardagskrá 21 starfi. Mælingar af óháðum aðila á árangri og mat á
frammistöðu, skilar sér í betri árangri í átt að sjálfbæru samfélagi eða fyrirtæki. Alþjóðleg
vottun sem felur í sér kröfur um viðmið og staðla, skilar sér í trúverðugleika og margvísleg
tækifæri opnast til markaðssetningar bæði á lands- og heimsvísu, fyrir framleiðslu eða
ferðaþjónustu. (Fr.Sn., e.d.).
Starfið sem unnið hefur verið á nesinu hefur hlotið mikla athygli bæði hér á Íslandi og
erlendis. Mikil virðing er borin fyrir sveitarfélögunum fimm og þjóðgarðinum og því starfi
sem þar hefur farið fram. Á Vesturlandi og Vestfjörðum er áhugi fyrir verkefninu og jafnvel
er íhugað að feta í fótspor Snæfellsness. Hópur færeyskra staðardagskráraðila kom árið 2007
til að kynna sér vottunarstarfið á Snæfellsnesi. Um haustið 2010 kom svo hópur
sveitarstjórnarmanna frá Tékklandi til heimsóknar á Vesturlandið og Snæfellsnesið og kynntu
þeir sér umhverfisstarf sem farið hefur fram. Mikill áhugi var hjá þeim á vottunarstarfinu á
Snæfellsnesi. (Theódóra Matthíasdóttir. 2011). EarthCheck vottunarstarfið var kynnt á
umhverfisráðstefnu SEEDS sjálfboðaliðasamtakanna 2010 og var íbúum svæðisins hrósað þar
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fyrir forystu í sjálfbærnimálum íslenskra sveitarfélaga. (Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2007,
september., Framkvæmdaráð Snæfellsness. 2010, desember., Framkvæmdaráð Snæfellsness.
2011, mars).
Íbúar Snæfellsness hafa aukið umhverfisvitund sína og eru kröfur til
sveitarfélaganna orðnar meiri til umhverfismála en áður var. Stefna um
áframhaldandi starf er sterk og nú hefur Snæfellsnesið fengið vottun út
árið 2012. Unnið er markvisst að sjálfbærara samfélagi í samvinnu við og
með þátttöku íbúa svæðisins. Stefnt er að bættri orkunýtingu á hvern
íbúa, endurnýjanlegir orkugjafar verði hlutfallslega mest notaðir og að
opinberir aðilar, íbúar og fyrirtæki nýti eftir bestu getu orkusparandi
Mynd 12 EarthCheck
Silver certified

leiðir í daglegri orkunotkun. (Fr.Sn., e.d.).

Stefna sem snýr að ferðaþjónustufyrirtækjum er víðtæk. Til dæmis sú hugmynd að
heimamenn geti skapað sér ný atvinnutækifæri í tengslum við sjálfbæra ímynd svæðisins.
Með ræktun lífrænna matvælaafurða, framleiðslu á heilsu og náttúruafurðum og við
framleiðslu minjagripa svo eitthvað sé nefnt. Snæfellsnes yrði hugsað sem vörumerki þekkt
fyrir sterk tengsl við sjálfbæra þróun og sjálfbæra ferðamennsku. Stefnt er að því að vernda og
friða viðkvæma og sérstaka náttúru svæðisins. Um leið yrði sköpuð aðstaða fyrir íbúa og
ferðamenn til að upplifa og njóta fegurðar hennar. Snæfellsnes verði landssvæði þar sem öflug
ferðaþjónusta er rekin, eftir sameiginlegri heildarskipulagningu um nýtingu þess í fullri sátt
við samfélag og umhverfi. Vilji og metnaður ferðaþjónustufyrirtækja sé svo staðfestur með
óháðri vottun. Einkarekin fyrirtæki geta nú þegar nýtt sér umhverfisvottun Snæfellsness, en
hvetja þarf til þess að þau nýti sér hana betur og sæki einnig sjálf um óháða umhverfisvottun.
(Fr.Sn., e.d.).
Samkvæmt

Theódóru

Matthíasdóttur

(munnleg

heimild,

16.

janúar

2012),

eru

matvælaframleiðsla og ferðaþjónusta sá iðnaður sem mestan fjárhagslegan hag hafa af
umhverfisvottunar verkefninu og eru þau jafnframt með bestu sóknarfærin í núverandi
aðstæðum. Verkefnið er mikill vaxtarbroddur fyrir samfélagið og felur í sér töluverða
nýsköpun.

