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Ráðgjafarnefnd um gagnaöflun og rannsóknir í ferðaþjónustu 

 

 

Ráðgjöf um rannsóknarverkefni 2021-23 
 

 

Eftirfarandi ráðgjöf skiptist í fjóra hluta: I. forsendur ráðgjafarinnar, II. verkefni í vinnslu, III. ný 

verkefni og IV. önnur atriði sem nefndin vill koma á framfæri. Fundargerðir frá þeim fundum 

sem fjölluðu um þessa ráðgjöf er að finna í viðauka. 

 

 

I. Forsendur ráðgjafar 
 

Miðað við þær upplýsingar sem nefndin hefur eru ekki horfur á að rannsóknarfé til FMS hækki á 

næsta ári miðað við það sem nú er. Það merkir að ekki verður fjárhagslegt svigrúm til að hefja ný 

rannsóknarverkefni. Því er ekki, eins og sakir standa, ástæða til að leggja í vinnu við að útfæra 

slík ný rannsóknarverkefni og enn síður gera tillögur um þeim sé komið í framkvæmd.  

 

Nefndin hefur á hinn bóginn ýmsar hugmyndir um ný gagnleg rannsóknarverkefni og er talið rétt 

að koma þeim hér á framfæri fyrst og fremst sem hugmyndabanka. Ef til þess kæmi að FMS teldi 

sig hafa fjárhagslegt svigrúm fyrir ný rannsóknarverkefni síðar á árinu er unnt að útfæra þessi 

verkefni nánar þannig að unnt sé að auglýsa eftir rannsakendum til að framkvæma þau 

 

 

II. Yfirstandandi verkefni 

Ellefu talsvert viðamikil rannsóknar- og gagnaöflunarverkefni standa nú yfir. Átta eru þegar í 

vinnslu. Þrjú önnur hafa verið auglýst og umsóknir borist. Nefndin telur rétt að öll þessi verkefni 

verði unnin áfram á tímabilinu 2021-23 með þeim lagfæringum og endurbótum sem stungið er upp 

á hér að neðan (skáletraður texti) og/eða FMS telur viðeigandi.  

 

Nefndin telur hins vegar ástæðu til að rýna betur ýmis af þeim átta verkefni sem þegar eru í 

vinnslu og hafa verið í nokkur undanfarin ár með það í huga að bæta þau. M.a. er 

umhugsunarvert að fræðilegur grundvöllur þessara verkefna liggur ekki fyllilega ljós fyrir, 

tölfræðilegir eiginleikar þeirra gagna sem aflað er óljós og kann að vera veikur og tiltölulega lítið 

fer fyrir umhverfishlið ferðaþjónustunnar í þessum verkefnum. Sæmilega vandleg rýning á 

þessum verkefnum er nokkur vinna og kemur til greina að nefndin skipuleggi hana í tengslum við 

lengri fundi sem fyrirhugaðir eru á næsta ári (sjá hluta IV). 

 

Í ljósi þess að allmargar umsóknir komu um að framkvæma þau þrjú nýju rannsóknarverkefni 

sem auglýst voru, telur nefndin æskilegt að auglýsa einnig eftir framkvæmdaraðilum á 

yfirstandandi langvarandi verkefnum, þegar gildandi samningar um framkvæmd þeirra renna út. 
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II.1 Verkefni í vinnslu 

 

Þessum verkefnum er rækilega lýst í rannsóknaráætlun FMS 2020-22 og ekki ástæða til að 

endurtaka þá lýsingu hér. Hér er því fyrst og fremst komið á framfæri ábendingum varðandi 

inntak og framkvæmd þessara verkefna sem settar hafa verið fram í starfi nefndarinnar.  

 

Verkefni 1 Fjöldi ferðamanna 

Hér er um að ræða talningu á fjölda ferðamanna bæði þeim sem koma/fara með flugi um 

millilandaflugvelli landsins og þeim sem koma sjóleiðis með áætlunarsiglingum og 

skemmtiferðarskipum og skiptingu þeirra eftir þjóðerni. Niðurstöðunum er miðlað m.a. með hjálp 

Mælaborðs ferðaþjónustunnar hjá FMS. Þessar talningar eru grundvallarþáttur í tölfræði 

ferðaþjónustunnar og varanlegt verkefni.  

