
1 Þ.m.t. 7 millj. kr. framlag frá samgönguráðuneyti til að framkvæma könnun á fimm markaðssvæðum um
hugsanleg áhrif hvalveiða á ímynd Íslands og ferðaþjónustu. Auk þessa var framkvæmd umfangsmikil gæða-
könnun meðal erlendra gesta á árinu 2007.

2 Árið 2006 var framlag samgönguráðuneytisins 7 millj. kr. og framlag iðnaðarráðuneytisins 3,5 millj. kr.
á árinu 2009 vegna gerðar ferðaþjónustureikninga sem er hliðarreikningur við þjóðhagsreikninga og byggist
á aðferðafræði OECD, Tourism Satellite Account.

 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 984  —  405. mál.

Svar
iðnaðarráðherra við fyrirspurn Gunnars Braga Sveinssonar um rannsóknir í ferðaþjónustu í
samanburði við aðrar atvinnugreinar.

Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hve miklum fjármunum hefur verið varið til rannsókna í ferðaþjónustunni undanfarin

fimm ár samanborið við aðrar helstu atvinnugreinar landsins?

Á undanförnum árum hafa rannsóknir og þróun orðið veigameiri þættir í starfsemi og
stefnumótun ferðaþjónustunnar. Byggðaáætlunin hefur stutt við stór þróunarverkefni sem eru
til þess fallin að styrkja grunnstoðir atvinnugreinarinnar og Tækniþróunarsjóður hefur styrkt
nýsköpunarverkefni sem eru líkleg til að efla samkeppnishæfni svæða og landsins alls.
Tækniþróunarsjóður hefur síðustu tvö árin aðlagað matsreglur sínar nokkuð að þjónustu-
greinum en strangar kröfur til arðsemi og verðmætasköpunar verkefna hefur reynst ferða-
þjónustuverkefnum fjötur um fót í samkeppni um styrki Tækniþróunarsjóðs.

Eftirfarandi samantekt byggist á gögnum sem aflað var frá opinberum aðilum sem sinna
rannsóknum á sviði ferðaþjónustu. Gögnum um rannsóknir í ferðaþjónustu er ekki safnað
með skipulögðum hætti og er ferðaþjónusta t.a.m. ekki skilgreind sem sérstakt viðfangsefni
í rannsóknarvog Rannsóknamiðstöðvar Íslands – Rannís sem safnar gögnum annað hvert ár
um rannsókna- og þróunarstarfsemi á Íslandi. Þetta gerir samanburð við aðrar atvinnugreinar
og samantekt á stöðu rannsókna í ferðaþjónustu því nokkuð snúinn.

Við vinnslu þessa svars var stuðst við upplýsingar frá Rannsóknamiðstöð ferðamála, Há-
skóla Íslands, Háskólanum á Hólum og Ferðamálastofu um rannsóknaframlag til ferðaþjón-
ustu á því tímabili sem um ræðir (sjá töflu 1).

Tafla 1. Framlag til rannsókna í ferðaþjónustu 2005–2009 (þús. kr.),
þ.m.t. styrkir og launakostnaður vegna rannsóknarvinnu.

2005 2006 2007 2008 2009 2005–2009
Ferðamálastofa 16.144 13.852 24.7571 15.170 18.298 88.221
Hagstofa Íslands (TSA-reikningar)2  7.000  3.500 10.500
Háskóli Íslands; Ferðamálafræði 3.430 2.730 5.368 12.114 7.264 30.906
Háskóli Íslands; Mannfræðistofnun    4.360 4.360 8.720
Háskóli Íslands; Stofnun fræðasetra3 6.000 6.000 12.000 21.500 21.500 67.000
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2005 2006 2007 2008 2009 2005–2009

3 Nær til styrkja og launakostnaðar vegna rannsóknar- og þróunarverkefna á sviði ferðaþjónustu.
4 Rekstrarkostnaður meðtalinn (leiga o.þ.h.).

 

Háskólinn á Hólum3 8.412 9.561 10.505 13.667 17.794 59.939
Rannsóknamiðstöð ferðamála4 10.000 11.943 17.091 31.032 28.816 98.882
 43.986 51.086 69.721 97.843 101.532 364.168

Í samanburði við aðra atvinnuvegi var stuðst við rannsóknarvog Rannís árin 2005 og 2007
og til viðmiðunar voru eftirfarandi atvinnugreinar: fiskveiðar og landbúnaður, iðnaður, orku-
framleiðsla og dreifing (sjá töflu 2).

Tekið skal fram að nýrri niðurstöður liggja ekki fyrir úr rannsóknarvog.