5.2 Könnun hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á Snæfellsnesi
Þar sem Snæfellsnes er EarthCheck umhverfisvottað, en fá ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu
eru með sömu umhverfisvottun, var tilgangur könnunar var að fá mynd af stöðu og afstöðu
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stjórnenda ferðaþjónustufyrirtækja á Snæfellsnesi til umhverfisvottunar EarthCheck,
sjálfbærrar þróunar og umhverfisverndar.
5.2.1 Niðurstöður könnunar
Fyrsta

spurning

könnunar

var

síuspurning,

kannað

hvort

að

fyrirtæki

væri

ferðaþjónustufyrirtæki eður ei. Sent var út 74 þáttökuboð, þau fyrirtæki sem svöruðu neitandi
þurftu því ekki að halda áfram svörun. Þrjú fyrirtæki töldu sig ekki eiga heima í þessari
könnun og fengu fjögur fyrirtæki tvívegis boð á sama netfang. Þegar listinn hafði verið
aðlagaður, voru 66 ferðaþjónustufyrirtæki eftir í könnun. Af útsendum 66 þáttökuboðum
svöruðu 32, eitt fyrirtæki eða 1.5% átti ekki heima í svörun, sem telst þá til úrtaksskekkju.
Brottfallsskekkja var 51,5% þar af hættu þrír við að svara eða 4,5% og svöruðu ekki 47%.
Fyrirtæki sem kláruðu spurningakönnun voru 31 eða 47%.
Ferðaþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi voru flest þeirrar skoðunar eða rúm 90%, að náttúran
væri helsta aðdráttarafl Snæfellsness. Mikilvægi umhverfisverndar þótti vera, á bilinu mikið
til frekar mikið eða samtals tæp 94%. Spurt var hvernig þætti almennt að umhverfisvernd
staðið á Snæfellsnesi og töldu rúmlega 61% svarenda að vel, til frekar vel væri að henni
staðið. Spurt var hvort fyrirtæki væri með sérstaka umhverfisstefnu og svöruðu þar játandi
35% en 32% sögðu að verið væri að móta slíka stefnu. Sjálfbæra þróun telja 74% skipta frekar
miklu, til miklu máli innan ferðaþjónustu. Stefna í sjálfbærri þróun er í mótun hjá 35%
ferðaþjónustufyrirtækja á nesinu og 19% þeirra hafa komið sér upp slíkri stefnu.

Á mynd 13 má sjá að tæpt 71%
Er fyrirtæki þitt með umhverfisvottun af
eitthverju tagi?
3,23%
9,68%

hafa fengið vottun og tæp 10% eru

vottaða.

nei
er í vinnslu

umhverfisvottun. En rúm 16%

að vinna að fá starfsemi sína

16,13%

já

fyrirtækja eru ekki með

70,97%

hef ekki áhuga

Mynd 13
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Hefur þú kynnt þér EarthCheck vottun
Snæfellsness?
0%

Mynd 14 sýnir að samtals 87%
ferðaþjónustufyrirtækja á

12,90%

45,16%

já

Snæfellsnesi hefur kynnt sér að

lítillega

eitthverju leiti EarthCheck

er með EarthCheck
vottun
nei

41,94%

umhverfisvottun svæðisins.

Mynd 14

Á mynd 15 má sjá hve mikil eða

Hversu mikil eða lítil áhrif hefur
EarthCheck vottun Snæfellsness haft á
rekstur í fyrirtæki þínu?

lítil áhrif umhverfisvottun
Snæfellsness hefur haft á rekstur

9,68%

ferðaþjónustufyrirtækjanna.

mikil
frekar mikil

9,68%

Stærstur hluti telur að vottun hafi

19,35%

hvorki haft mikil né lítil áhrif eða

hvorki mikil né lítil

29,03%

rúm 32% en samtals tæp 39%

frekar lítil
lítil

telja áhrif hafa verið á frekar

32,26%

mikil, til mikil.

Mynd 15

Telur þú vottun líkt og EarthCheck vera góða
eða slæma fyrir ferðaþjónustufyrirtæki?

Mynd 16 sýnir að flestum
svarenda þykir EarthCheck

0% 0%

slæma

vottun vera góða fyrir
ferðaþjónustufyrirtæki eða tæp

frekar slæma
hvorki góða né slæma

38,71%

39%. Þar á eftir koma þeir sem

29,03%

telja vottun vera frekar góða um
32%. Engum þótti vottun slæm

frekar góða
góða

32,26%

fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu.

Mynd 16
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Hversu miklar eða litlar líkur telur þú að
fyrirtæki þitt sækist eftir EarthCheck vottun?

Á mynd 17 má sjá hversu
miklar, eða litlar líkur talið

0%

sé fyrir umsókn
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Er með EarthCheck vottun
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vera góða auglýsingu og
tæp 55% telja helstan
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Rúm 19% telja vottunina
hafa litla sem enga kosti
fyrir fyrirtæki sitt.
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Hvað telur þú vera helstu ástæðu fyrir að
fyrirtæki þitt sækist ekki eftir vottun
EarthCheck?

Á mynd 19 sem var einnig
fjölvalsspurning, má sjá að
helsta ástæða þess að
fyrirtækið sæki ekki um
vottun EarthCheck, sé sú að
fyrirtæki hafi ekki kynnt sér
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52%. Önnur helsta ástæða
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0,00%
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6. Umhverfisstefna og ferðaþjónusta
Í þessum kafla verður farið yfir umhverfisstefnu á Íslandi í dag og skoðuð verður
ferðaþjónustan og markahópur hennar.