 

Nefndin vekur athygli á því að upplýsingar um fjölda farþega til og frá landinu og þjóðerni 

þeirra eru til í fórum ýmissa aðila (þ.á m. flutningsaðila og löggæsluaðila). Ef hægt væri að nýta 

þessar upplýsingar,  væri bæði unnt að fá áreiðanlegri gögn og spara fé.  Jafnframt stendur þessi 

upplýsingaöflun og miðlun til bóta. Samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur aflað sér hefur 

Ísland innleitt reglugerð um API (advanced passenger information) þar sem eru m.a. 

þjóðernisupplýsingar. Þá er talið að verið sé að uppfæra upplýsingakerfin á Keflavíkurflugvelli, 

sem eru á ábyrgð lögreglunnar, þannig að auðveldara verði að fylgjast með og kalla eftir 

upplýsingum í framtíðinni. Ísland hefur hins vegar ekki innleitt reglugerð um PNR (passenger 

name records) sem gerir kröfur um frekari upplýsingar og upplýsingamiðlun milli ríkja. API er 

s.s. ramminn og PNR innihaldið. Þá er þess að geta að til er enn eitt kerfið sem heitir ETIAS og 

er nokkurs konar ferðaheimildakerfi eins og ESTA og ETA. Það á að innleiða fyrir ferðamenn frá 

3ju ríkjum inn til EU og líklega þá einnig EES eftir 2 ár að því er talið er. Sjálfsagt virðist að 

þessar upplýsingalindir verði kannaðar nánar og þær virkjaðar fyrir opinbera upplýsingagjöf í 

ferðaþjónustu.  

Þá leggur nefndin áherslu á að talning á fjölda ferðamanna taki mið af alþjóðlegum stöðlum 

ferðamálatölfræði (e. International Recommendation for Tourism Statistics 2008) til að tryggja 

að þessi talning komi að sem mestum notum.  

 

Verkefni 2 Landamærakönnun: lýðfræði, ferðahegðun, upplifun og útgjöld ferðamanna 

Um er að ræða könnun meðal erlendra ferðamanna sem hófst í júní árið 2017 í samstarfi við 

Hagstofu Íslands. Gögnum er safnað allt árið um kring og er markmiðið að afla tölfræðilegra 

upplýsinga um lýðfræði, neyslu/útgjöld og ferðahegðun erlendra ferðamanna á áfangastað , 

upplifun þeirra og viðhorf.. Annars vegar er um að ræða flugvallakönnun sem er framkvæmd á 

Keflavíkurflugvelli en þar er m.a. spurt um bakgrunn svarenda, tilgang ferðar, dvalarlengd, 

gistimáta, útgjöld og ánægju með Íslandsferðina. Hins vegar er netkönnun sem nær til svarenda 

sem á fyrra þrepi hafa gefið samþykki fyrir frekari þátttöku. Þar er spurt nánar út í Íslandsferðina; 

aðdragandann að ferð, ferðahegðun og viðhorf til ýmissa þátta ferðaþjónustunnar.  

Tilgangur þessarar könnunar er öðrum þræði að styrkja og styðja við hagtölur um 

þjónustuviðskipti við erlenda aðila, en útgjöld erlendra ferðamanna hér á landi eru stór hluti 

erlendra þjónustuviðskipta þjóðarinnar.  
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Athugun þessi hefur staðið yfir í allmörg ár og er á þessu stigi talin verða til frambúðar. Hún er 

hins vegar dýr (40 m. kr. á ári) miðað við heildarfé FMS til rannsókna og gagnaöflunar.  

 

Hjá nefndinni komu fram spurningar um tölfræðilega aðferðafræði varðandi bæði verkefni 1 og 2 

og þar með áreiðanleika þeirra gagna sem aflað væri, ekki síst í netkönnunum. Nauðsynlegt er að 

skýra þá hlið málsins og, eftir atvikum, bæta aðferðafræðina og þar með gæði þeirra gagna sem 

aflað er.  

