
 Hlutur Íslendinga í innlendri ferðaþjónustu 
– Nokkrar tölur til upplýsingar 

 

9. júlí 2020 
 

Neysla erlendra ferðamanna fjórföld neysla innlendra 

[M.kr.] 

Ferðahegðun Íslendinga innanlands og samanburður við erlenda ferðamenn 

Þús. í júlí og ágúst 2017 2018 2019

Fjöldi erlendra ferðamanna 556 570 483

Fjöldi Íslendinga erlendis 116 122 108

Hlutfall 4,8 4,7 4,5

 

 

 

 

 

 

      

    

    

 

 

 

 

Tölur um neyslu erlendra ferðamanna á Íslandi eru aðeins birtar fyrir heil ár. Það gerir erfitt fyrir að áætla neyslu þeirra í júlí og ágúst í ár út frá 
áætlun um fjölda. Hins vegar má setja neyslu innlendra og erlendra ferðmanna eftir árum í samhengi til að sýna hversu gríðarlegur munurinn hefur 
verið, sjá mynd að neðan. Frá árinu 2009 hefur neysla innlendra ferðamanna ríflega tvöfaldast á meðan erlend neysla hefur fjórfaldast. Til að ná 
sömu neyslu í ferðaþjónustu og í fyrra án erlendra ferðamanna þyrfti neysla innlendra ferðamanna að fimmfaldast. Þá er rétt að halda því til haga 
að innlend neysla á ferðalögum inniheldur útgjöld Íslendinga sem fara um landið vegna vinnu, s.s. gistingu og mat, en þau eru ærin yfir árið. 

Á efri myndinni til hægri má sjá val Íslendinga á gistingu í júlí og ágúst 
síðustu þrjú ár. Hátt í 60% þeirra velur tjaldstæði, um tvöfalt fleiri en 
velja hótel eða gistiheimili. Umtalsverður hópur þeirra gistir einnig 
óskráð, s.s. í heima- og sumarhúsum. Á kökuritinu að neðan má sjá að 
landsmenn eiga yfir 16 þúsund hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagna í 
umferð og hefur þeim fjölgað um 646 eða 4% frá því í fyrra. 

Þar sem Íslendingar á ferð innanlands hafa verið mun færri en erlendir 
ferðamenn skila ofangreind hlutföll sér í aðeins um 16% hlut 
Íslendinga í heildargistinóttum (óháð tegund gistingar) og kringum 
10% gistinátta á hótelum og gistiheimilum. Nú er talsvert rætt um að 
Íslendingar sem farið hafi í ferðalög erlendis á sumrin muni ferðast 
innanlands í ár og þannig hlaupa undir bagga með ferðaþjónustunni. 
Tvennt dregur úr áhrifamætti þessa; mismunurinn á fjöldanum sem 
um ræðir og ólíkur ferðamáti. Í töflunni til hliðar má sjá samanburð á 
fjölda erlendra ferðamanna í júlí og ágúst síðastliðin þrjú ár, fjölda 
Íslendinga á ferð erlendis á sama tíma og hlutfall þessara tveggja hópa. 
Ljóst má vera að þótt Íslendingarnir skiluðu sér 100% í auknum 
ferðalögum innanlands í ár vantar enn mikið upp á að bæta fyrir missi 
erlendra ferðamanna. Og Íslendingur á ferð innanlands með 
gistinguna í eftirdragi og grillið og matinn í skottinu er ekki að fara 
leigja sér bílaleigubíl, kaupa gistingu á hóteli eða snæða á 
veitingastöðum svo miklu nemi.  
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Heildarfjöldi 2020: 16.320. 

Fjölgun um 646 frá 2019 