6.1 Umhverfisstefna á Íslandi
Í skýrslu frá Umhverfisráðuneyti Íslands, Velferð til framtíðar, Sjálfbær þróun í íslensku
samfélagi (2010), er talað um stefnu og markmið ríkisins í átt að sjálfbæru Íslandi. Þar kemur
fram að athafnir hvers og eins í neyslumynstri og lífsstíl, eins smávægilegar og þær getir virst
hafi mikil áhrif á umhverfið. Ráði þar af leiðandi miklu í stöðu og þróun umhverfismála
landsins. Ákvarðanir sem hver og einn tekur dag frá degi við innkaup á vöru eða þjónustu
gæti dregið úr sóun auðlinda og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra. Stefnt er að sjálfbærri
framleiðslu og neyslu í landinu. Mun það vera gert með auknum umhverfismerkingum á vöru
og umhverfisvottunum fyrirtækja. Fræðsla til almennings, fyrirtækja og stofnanna um gildi
sjálfbærrar neyslu verði aukin og vitund um vistvænt skipulag og mannvirki einnig.
Stefna ríkisins varðandi öruggt umhverfi, er sú að dregið verði úr hvers kyns loftmengun og á
Íslandi verði hún undir mörkum Evrópska efnahagssvæðisins. Sama má segja um ferskvatnið,
allir íbúar landsins eigi rétt á nægu hreinu, ómenguðu vatni til nytja og neyslu. Matvæli eiga
að vera örugg til neyslu, Ísland verði virt sem framleiðandi öruggra og heilnæmra matvæla, úr
hráefnum af miklum gæðum. Stefnan er að innan aldarfjórðungs verði landið án losunar
hættulegra efna, sem ógnað geta heilbrigði íbúa og umhverfis. Dregið mun verða jafnt og þétt
úr notkun þeirra. Neytendur munu fá upplýsingar um notkun vöru og áhrifum efnainnihalds á
umhverfi og náttúru. Stórlega verður dregið úr og bætt meðhöndlun á hvers kyns úrgangi.
(Umhverfisráðuneytið, 2010).
Almenningur á að hafa frjálst aðgengi að náttúru til útivistar, ekki verði gengið á þann rétt
nema í brýnustu neyð vegna náttúruverndar. Við ákvarðanir og skipulag varðandi landnýtingu
verði tekið fullt tillit til útivistargildis svæða. Stefnt er að sjálfbærri ferðaþjónusta á Íslandi.
Með auknum ferðamannafjölda til landsins verði komið til móts við aukna umferð, með
aðgerðum sem komi í veg fyrir landrask og skaða. Vernda þarf fjölbreytileika lífríkis og
náttúru landsins. Unnið verði að endurheimtingu votlendis og forðast verði frekari skerðingu
þess, sem og önnur lykilvistkerfi landsins. Tryggja þurfi að víðerni verði enn að finna í
náttúru landsins og að bygging mannvirkja verði haldið sem mest utan skilgreindra víðerna.
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Stefnt er að sjálfbærri nýtingu allra náttúruauðlinda Íslands, hvort sem er úr hafi, á landi eða í
nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. (Umhverfisráðuneytið, 2010).
Í útgefinni greinargerð frá Náttúrustofu Vesturlands eftir Menja von Schmalensee og Róbert
Arnar Stefánsson, Umhverfisvottað Ísland (2009) eru taldir upp kostir við umhverfisvottun
landsins í heild sinni. Hvað ef landið allt fengi EarthCheck vottun óháðs þriðja aðila líkt og
Snæfellsnes hefur gert? Þar kemur fram að í upphafi skuli endinn skoða. Framtíð og
uppbygging landsins verði að vera byggð á sterku siðferði og sjálfbærri hugsun hvað varðar
náttúruvernd, umhverfismál og atvinnuuppbyggingu. Með vottun alls landsins yrði Ísland
fyrsta landið í heiminum með umhverfisvottun. Mælt er sérstaklega með EarthCheck vottun
og vitnað er í góðan árangur sem náðst hafi á Snæfellsnesi. Umhverfisvottun myndi ýta undir
og stuðla að varðveislu náttúruperlna með veittu aðhaldi. Vottun veiti einnig gífurleg tækifæri
í uppbyggingu og eflingu ímyndar og sjálfbærrar þróunar. Hún myndi einnig opna góða
möguleika til atvinnuþróunar. Umhverfisvottað Ísland myndi færa landinu samkeppnisforskot
í og við markaðssetningu á útflutningsafurðum og ferðaþjónustu. Votta þyrfti landið skref
fyrir skref, hvert og eitt sveitarfélag fyrir sig, það myndi einfalda ferlið sem væri of flókið ef
sóst væri eftir vottun allra landssvæða í einu.
Íslendingar hafa lengi haldið á lofti þeirri mynd að landið sé hreint og fagurt, en landið beið
töluverða

álitshnekki

við

hrun

efnahagskerfisins.