Þá leggur nefndin áherslu á að birting/framsetning FMS á þessum gögnum sé sem bestu samræmi 

við opinberar hagtölur og alþjóðlega staðla.  

 

Verkefni 3 Könnun á viðhorfum Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu 

Meginmarkmið verkefnisins er að meta viðhorf Íslendinga til ferðaþjónustu og ferðamanna bæði 

á landsvísu en einnig eftir landshlutum. Verkefnið fór fram á landsvísu 2014, 2017 og 2019 og 

þess á milli á nokkrum þéttbýlisstöðum. Verkefnið safnar gögnum fyrir mælikvarða Jafnvægisáss 

ferðaþjónustunnar en ætla má að það nýtist einnig fyrir sveitafélög og ferðaþjónustuna.  

 

Nefndin gerir ekki sérstakar athugasemdir við þetta verkefni. 

 

Verkefni 4 Könnun á ferðahegðun og útivist Íslendinga 

Frá og með árinu 2010 hefur Ferðamálastofa látið framkvæma gagnasöfnun í upphafi hvers árs 

meðal Íslendinga um ferðahegðun þeirra innanlands og utan á nýliðnu ári. Spurt er t.d. um hvort 

og hvert er ferðast, hversu oft og í hvaða tilgangi. Frá 2018 hefur einnig verið spurt um útivist 

landsmanna, tegund og tíðni. Nýjasta viðbótin er söfnun upplýsinga um áætluð útgjöld í 

viðbótarkönnun sem framkvæmd var í apríl s.l. vegna COVID-19.  

 

Nefndin gerir ekki sérstakar athugasemdir við þetta verkefni. 

 

Verkefni 5 Könnun á ferðahegðun erlendra gesta á völdum þéttbýlisstöðum 

Meginmarkmið verkefnisins er söfnun gagna um ferðamennsku erlendra ferðamanna í völdum 

þjónustukjörnum. Spurt er um búsetuland, dvalarlengd, gistimáta, ferðafélaga og útgjöld pr. dag. 

Könnunin hefur verið framkvæmd á 14 stöðum og myndar tímalínu á tveimur stöðum (Húsavík og 

Mývatnssveit) þar sem hún hefur verið framkvæmd árlega síðan 2013.  Á árinu 2019 var könnunin 

endurtekin á fjórum stöðum (Borgarnesi, Akureyri, Mývatnssveit og Höfn).  

 

Nefndin gerir ekki sérstakar athugasemdir við þetta verkefni. 

 

Verkefni 6 Dreifing ferðamanna á ferðamannastaði  

Verkefninu er ætlað að gefa áreiðanlega mynd af fjölda ferðamanna á völdum áfangastöðum á 

Íslandi. Á yfirstandandi ári hefur verið tekin hefur verið upp ný og skilvirkari aðferð við þessar 

talningar. Aðferðin felst í notkun sjálfvirkra mæla sem komið er fyrir við inngang að svæðinu. 

Fjárfestingarkostnaður er viðráðanlegur (nálægt 600 þús. á mæli) og rekstrar- og 

viðhaldskostnaður lítill. Þessum mælum hefur þegar verið komið fyrir á nokkrum stöðum í 

samvinnu við Umhverfisstofnun og fleiri verða settir upp á næstunni. Hér er um að ræða 

varanlegt verkefni.  
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Nefndin fagnar því að skilvirkari aðferð hefur veri tekin upp við þessar mælingar. 

 

Verkefni 7 Greining á rekstrarafkomu fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Fyrir ákvörðunartöku og stefnumörkun í ferðaþjónustu er afar þýðingarmikið að hafa haldgóðar 

og tímanlegar upplýsingar um afkomu í greininni. FMS hefur gert gangskör að því að afla 

samfelldra tímaraðagagna um afkomu og efnahag fyrirtækja í ferðaþjónustu. Samið hefur verið 

við Creditinfo í þessu skyni og líkur á að þessar rekstrartölur liggi fyrir frá 2015-19 fljótlega og 

verði komið fyrir á mælaborði FMS.  

