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EEYRÚNYRÚN JJENNÝENNÝ BBJARNADÓTTIRJARNADÓTTIR
HHJÖRDÍSJÖRDÍS SSIGURSTEINSDÓTTIRIGURSTEINSDÓTTIR

SKOTVEIÐAR Á ÍSLANDI

• Nýting villtra dýrastofna í íslenskri 
náttúru hefur breyst.

• Aðrar leikreglur gilda sem fela í sér að 
varðveita, ekki síður en að nýta gæði 
náttúrunnar.

• Allir sem fara á skotveiðar þurfa að vera 
handhafar skotvopnaleyfis og veiðikorts.
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SKOTVEIÐAR Á ÍSLANDI

• Um 10.000 virkir skotveiðimenn á Íslandi í 
dag (þar af 1% erlendir skotveiðimenn).

• Aukin eftirspurn ár frá ári.

• Með vaxandi fjölda skotveiðimanna er 
aukin hætta á ofnýtingu á takmörkuðum 
auðlindum.

• Mikilvægt er að koma í veg fyrir að gengið 
sé of nærri dýrastofnum og náttúrunni.

HUGMYNDAFRÆÐI SJÁLFBÆRRAR
ÞRÓUNAR

• Að við mætum þörfum okkar án þess að 
stefna í hættu möguleikum komandi 
kynslóða á að mæta sínum þörfum.

• Til að tryggja öllum íbúum jarðar og 
komandi kynslóðum viðunandi lífsskilyrði 
þarf þróun efnahagslífs, félagslegur 
jöfnuður og umhverfisvernd að fara 
saman.
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TVÖ LYKILATRIÐI

• Hugmyndin um þarfir, aðallega 
grundvallarþarfir þeirra sem minna mega 
sín í heiminum og ættu að hafa forgang 
og

• hugmyndin um takmarkanir sem tækni 
og félagslegar skiplagsheildir setja 
umhverfinu skorður til að mæta þörfum 
samtímans og framtíðarinnar. 

SKOTVEIÐITENGD FERÐAÞJÓNUSTA –
NÝSKÖPUN Í DREIFBÝLI

• Með skotveiðitengdri ferðaþjónustu er átt 
við þegar skotveiðimaður ferðast að 
heiman á önnur veiðisvæði, gjarnan 
erlendis, til þess að stunda skotveiðar.

• Tengsl hans við veiðisvæðin eru missterk 
og fara dvínandi eftir því sem hann 
ferðast lengra frá heimkynnum sínum.
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ÁHRIF Á SAMFÉLAGIÐ

• Skotveiðitengd ferðaþjónusta er 
mannaflafrek.

• Stuðlar að fjölbreytni í atvinnulífi og 
tekjuöflun í dreifbýli.

• Þeir sem ferðast langt að eru viljugri til 
að greiða meira fyrir veiðiupplifanir en 
heimamenn sem stunda skotveiði.

HVAÐ ER AÐ GERAST?
• Þegar er kominn vísir að ferðaþjónustu í 
kringum skotveiðar hér á landi.

• Aukin umsvif í kringum hreindýraveiðar á 
Austurlandi.

• Sumir innlendir skotveiðimenn eiga 
erfiðara með að finna sér ákjósanleg 
veiðisvæði.

• Aukinn áhugi á meiri þjónustu í kringum 
skotveiðimenn.
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NORTH HUNT
• Verkefni sem miðar að því að þróa 
sjálfbæra skotveiðitengda ferðaþjónustu 
á dreifbýlum svæðum í Norður-Evrópu.

• Rannsóknarsvæðin eru jaðarsvæði 
Finnlands, Svíþjóðar, Skotlands og 
Kanada.  Ásamt Íslandi öllu.

• Verkefnið er unnið í samvinnu við 
frumkvöðla og aðra hagsmunaaðila. 

AF HVERJU NORTH HUNT
• Skotveiðitengd ferðaþjónusta er lítið þekktur og 
óþróaður hluti ferðamennsku í flestum löndum í 
Norður-Evrópu. 

• Mikilvægt þykir að innleiða hugmyndafræði um 
sjálfbæra þróun í vaxandi atvinnugrein.

• Megin hindranir fyrir þróun skotveiðitengdrar 
ferðaþjónustu eru:
– Skortur á upplýsingum  
– Skortur á sjálfbærum viðskiptalíkönum 
– Skortur á samvinnu í ferðaþjónustugeiranum 

• Gefur tækifæri til að mynda tengslanet bæði 
innanlands og í þátttökulöndunum.

• Koma á markaðssamböndum.
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MEGINTILGANGUR VERKEFNISINS ER
AÐ:

• efla starfsumhverfi frumkvöðla í 
skotveiðitengdri ferðaþjónustu á Íslandi í 
gegnum alþjóðlega samvinnu.