Með

alþjóðlega

viðurkenndri

umhverfisvottun myndi ímynd verða stórlega bætt. Ímynd skiptir gríðarlegu máli í samkeppni
á milli þjóða. Þau lönd sem góðu láni eiga að fagna hafa það sameiginlegt að búa yfir sterkri
og jákvæðri ímynd sem laðar til sín, fólk, hugmyndir, fjármagn, fjárfestingar og viðskipti.
(Forsætisráðuneytið, 2008., Umhverfisráðuneytið, 2010).
Jákvæð ímynd verður ekki til að sjálfu sér, og þaðan af síður verður henni
viðhaldið án markvissrar eftirfylgni. Yfirlýsing þjóðar, atvinnugreinar, stofnunar
eða fyrirtæki um eigið ágæti verður marklaus um leið og dæmi benda til að
yfirlýsing sé ekki í samræmi við raunveruleikann. Auk heildstæðrar
stefnumótunar er því þörf á óháðri vottun þriðja aðila sem staðfestir að rétt sé frá
greint. (Alþingi Íslands, 2011).
Íslendingar eru duglegir, áræðnir, bjartsýnir og búa yfir náttúrulegum krafti sem nýtist vel
þegar á móti blæs. Náttúrulegur kraftur er einnig sérkenni landsins Íslands, sem er
hvorutveggja harðbýlt en í senn gjöfult. Það er í stöðugri mótun og sérstakt svipmót þess er
komið af miklum átökum náttúrukrafta. Hreinleiki íslenskrar náttúru og víðfeðmi hennar
skapar henni sérstöðu og er eitt mesta aðdráttarafl ferðamanna frá fjölmennum þéttbyggðum
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löndum, ásamt því hversu strjálbýlt og fámennt landið er. (Ferðamálastofa, 2011.,
Forsætisráðuneytið, 2008., Umhverfisráðuneytið, 2010).