 

Nefndin bendir á að þessi rekstrargögn komi úr Ársreikningaskrá ríkisskattstjóra og hagkvæmast 

væri að fá þessi gögn milliliðalaust. Þá vekur nefndin athygli á mikilvægi þess að þessar 

rekstrarupplýsingar séu í samræmi við önnur hagsýslugögn um sama efni.  

 

Verkefni 8 Gagnagrunnur ferðaþjónustunnar 

Ferðamálastofa hefur lengi unnið að uppbyggingu og endurbótum á gagnagrunni fyrir 

ferðaþjónustu. Talsverðum hluta af vinnutíma starfsfólks á rannsókna- og tölfræðisviði hefur 

verið varið í þetta verk. Árangurinn má m.a. sjá á mælaborði ferðaþjónustunnar og undirliggjandi 

gagnasafni. Þróun, efling og viðhald þessa gagnagrunns er auðvitað frambúðarverkefni sem ætla 

má að verði reglulegur þáttur í starfsemi Ferðamálastofu.  

 

Nefndin telur að mjög mikið gagnamagn muni safnast upp í þessum gagnagrunni og því 

mikilvægt að kerfishönnun og hugbúnaður sé nægilega sveigjanlegur og öflugur til að ráða við 

það gagnamagn og skilvirka miðlun þess til frambúðar.  

 

 

II.2 Óhafin verkefni 
 

Í samræmi við rannsóknaráætlun 2020-22 var auglýst eftir rannsakendum til að vinna að þremur 

nýjum rannsóknarverkefnum. Allmargar umsóknir bárust og eru þær nú í óháðu matsferli. Ætla má 

að samið verði um framkvæmd þessara verkefna á næstu vikum.  

 

Heiti verkefnanna og tímarammi er sem hér segir. Nánari lýsingu á þessum verkefnum er að finna 

í rannsóknaráætlun 2020-22 og auglýsingu eftir framkvæmdaaðilum á heimasíðu FMS. 

 

Verkefni 9 Þjóðahagslíkan fyrir ferðaþjónustu: Tæki til högg- aðgerðagreininga og hagspáa.  
Tímarammi: 2020-2025.  

 

Verkefni 10 Spár um umsvif í ferðaþjónustu 

Tímarammi fyrsta áfanga: 2020-2022.  

 

Verkefni 11 Aðlögunarhæfni og „resilience“ (þrautseigja, seigla) í ferðaþjónustu. Hvernig á 

að mæta áföllum? Hvernig unnt er að efla þrautseigju í greininni. 

Tímarammi fyrsta áfanga. 2020-21. 
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Þessi verkefni voru öll í ráðgjöf hinnar ráðgefandi nefndar fyrir tímabilið 2020-22 og 

útboðslýsingar í samræmi við það sem nefndin lýsti. Nefndin gerir því ekki athugasemdir við 

þessi verkefni. 

 

 

III. Ný verkefni 

 
Nefndin hefur komið auga á nokkurn fjölda nýrra gagnlegra rannsóknarverkefna. Með hliðsjón af 

því takmarkaða fé sem til ráðstöfunar er talið verða á næsta ári sér nefndin þó ekki ástæðu til að 

útfæra þessi verkefni nánar að þessu sinni eða raða þeim í forgangsröð. Á hinn bóginn er vert að 

halda þessum hugmyndum að rannsóknarverkefnum til haga til frekari útfærslu í framtíðinni. 

 

Möguleg ný verkefni sem stungið var upp á í nefndinni eru:  

 

1. Öryggismál í ferðaþjónustu.  

2. Ferðamennska og loftlagsbreytingar (kolefnissporið). 

3. Vinnumarkaðsmál í ferðaþjónustu.  

4. Nýsköpun og þróun í ferðaþjónustu. 

5. Samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar (þ.á m. út á við, við aðra atvinnuvegi, milli 

landshluta og fyrirtækja). [Þess má geta að athugun af þessu tagi mun vera í gangi að 

hluta hjá OECD og skýrsla væntanleg]. 

6. Jafnvægisásinn: Úrbætur í gagnasöfnun fyrir hann (t.a.m. um vinnumarkaðurinn og 

viðhorfskannanir). 