• Jafnframt að draga úr hindrunum sem 
þeir standa frammi fyrir án þess að 
draga úr kröfum um sjálfbærni og 
umhverfisvænar skotveiðar.

HUGMYNDAFRÆÐI VERKEFNISINS
FELUR Í SÉR ÞRÍÞÆTTA SJÁLFBÆRNI

Félagsleg sjálfbærni:
Felst í því að tryggja félagslega 
velferð fyrir alla, hvort sem um 
er að ræða íbúa samfélagsins, 

veiðimenn eða aðra 
hagsmunaaðila. Lykilatriði að 

allir vinni saman í sátt og 
samlyndi.

Vistfræðileg sjálfbærni:
Virk auðlindastjórnun er 

mikilvæg til að tryggja 
sjálfbæra nýtingu þegar til 

lengri tíma er litið.  
Ótakmarkaður aðgangur að 
takmörkuðum auðlindum 
getur auðveldlega leitt til 
ofnotkunar og hnignunar

Efnahagsleg sjálfbærni:
Miðar að því að skapa 

verðmæti í fyrirtækjum og 
samfélagi ásamt 

efnahagsþróun og hagvexti 
sem er í jafnvægi við 

vistfræðilega og félagslega 
sjálfbærni
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MARKMIÐ VERKEFNISINS
• Þróa sjálfbæra og samkeppnishæfa viðskiptahugmynd 
sem byggir á veiðihefðum norðurslóða.

• Þróa starfsumhverfi fyrirtækja til að draga úr 
hindrunum sem mæta frumkvöðlum í þessari grein án 
þess að minnka kröfur um sjálfbærni og 
umhverfisvænar veiðar.

• Efla samvinnu ólíkra hagsmunaaðila innanlands sem og 
milli landa um þróun skotveiðitengdrar ferðaþjónustu, 
s.s. landeigenda, veiðimanna, stofnana og 
ferðaþjónustuaðila.

• Þróa norrænt vörumerki fyrir veiðar á norðurslóðum.
• Útbúa þjálfunar- og námsefni sem mun nýtast til 
framtíðar um þróun og uppbyggingu skotveiðitengdrar 
ferðaþjónustu.

ÍSLENSKI HLUTINN
• Áætlaður heildarkostnaður við íslenska hluta 
verkefnisins er upp á 280.924 evrur.

• 50% framlag tryggt frá Norðurslóðaáætlun 
Evrópusambandsins.

• Aðilar að verkefninu:
– RHA – Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á 
Akureyri

– Rannsóknamiðstöð ferðamála
– Umhverfisstofnun
– Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum
– 12 frumkvöðlar í ferðaþjónustu
– 8 ráðgjafar víðsvegar af landinu
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ÁVINNINGUR FRUMKVÖÐLA AF
ÞÁTTTÖKU Í VERKEFNINU

• Tækifæri til að hafa áhrif á þróun 
atvinnugreinarinnar.

• Vinna með öðrum fyrirtækjum innanlands á sama 
sviði.

• Vinna með öðrum fyrirtækjum erlendis á sama 
sviði.

• Aðgengi að reynslu og þekkingu.
• Aðgengi að North Hunt vörumerkinu sem stendur 
fyrir góða viðskiptahætti og sjálfbærni.

• Aðgengi að markaðsupplýsingum.
• Aðgengi að fræðslu- og kynningarefni.

HVAÐ Á AÐ GERA?
• Verkefnið samanstendur af fimm verkpökkum 
sem hver um sig hefur skilgreint markmið og 
afrakstur.

• Meðal þess sem á að framkvæma er:
– Könnun á félagslegu umhverfi
– Könnun meðal sölu- og markaðsfyrirtækja sem selja 

skotveiðitengdar ferðir
– Skoða veiðistjórnunarkerfi og upplýsingar sem aflað er um 

villtar dýrategundir á Íslandi
– Úttekt á hagrænum möguleikum starfsgreinarinnar
– Þróa með frumkvöðlum og fyrirtækjum vænlega starfsgrein 

byggða á hugmyndafræði um sjálfbærni
– Hafa markvisst áhrif á starfsumhverfi þeirra
– Útbúa leiðbeininga og kynningarefni fyrir þá sem vilja stunda 

skotveiðitengda ferðaþjónustu byggða á hugmyndafræði um 
sjálfbærni
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Frekari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu verkefnisins

www.north-hunt.org

eða hjá 

EEYRÚNUYRÚNU JJENNÝJUENNÝJU BBJARNADÓTTURJARNADÓTTUR (ejb@unak.is)
HHJÖRDÍSIJÖRDÍSI SSIGURSTEINSDÓTTURIGURSTEINSDÓTTUR (hjordis@unak.is)