6.2 Ferðaþjónustan
Ferðaþjónustan er skipulögð þjónusta sem snýr að ferðamönnum á ferðalagi, hvort sem
umræðir upplýsingagjöf, samgöngumáta, veitingar, gistingu, afþreyingu eða verslun. Í skýrslu
Landverndar um verkefnið Íslandsgátt frá árinu 2006, kemur fram að ferðaþjónustan sé í örum
vexti sem atvinnugrein í verðmætasköpun á Íslandi. Með sama áframhaldi á fjölgun
ferðamanna muni það skila sér í yfir milljón erlendra ferðamanna til landsins á ári hverju.
Eins og fram kom í inngangi ritgerðar, hefur erlendum ferðamönnum fjölgað um 91% á tíu
ára tímabili. Mjög mikilvægur þáttur er því umhverfismennt, svo að forsendur ferðaþjónustu á
landinu spillist ekki, bæði fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og ferðamenn sem til landsins koma.
Mikið liggur við að neikvæðra áhrifa gæti ekki í umhverfi, samfélagi og ferðaþjónustu.
Sporna verði við hnignun náttúrugæða vegna ágangs aukins ferðamannafjölda. (Jón Jóel
Gíslason, 2006., Stefán Gíslason, 2000).
Ferðaþjónustufyrirtæki hafa mjög góða stöðu til að stuðla að og greiða fyrir sjálfbærri þróun
og samfélagslegri ábyrgð, þar sem náið samband er milli fyrirtækja, íbúa, umhverfis og
ferðamanna. Þau geta einnig átt mikinn þátt í framvindu umhverfisáhrifa á viðkvæma náttúru
Íslands. Mikilvægt er að fyrirtækin geti upplýst um stefnu sína í umhverfismálum, hvaða áhrif
starfsemin hafi á umhverfið og hvaða áherslur það vill vera þekkt fyrir. Þetta gerir
ferðaþjónustufyrirtækjunum kleift að vera sjálf meðvituð um áhrif sín og ábyrgð við
umhverfið og samfélagið. Þar að auki gefur aukin umhverfisleg frammistaða, betri samkeppni
og afkomumöguleika á stækkandi markaði. Ýmis kerfi standa fyrirtækjum til boða til að sýna
fram á og staðfesta umhverfis og samfélagstefnu sína. (Stefán Gíslason, 2000., UNEP &
WTO, 2005 bls. 2).
Ferðaþjónusta þrífst ekki án náttúru, sögu og menningu og hún er líka í lykilhlutverki við
verndun þessara þátta. Ekki aðeins áþreifanlegum þáttum náttúrunnar, heldur einnig
óáþreifanlegum þáttum líkt og andblæ og sagnir löngu liðinna tíma. Svo að þessir þættir geti
varðveist og nýst til gagns og gamans fyrir komandi kynslóðir, þarf þekking um þau þolmörk
sem umhverfið og samfélagið hefur, að miðlast manna á millum. (Jón Jóel Einarsson, 2006.,
Stefán Gíslason, 2000).
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Huga þarf að náttúru og gestum, ferðaþjónustan er í hlutverki gestgjafa sem sér til þess að
gestum líði vel, séu sáttir og ánægðir með þá upplifun sem dvölin vekur. En er einnig í því
hlutverki að sjá til þess að eyðilegging eigi sér ekki stað með spillingu á landi. Þó svo að
ferðamenn hafi nokkuð gott aðgengi að upplýsingum um menningu og náttúru, er ekki víst
hve mikil heildarfræðslan er, né hversu vel hún er að skila sér til ferðamanna. Þar sem stefna
stjórnvalda er að reka skuli sjálfbæra ferðaþjónustu á Íslandi, er nauðsynlegt að
umhverfisfræðsla sem fram fer, sé í takt við þá stefnu. Nýta þarf tækifæri til umhverfisfræðslu
fyrir ferðamenn jafnt sem íbúa og starfsfólk, þar sem skilningur á lögmálum náttúrunnar og
vandamálum á umgengni okkar við hana er dýpkaður. (Jón Jóel Einarsson, 2006., Stefán
Gíslason, 2000.,Umhverfisráðuneytið, 2010).
Í viðhorfskönnun sem gerð var á Vesturlandi (2009), kom fram að ferðaþjónustufyrirtæki yrðu
að vanda betur til verka og leggja meiri metnað í þjónustu og vörur fyrir ferðamenn.
Upplýsingagæði til ferðamanna bæði innlendra og erlendra voru langt undir því sem telja má
viðunandi samkvæmt könnun. Talið er að þar sé um að kenna bæði slakri kunnáttu starfsfólks
og tungumálavankunnáttu. Ekki nægir að fræða aðeins ferðamenn um umhverfismál,
starfsfólk fyrirtækjanna eru andlit þeirra, þau eru það sem viðskiptavinir sjá og upplifa í
tengslum við fyrirtækið. Í ferðaþjónustu sem og annarri þjónustu vegur orðspor (word of
mouth) þungt og mikilvægt er fyrir greinina að bæta úr öllum vanköntum svo að orðspor sé
gott, enda er það ein besta auglýsing sem hugsast getur. Persónulega þjónustu er erfitt að
keppa við, vel þjálfað og upplýst starfsfólk styrkir stöðu fyrirtækisins og bætir upplifun
viðskiptavinanna. (Ferðamálastofa, 2011., Jón Jóel Einarsson, 2006., Stefán Gíslason, 2000.,
Þórdís Guðrún Arthursdóttir, 2009).
6.2.1 Markhópur ferðaþjónustu
Markhópur ferðaþjónustu, samkvæmt skoðanakönnun á vegum Ferðamálastofu (2011) eru
náttúruunnendur að stærstum hluta. Þar kemur fram að tæp 80% erlendra ferðamanna sem til
landsins koma, segja náttúru Íslands helstu ástæðu fyrir komu sinni hingað. Íslensk menning
og saga kemur þar næst á eftir með tæp 39%. Íslenskir ferðamenn eru einnig í náttúrutengdum
ferðalögum sem oft eru þó tengd við áhugamál af ýmsu tagi. Þó er stærstur hópur innlendra
ferðamanna sem ferðast um landið til að njóta einstakrar náttúru þess. Erlendir ferðamenn eru
í minna mæli en Íslendingar að sækjast í tilbúna afþreyingu og meira að sækjast í náttúrulega
upplifun. (Ferðamálastofa, 2011., Jón Jóel Einarsson, 2006., Stefán Gíslason, 2000).
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7. Niðurstöður höfundar
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum höfundar við tveimur rannsóknarspurningum
ritgerðar.