7. Ferðavenjukönnun meðal Íslendinga (líkt og gert er fyrir erlenda ferðamenn á Íslandi). 

8. Íslenskir ferðamenn innanlands: Eftirspurn og ferðahegðun. 

9. Áhrif ferðaþjónustu á sveitarfélög; efnahagsleg og félagsleg; byggðaþróun. 

10. Öryggi í ferðaþjónustu (flókið og margar víddir); Samanburður við það sem erlendis 

gerist. 

11. Bætt hagræn tölfræði í ferðaþjónustu. T.d. virðisauki á ferðamann, virðisauki í 

skipulögðum ferðum (í afþreyingargreinum) o.s.frv. 

12. Rekstur ferðamannastaða: Hæfileg notkun, ofnotkun, stýritæki. 

13. Fjármálatækni í ferðaþjónustu. Getum við aukið hlut okkar? 

14. Áhrif ferðaþjónustu á umhverfisgæði. Þetta er að einhverju leyti í jafnvægisásnum, en 

þarf að skoða á hverjum ferðamannastað fyrir sig.  

15. Skynsamleg heildarstefna í ferðaþjónustu: Getur ferðamennska gert okkur rík? Hvaða 

tegund af ferðamennsku er arðvænlegust?  
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IV. Önnur atriði 
 

Auk ofangreindra verkefna vill nefndin ítreka sína fyrri ráðgjöf um:  

 

(1) Ferðamálastofa athugi möguleika á því að bæta öryggismálum ferðamanna inn sem lið í 

öðrum verkefnum eða eftir atvikum skýrgreina nýtt verkefni um þau mál.  

(2) Heppileg dreifing ferðamanna og ferðaþjónustu um landið er mikilvægt viðfangsefni. Þetta 

atriði er þáttur í ýmsum yfirstandandi rannsóknarverkefnum. Vel má hugsa sér að gera því 

hærra undir höfði t.d. með sérstöku verkefni.  

(3) Flest bendir til að sérstæð, hrein og óspillt náttúra sé helsta aðdráttarafl Íslands sem 

ferðamannastaðar. Því er mikilvægt að varðveita þessa þætti . Því er stungið upp á því 

Ferðamálastofa skýrgreini verkefni þar sem þetta atriði er í forgrunni.  

(4) Vel hugsuð rannsóknaráætlun er einungis skref að árangursríku gagnaöflunar- og 

rannsóknarstarfi. Ekki er síður mikilvægt að vanda til vals á framkvæmdaaðilum, gerðar 

rannsóknarsamninga og eftirlits með gæðum verkefna og afurða þeirra.  
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Viðauki 

Fundargerðir nefndarinnar 

 

 

Ráðgefandi nefnd um gagnaöflun og rannsóknir 

Fundur 5, 08.09.2020, kl. 10:00 

 

Fundargerð 

 

Viðstödd: Ragnar Árnason, Gunnar Þór Jóhannesson, Ingibjörg Sigurðardóttir, Vilborg H. 

Júlíusdóttir, Hildur Kristjánsdóttir, Unnur Valborg Hilmarsdóttir (fjrt), Gunnar Geir Gunnarsson 

(fjrt).  

 

1. Fundargerð 4. fundar samþykkt.  

2. RÁ gerði grein fyrir þróunarsögu rannsóknaráætlunar 2020-2022 frá því að nefndin lagði 

fram ráðgjöf sína þann 22.05 sl. Ferðamálastofa lauk vinnu að rannsóknaráætlun og sendi 

hana í samráðsgátt stjórnvalda 25.6. Níu umsagnir bárust. Í ljósi þeirra var 

rannsóknaráætlunin endurskoðuð og send til ráðherra 31.7. Ráðherra staðfesti áætlunina 

20.8. Enn hefur ekki verið auglýst eftir rannsóknaraðilum í ný verkefni. Ferlið í heild frá 

því að nefndin lagði fram tillögur sínar til auglýsingar eftir framkvæmdaraðilum er því 

meira en þrír mánuðir.  

Rætt um að í þessu ljósi væri æskilegt að ráðgjöf nefndarinnar varðandi rannsóknaráætlun 

næstu þriggja ára yrði tilbúin ekki síðar en í ágúst ár hvert og helst fyrr.  

3. Farið yfir verkáætlun haustsins. Ákveðið að halda fundi sem hér segir:  

1. 16.9 14:00-16:00 um yfirstandandi verkefni, 

2. 23.9 14:00-16:00 um ný verkefni, 

3. 30.9 14:00-16:00 um ráðgjöf nefndarinnar.  

Ákveðið að senda þessar fundaáætlun út sem fyrst inn í dagskrá nefndarmanna.  

4. Rætt um að æskilegt væri að hafa lengri vinnufundi (t.d. heilan dag eða meira) þar sem 

tækifæri gæfist til að fara djúpt niður í mikilvæga þætti rannsóknaráætlunar. 

5. Jafnvægisásinn: Jónas H. Hallgrímsson og Ragnhildur Gunnarsdóttir frá Eflu gerðu grein 

fyrir þróun og inntaki jafnvægisássins. Stjórnstöð Ferðamála óskaði eftir aðila til að byggja 

upp og þróa ásinn. Efla varð fyrir valinu. Vinna hófst sumarið 2017. Verkið var unnið í 

tveimur áföngum, áfanga I og áfanga II, og lauk af hálfu árið 2019.  

Miklar umræður um kosti og galla, styrkleika og veikleika jafnvægisássins. Þau JH og RG 

lofuðu að senda nefndinni afrit af kynningarglærunum ásamt sínu mati á því hvað 

mikilvægast væri að bæta í jafnvægisásnum. 

6. Fram kom (HK) að jafnvægisásinn er nú í umsjón ANR á skrifstofu ferðamála og hefur 

verið viðhaldið þar með nýrri gögnum.   

4. Fundi slitið kl. 12:00 
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Ráðgefandi nefnd um gagnaöflun og rannsóknir 

Fundur 6, 16.09.2020, kl. 14:00 

 

Fundargerð 

 

Viðstödd: Ragnar Árnason, Gunnar Þór Jóhannesson (fjrt), Ingibjörg Sigurðardóttir (fjrt), Vilborg 

H. Júlíusdóttir, Hildur Kristjánsdóttir (fjrt), Unnur Valborg Hilmarsdóttir (fjrt), Gunnar Geir 

Gunnarsson (fjrt).  

 

5. Fundargerð 5. fundar samþykkt.  

6. Fjallað um hugsanleg ný verkefni. RÁ hvatti nefndarmenn til að leggja fram hugmyndir um 

ný verkefni. Mikilvægt væri að kasta netinu vítt þótt niðurstaðan að lokum yrði að mæla 

með fáum eða jafnvel engum nýjum verkefnum.  

Eftirfarandi hugmyndir komu fram (skikkorð): 

16. Öryggismál í ferðaþjónustu 

17. Ferðamennska og loftlagsbreytingar (kolefnissporið) 

18. Vinnumarkaðsmál í ferðaþjónustu  

19. Nýsköpun og þróun í ferðaþjónustu 

20. Samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar (þ.á m. út á við, við aðra atvinnuvegi, milli 

landshluta og fyrirtækja).  

Er í gangi að hluta hjá OECD og skýrsla væntanleg. 

21. Jafnvægisásinn: Úrbætur í gagnasöfnun fyrir hann (t.a.m. um vinnumarkaðurinn og 

viðhorfskannanir). 

22. Ferðavenjukönnun meðal Íslendinga (líkt og gert er fyrir erlenda ferðamenn). 

23. Íslenskir ferðamenn innanlands: Eftirspurn og ferðahegðun. 

24. Áhrif ferðaþjónustu á sveitarfélög; efnahagsleg og félagsleg; byggðaþróun. 

25. Öryggi í ferðaþjónustu (flókið og margar víddir); samanburður við erlendis. 

26.  Bætt tölfræði í ferðaþjónustu. T.d. virðisauki á ferðamann, virðisauki í skipulögðum 

ferðum (afþreyingargreinar) o.s.frv. 