7.1 Rannsóknarspurning 1
Hvaða gildi hafa umhverfisvottanir og umhverfismerki fyrir ferðaþjónustufyrirtæki?
Þar sem markaður ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi er að stærstum hluta náttúrutengd
ferðaþjónusta telur höfundur mikilvægt að fyrirtæki í greininni séu með skýra
umhverfisstefnu. Ferðamenn sem til landsins koma, en einnig innlendir ferðamenn, gera
ósjálfrátt kröfur til þjónustuaðila sinna. Ekki væri boðlegt ef náttúruspjöll væru framin t.d. við
hálendis- eða jöklaferðalag, eða í bakgarði hótela og annarra þjónustuaðila. Fyrir
umfangsmeiri og stærri ferðaþjónustufyrirtæki gæti vottun líkt og EarthCheck verið tilvalinn
kostur. Vottunin er þekkt og viðurkennd á heimsvísu, erlendir ferðamenn þekkja hana þar af
leiðandi frekar, en ef fyrirtæki segðist vera með sína eigin áætlun í umhverfis- og
samfélagsmálum.
Þegar litið er á ferðaþjónustu út frá umhverfisstefnu stjórnvalda, er augljóst að
umhverfisvottanir og merki eru framtíðin á Íslandi, hvort sem er fyrir þjónustu eða vöru.
Umhverfisvottun er góð auglýsing fyrir fyrirtæki og sýnir einnig fram á samfélagslega ábyrgð
þess. Smærri, umfangsminni fyrirtæki, ef EarthCheck umhverfisvottun þykir of kostnaðarsöm
eða þung í framkvæmd, gætu nýtt sér minni og sérhæfðari umhverfismerki og vottanir. Hægt
er að sýna fram á að fyrirtæki noti einungis umhverfismerktar vörur í rekstri sínum eða noti
lífrænar matvörur eins og kostur er. Lítil fyrirtæki á Snæfellsnesi gætu einnig sýnt fram á og
auglýst fyrirtæki sín, með yfirlýsingu um að umhverfisvernd, endurvinnsla og starf í þágu
samfélagsins sé stunduð í rekstri þess, í samstarfi við EarthCheck umhverfisvottað
Snæfellsnes.
Það er skoðun höfundar að umhverfisvottanir og umhverfismerki fyrir ferðaþjónustufyrirtæki,
hafi eins og áður sagði, auglýsingar gildi, en einnig markaðssetningar- og sparnaðargildi og
þar af leiðandi efnahagslegt gildi. Því stærstur hluti viðskiptavina ferðaþjónustufyrirtækja er í
náttúrutengdum ferðalögum. Það er ekki nóg að eiga einstaka náttúru og ætla sér að nýta hana
sem atvinnutækifæri, það þarf einnig að hlúa að henni. Eintök náttúra er það ekki lengi, ef
verndun á sér ekki stað. Umhverfisvottað ferðaþjónustufyrirtæki á kost á stærri
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markaðshlutdeild, betri tekjumöguleikum og lengri líftíma í rekstri, en óvottað fyrirtæki að
mati höfundar.
Breytt hugarfar og áherslur, til umhverfis- og samfélagsmála á heimsvísu, færa íslenskum
ferðaþjónustufyrirtækum tækifæri til að sýna frumkvæði í samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærri
þróun.

7.2 Rannsóknarspurning 2
Hvaða ályktanir er hægt að draga fyrir önnur landssvæði, af reynslu Snæfellsness umhverfisvottaðs ferðaþjónustusvæðis?
Höfundur kemst að þeirri niðurstöðu, að EarthCheck vottun henti betur fyrir sveitarfélög og
landsvæði en Staðardagskrá 21, þó að ætlunarverk Staðardagskrár sé gott og gilt. Er það helst
til komið af þeirri ástæðu að meira og betra aðhald er við EarthCheck vottunarstarf, þar sem
óháður aðili tekur út svæðið og metur þann árangur sem náðst hafi miðað við setta
framkvæmdaáætlun. Árangur af starfi næst hraðar þegar mæta þarf settum kröfum og
viðmiðum óháðs aðila, en þegar gerðar eru eigin áætlanir. Áætlanir geta dregist á langinn og
þar af leiðandi árangur hægur, ef ekki er þrýstingur á að standast sett mörk.
Á Snæfellsnesi er allt starf hugsað út frá að svæðið sé ferðaþjónustusvæði. Byrjað er strax á
grunninum, börn á svæðinu eru fengin inn í umhverfisstarf á leikskóla og skóla aldri, enda eru
þau framtíð svæðisins. Þar sem kröfur eru gerðar til sveitarfélaganna og aðhald er mikið,
smitast starfið ósjálfrátt út í samfélagið. Miklar framfarir hafa orðið á Snæfellsnesi í
umhverfis- og samfélagsmálum síðasta áratug. Fyrirtæki og íbúar á svæðinu sýna frumkvæði í
verndun og viðhaldi umhverfis, í takt við metnaðarfulla stefnu sveitarfélaganna. Að hugsa
svæðið sem ferðaþjónustusvæði er ekki sama og að hugsa það einungis út frá
ferðaþjónustufyrirtækjum. Svæðið í heild sinni er hugsað sem markaðssvæði fyrir ferðamenn,
fyrirtæki og íbúa, í dag og í framtíðinni. Horft er til auðlindanýtingar og verndunar auðlinda
með nýtingu og sparnað í dag og til framtíðar í huga. En eins og segir í hugtökum um
samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun, þá er þörf að horfa til framtíðar við ákvarðanir og
aðgerðir í dag, í umhverfis- efnahags- og samfélagsmálum.
Umhverfisstefna stjórnvalda á Íslandi er mjög samstíga þeim áherslum og kröfum sem gerðar
eru hjá vottunarsamtökum EarthCheck. Er það því mat höfundar að það henti vel að
umhverfisvotta Ísland, eitt landssvæði/sveitarfélag í einu, eins og fram kemur í áðurnefndri
greinargerð Menja von Schmalensee og Róberts Arnars Stefánssonar, Umhverfisvottað Ísland.
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Ný ímynd Íslands væri alþjóðlega umhverfisvottað ferðaþjónustusvæði, fyrst landa í
heiminum. Það væri ekki slæmur kostur, þar sem landið verður vinsælla til heimsókna ár frá
ári og byggjast tæp 80% heimsókna á náttúrutengdri ferðaþjónustu.