27. Rekstur ferðamannastaða: Hæfileg notkun, ofnotkun, stýritæki. 

28. Fjármálatækni í ferðaþjónustu. Getum við aukið hlut okkar? 

29. Áhrif ferðaþjónustu á umhverfisgæði. Þetta er að einhverju leyti í jafnvægisásnum, en 

þarf að skoða á hverjum ferðamannastað fyrir sig.  

30. Skynsamleg heildarstefna í ferðaþjónustu. Getur ferðamennska gert okkur rík? Hvaða 

tegund af ferðamennsku er arðvænlegust?  

Nokkur umræða um ýmis af þessum verkefnum.  

 

7. Fundi slitið kl. 15:50 
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Ráðgefandi nefnd um gagnaöflun og rannsóknir 

Fundur 7, 23.09.2020, kl. 14:00 

 

Fundargerð 

 

Viðstödd: Ragnar Árnason, Gunnar Þór Jóhannesson (fjrt), Ingibjörg Sigurðardóttir (fjrt), Vilborg 

H. Júlíusdóttir, Hildur Kristjánsdóttir (fjrt), Unnur Valborg Hilmarsdóttir (fjrt), Gunnar Geir 

Gunnarsson (fjrt).  

Auk þeirra sátu fundinn Skarphéðinn Berg Steinarsson ferðamálastjóri og Jakob Rolfsson af 

rannsókna- og tölfræðisviði Ferðamálastofu.  

 

8. Fundargerð 6. fundar: Fram komu breytingartillögur. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.  

9. Farið yfir yfirstandandi verkefni. Þessi verkefni eru níu talsins auk þriggja nýrra verkefna 

sem auglýst hafa verið (sjá nánar rannsóknaráætlun Ferðamálastofu).  

SBS og JR gerðu grein fyrir stöðu þessara verkefna og framkvæmd.  um hugsanleg ný 

verkefni.  

Talsverðar umræður urðu, M.a. kom eftirfarandi fram: 

(1) Upplýsingar um fjölda farþega til og frá landinu og þjóðerni þeirra (verkefni 1) eru til í 

fórum ýmissa aðila. Því væri bæði unnt að fá áreiðanlegri gögn og spara fé ef unnt er að 

nýta þessar upplýsingar. GGG mun kanna málið nánar hjá Samgöngustofu. [Í 

framhaldinu sendi hann nefndinni og ferðamálastjóra upplýsingar sem lofa góðu].  

(2) Fram komu spurningar um tölfræðilega aðferðafræði varðandi verkefni 1 og 2 og 

áreiðanleika þeirra gagna sem aflað væri, ekki síst í netkönnunum. 

(3) Tekin hefur verið upp ný og skilvirkari aðferð við að telja ferðamenn á 

ferðamannstöðum (Verkefni 6; dreifing ferðamanna um landið). Aðferðin felst í notkun 

sjálfvirkra mæla sem komið er fyrir við inngang að svæðinu. Fjárfestingarkostnaður 

viðráðanlegur (nálægt 600 þús. á mæli) og rekstrar og viðhaldskostnaður lítill. Þessum 

mælum hefur þegar verið komið fyrir á nokkrum stöðum í samvinnu við 

Umhverfisstofnun og fleiri verða settir upp á næstunni.  

(4) FMS hefur gert gangskör að því að afla samfelldra tímaraðagagna um afkomu og 

efnahag fyrirtækja í ferðaþjónustu (Verkefni 7; afkoma í ferðaþjónustu). Samið hefur 

verið við Creditinfo í þessu skyni og líkur á að þessar rekstrartölur liggi fyrir frá 2015-

19 á mælaborði FMS fljótlega. Á það bent að þessi gögn kæmu úr Ársreikningaskrá 

ríkisskattstjóra og hagkvæmast væri að fá þessi gögn milliliðalaust. 

(5) Talsverður áhugi virðist vera fyrir því að gera tilboð í að vinna hin nýju 

rannsóknarverkefni. Umsóknarfrestur er til 28. september. 

 

10. Fundi slitið kl. 15:59 
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Ráðgefandi nefnd um gagnaöflun og rannsóknir 

Fundur 8, 30.09.2020, kl. 14:00 

 

Fundargerð 

 

Viðstödd: Ragnar Árnason, Gunnar Þór Jóhannesson (fjrt), Ingibjörg Sigurðardóttir (fjrt), Vilborg 

H. Júlíusdóttir, Hildur Kristjánsdóttir (fjrt), Unnur Valborg Hilmarsdóttir (fjrt), Gunnar Geir 

Gunnarsson (fjrt).  

 

11. Fundargerðir 6. og 7. fundar samþykktar.  

12. Rætt um ráðgjöf nefndarinnar til ferðamálastofu. 

Rifjað upp að nefndin hafi á fyrri fundum sínum í þessari lotu farið sæmilega vandlega yfir 

yfirstandandi og nýauglýst verkefni og sömuleiðis sett fram hugmyndir um allmörg ný 

verkefni. Spurning væri, hvort nefndin gæti á þessum grundvelli sett fram ráðgjöf sína um 

rannsóknaráætlun 2021-3.  

Eftirfarandi kom m.a. fram: 

 Ekki voru taldar horfur á að rannsóknarfé til FMS hækki á næsta ári miðað við það 

sem nú er. Því eru ekki, eins og sakir standa, forsendur fyrir því að útfæra og gera 

tillögur um ný verkefni.  

 Hins vegar væri ástæða til að rýna betur yfirstandandi verkefni með það í huga að 

bæta þau. Þá væri umhugsunarvert að lítið færi fyrir umhverfisþætti ferðamála í 

yfirstandandi verkefnum. Ástæða væri til að koma þessu á framfæri í ráðgjöf 

nefndarinnar til FMS . 

 Hugmyndir nefndarinnar um ný verkefni væru fyrst og fremst hugmyndabanki sem 

þyrfti að vinna betur áður en unnt væri að veita ákveðnari ráðgjöf. Ef til kæmi og 

FMS teldi sig hafa svigrúm fyrir ný verkefni síðar á árinu væri unnt að fara í þá 

vinnu. Á þessari stundu væri það ekki tímabært.  

 Allmargar umsóknir komu um að framkvæma þau þrjú rannsóknarverkefni sem 

auglýst voru. Í því ljósi var talið sjálfsagt að auglýsa einnig eftir 

framkvæmdaraðilum á yfirstandandi langvarandi verkefnum, þegar gildandi 

samningar um framkvæmd þeirra rynnu út.  

 Formanni falið að gera fyrstu drög að ráðgjöf nefndarinnar, sem nefndarmenn gætu 

síðan gert breytingartillögur við. Talið hentugast að vinna þá vinnu í Google Docs 

eða Teams.  

 Rætt um mikilvægi þess að nefndin veitti ráðgjöf til FMS um umsjón verkefna, 

eftirlit með gæðum þeirra og mat á afurðum þeirra. Skiptar skoðanir. Sumir töldu 

þetta utan verksviðs nefndarinnar. Aðrir töldu þetta afar mikilvægt atriði í 

rannsóknarstarfinu sem sjálfsagt væri að nefndin á grunni sinnar sérfræði veitti FMS 

ráðgjöf um. 

 Rætt um mikilvægi þess að rannsóknarverkefni nýttust fyrir gerendur í 

ferðaþjónustunni (fyrirtækin og hið opinbera). Rannsóknir gætu tæpast talist 

hagnýtar ef niðurstöður þeirra skiluðu sér ekki skilmerkilega til þessara gerenda. 

Þetta gerðist ekki sjálfkrafa og þyrfti því að vinna að þessu. Fram kom að þessi 
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þáttur, þ.e. hagnýtt gildi og miðlun niðurstaðna, ætti að vera skýr þáttur í öllum 

verkefnum.  

13. HK óskaði eftir að fram kæmi í fundargerð að hún teldi að ráðgefandi nefndinn hafi ramma 

að vinna eftir sem tiltekinn væri í reglugerð um gagnaöflun og rannsóknir á sviði 

ferðamála. Vísaði hún hvað þetta snertir í 5. gr. reglugerðarinnar.  

 

14. Fundi slitið kl. 14:55 

 