7.3 Lokaorð
Höfundur vonar að ritgerð þessi veki upp fleiri spurningar um umhverfisvottanir
ferðaþjónustufyrirtækja og umhverfisvottanir landssvæða. Við skrif ritgerðar hafa vaknað
fleiri spurningar hjá höfundi, sem áhugavert væri að fá svör við. Til dæmis væri forvitnilegt
að sjá hver kostnaður við EarthCheck umhverfisvottun landssvæða/sveitarfélaga er og á móti
sparnaður í rekstri til lengri tíma litið. Einnig hver kostnaður hjá ferðaþjónustufyrirtækjum er
við EarthCheck vottun og aðrar vottanir. Forvitnilegt væri að vita hvort það kynningarstarf
sem fram fer á Snæfellsnesi á árinu 2012, fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, skili sér í auknum
áhuga fyrir EarthCheck vottun fyrirtækja á svæðinu.
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Viðauki 1.
Spurningakönnun, handrit.
Er fyrirtæki þitt starfandi í ferðaþjónustu af einhverju tagi?



Nei (ef nei þarf ekki að svara áfram)
Já

Hvað er að þínu mati mest aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Snæfellsnesi?






Menningin
Fólkið
Sagan
Náttúran
Byggðirnar

Hversu mikið eða lítið mikilvæga telur þú umhverfisvernd vera?






Mikið
Frekar mikið
Hvorki mikið né lítið
Frekar lítið
Lítið

Telur þú vel eða illa að umhverfisvernd staðið á Snæfellsnesi?






Vel
Frekar vel
Hvorki vel né illa
Frekar illa
Illa

Hversu miklu eða litlu máli skiptir sjálfbær þróun innan ferðaþjónustunnar að þínu mati?






Litlu
Frekar litlu
Hvorki litlu né miklu
Frekar miklu
Miklu

Er fyrirtæki þitt með sérstaka umhverfisstefnu?




Nei
Er í vinnslu
Já

i

Er fyrirtæki þitt með sérstaka stefnu í sjálfbærri þróun?




Nei
Er í vinnslu
Já

Nú er Snæfellsnes (5 sveitarfélög og Snæfellsjökull þjóðgarður) með umhverfisvottun;
Hversu mikil eða lítil áhrif hefur sú vottun haft á rekstur í þínu fyrirtæki?






Mikil
Frekar mikil
Hvorki mikil né lítil
Frekar lítil
Lítil

Er fyrirtæki þitt með umhverfisvottun af eitthverju tagi?





Já
Er í vinnslu
Ekki áhuga
Nei

Hefur þú kynnt þér Earthcheck vottunina (áður Green Globe) sem Snæfellsnes hefur fengið?






Nei
Lítillega
Eitthvað
Já
Er með Earthcheck vottun

Telur þú vottun líkt og Earthcheck vera góða eða slæma fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu?






Slæma
Frekar slæma
Hvorki né
Frekar góða
Góða

Hversu miklar eða litlar líkur telur þú að fyrirtæki þitt sækist eftir Earthcheck umhverfisvottun?






Er með Earthcheck vottun
Miklar
Nokkrar
Veit ekki
Litlar

Hvaða kosti myndi umhverfisvottun eins og EarthCheck hafa fyrir fyrirtæki þitt?
 Auknar tekjur

ii







Aukna markaðshlutdeild
Góð auglýsing
Sýnileg aukin samfélagsleg ábyrgð
Litla sem enga
Annað

Hvað telur þú helsta ástæðu fyrir að þitt fyrirtæki sækist ekki eftir vottun frá EarthCheck?







Er með EarthCheck vottun
Er of kostnaðarsamt
Er of flókið ferli
Hef ekki kynnt mér það nóg
Er verið að vinna í því
Annað:

iii

Viðauki 2.
Svör við spurningakönnun.
Spurning 2.
Hvað er að þínu mati mest aðdráttarafl fyrir ferðamenn á
Snæfellsnesi?
Svar

Talið

Prósent

Menningin

1

3.23%

Fólkið

1

3.23%

Sagan

1

3.23%

Náttúran

28

90.32%

Byggðirnar

0

0.00%

Spurning 3.
Hversu mikið eða lítið mikilvæga telur þú umhverfisvernd
vera?
Svar

Talið

Prósent

Mikið

19

61.29%

Frekar mikið

10

32.26%

Hvorki mikið né lítið

1

3.23%

Frekar lítið

0

0.00%

Lítið

1

3.23%

Spurning 4.
Telur þú vel eða illa að umhverfisvernd staðið á Snæfellsnesi.
Svar

Talið

Prósent

Vel

4

12.90%

Frekar vel

15

48.39%

Hvorki vel né illa

10

32.26%

Frekar illa

2

6.45%

Illa

0

0.00%

Spurning 5.
Hversu miklu eða litlu máli skiptir sjálfbær þróun
innan ferðaþjónustunnar að þínu mati?
Svar
Litlu
Frekar litlu
Hvorki litlu né miklu
Frekar miklu
Miklu

Talið
1
2
5
12
11

Prósent
3.23%
6.45%
16.13%
38.71%
35.48%

iv

Spurning 6.
Er fyrirtæki þitt með sérstaka umhverfisstefnu?
Svar

Talið Prósent

Já

11

35.48%

Er í vinnslu

10

32.26%

Nei

10

32.26%

Spurning 7.
Er fyrirtæki þitt með sérstaka stefnu í sjálfbærri
þróun?
Svar

Talið

Prósent

Já

6

19.35%

Er í vinnslu

11

35.48%

Nei

14

45.16%

Spurning 8.
Nú er Snæfellsnes (5 sveitarfélög og Snæfellsjökull
þjóðgarður) með umhverfisvottun; Hversu mikil eða lítil
áhrif hefur sú vottun haft á rekstur í þínu fyrirtæki?
Svar

Talið

Prósent

Mikil

3

9.68%

Frekar mikil

9

29.03%

Hvorki mikil né lítil

10

32.26%

Frekar lítil

3

9.68%

Lítil

6

19.35%

Spurning 9.
Er fyrirtæki þitt með umhverfisvottun af eitthverju tagi
Svar

Talið

Prósent

Já

5

16.13%

Nei

22

70.97%

Er í vinnslu

3

9.68%

Hef ekki áhuga

1

3.23%

v

Spurning 10.
Hefur þú kynnt þér Earthcheck vottunina (áður Green
Globe) sem Snæfellsnes hefur fengið?
Svar
Já
Lítillega
Er með EarthCheck
vottun
Nei

Talið
14
13

Prósent
45.16%
41.94%

0

0.00%

4

12.90%

Spurning 11.
Telur þú vottun líkt og Earthcheck vera góða eða slæma fyrir
fyrirtæki í ferðaþjónustu?
Svar
Slæma

Talið
0

Prósent
0.00%

Frekar slæma

0

0.00%

Hvorki né

9

29.03%

Frekar góða

10

32.26%

Góða

12

38.71%

Spurning 12.
Hversu miklar eða litlar líkur telur þú að fyrirtæki þitt
sækist eftir Earthcheck umhverfisvottun?
Svar
Er með Earthcheck
umhverfisvottun
Miklar

Talið

Prósent

0

0.00%

3

9.68%

Nokkrar

6

19.35%

Veit ekki

12

38.71%

Litlar

10

32.26%

Spurning 13.
Hvaða kosti myndi umhverfisvottun eins og EarthCheck hafa fyrir
fyrirtæki þitt?
Svar
Auknar tekjur
Aukna markaðshlutdeild
Góð auglýsing
Sýnileg aukin samfélagsleg
ábyrgð

Talið
4
4
18

Prósent
12.90%
12.90%
58.06%

17

54.84%

vi

Hvaða kosti myndi umhverfisvottun eins og EarthCheck hafa fyrir
fyrirtæki þitt?
Svar
Litla sem enga kosti
Annað

Talið
6
5

Prósent
19.35%
16.13%

Annað:
„Eki hugmynd.“
„Fyrirtækið byrjar 1 maí.“
„Gott fyrir umhverfið.“
„Of kostnaðarsamt.“
„Sýnir ábyrgð og metnað.“

Spurning 14.
Hvað telur þú helsta ástæðu fyrir að þitt fyrirtæki sækist ekki eftir
vottun frá EarthCheck?
Svar

Talið

Prósent

Er með Earthcheck vottun

1

3.23%

Er of kostnaðarsamt

6

19.35%

Er of flókið ferli

5

16.13%

Hef ekki kynnt mér það nóg

16

51.61%

Er verið að vinna í því
Annað

5
4

16.13%
12.90%

Annað:
„Ferðamönnum er í raun sama.“
„Á ekki við, þetta er listasafn.“
„Er smátt í sniðum.“
„Earth Ceeck er ekki það þekkt fyrirbæri að það geri gæfumuinn, heldur bein og virkari sjáanlegri
afskipti sveitarstjórnarmanna og Bæjarstjóra að umkverfismálum sem skilar sér til íbúanna í jákvæðri
ummræðu og meðvirkni að umkverfis málum ,Eitt að því sem hætta steðjar að hér á Nesinu fyrir
ferðaþjónustu er Skipulagsmál tildæmis Sumarbústaðir geta beinlínis eiðileggja ásýnd Snæfellsnes.“
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