Tafla 2. Framlag til rannsókna í nokkrum atvinnuvegum.
2005 2007

millj. kr. % millj. kr. %
Fiskveiðar og landbúnaður 4.153.726 36,4 4.453.352 34,9
Iðnaður 6.372.535 55,9 6.979.414 54,6
Orkuframleiðsla og dreifing 832.975 7,3 1.269.883 9,9
Ferðaþjónusta 43.986 0,4 69.721 0,5
Samtals 11.403.222 100,0 12.772.370 100,0

Auk þess var aflað gagna um framlög til þróunarverkefna í ferðaþjónustu á því tímabili
sem um ræðir hjá Byggðastofnun, Nýsköpunarmiðstöð, Ferðamálastofu og Rannsóknamið-
stöð Íslands (sjá töflu 3). Tekið skal fram að hér er ekki um framlög til eiginlegra rannsókna
heldur stuðningur við nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefni (sjá viðauka).

Tafla 3. Framlag til þróunarverkefna í ferðaþjónustu 2005–2009 (þús. kr.).
a) Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPP) 365.000
    verkefnishluti Íslands um 2.287.419 € (gengi 160)
b) Norræna Atlantssamstarfið (NORA)
    verkefnishluti Íslands um 1.2856.500 dkk (gengi 23) 29.600
c) Nýsköpunarstyrkir úr byggðaáætlun 100.000
e) Styrkir til uppbyggingar í ferðaþjónustu á landsbyggðinni úr byggðaáætlun 10.500
f) Tækniþróunarsjóður Rannsóknamiðstöðvar 38.000
Samtals 543.100
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Viðauki.
a) Norðurslóðaáætlun
Ferðaþjónusta.

Íslensk ferðaþjónusta hefur verið afar virkur þátttakandi í verkefnum innan Norðurslóða-
áætlunar en um þriðjungur verkefna með íslenskri þátttöku tengjast ferðaþjónustu beint með
einhverjum hætti. Eftirfarandi tafla er yfirlit yfir 11 ferðaþjónustuverkefni innan Norður-
slóðaáætlunar. Heildarkostnaður þeirra er 13.609.591€ eða 2.177.534.000 og þar af er verk-
efnishluti Íslendinga um 2.287.419€ eða 365 milljónir (gengi 160). Ferðaþjónustan á Íslandi
er því þátttakandi í mörgum stórum alþjóðlegum verkefnum innan NPP. Líklegast er þar á
meðal að finna mörg af metnaðarfyllstu þróunarverkefnum greinarinnar hérlendis. Í undir-
búningi eru jafnframt verkefni á sviði vetrarferðamennsku, menningartengdrar ferðaþjónustu
og samgangna er tengjast ferðaþjónustu.

Verkefni Upphaf

Heildar-
verkefnis-
kostnaður

Framlag
NPP

Hlutfall
NPP

Hlutur
Íslands í

verkefnis-
kostnaði

Þátttöku-
hlutfall
Íslands

Þar af
framlag
ríkisins

The Thing Project 2009 989.002 485.378 49,1% 122.750 12,4% 61.375
Sustainable Hunting Tourism 2008 1.127.151 481.450 42,7% 280.924 24,9% 140.462
Northern Environmental
Education 2008 1.220.000 548.000 44,9% 300.000 24,6% 150.000
Economuseum Northern Europe 2008 1.664.407 880.339 52,9% 255.585 15,4% 127.792
Sagas & Story telling 2003 1.001.123 600.000 59,9% 351.123 35,1% 210.000
Nature Based Tourism 2004 1.464.475 878.685 60,0% 62.500 4,3% 37.500
Snow Magic 2004 706.395 378.231 53,5% 167.676 23,7% 55.000
Norce 2004 1.756.500 928.900 52,9% 300.000 17,1% 75.000
NEST 2005 1.010.094 527.218 52,2% 130.000 12,9% 50.000
Northern Outdoor Recreational
Food 2005 702.280 417.355 59,4% 42.495 6,1% 20.000
USEVENUE 2004 1.018.164 587.500 57,7% 87.832 8,6% 50.000
BRANDR 2004 950.000 536.534 56,5% 186.534 19,6% 86.534
Samtals 13.609.591 7.249.590 2.287.419 1.063.663

Ný verkefni Norðurslóðaáætlunar 2007–2013.
Þegar hafa verið samþykkt 4 stór verkefni innan ferðaþjónustunnar. Heildarkostnaður

þeirra er 5.000.560€ eða um 800 milljónir (gengi € 160) og er íslensk þátttaka um 20% að
meðaltali. Heildarkostnaður íslenska hluta verkefnanna er um 153 milljónir og framlag ís-
lenska ríkisins 50% af þeirri fjárhæð.

North Hunt, Sustainable Hunting Tourism – business opportunity. 
Heildarverkefniskostnaður 1.127.151€.
Hlutur Íslands 280.924€ eða 24,9%.
Samstarfsverkefni Íslands, Finnlands, Skotlands og Kanada (Labrador og Nýfundnaland).

Íslenskir þátttakendur: Rannsóknamiðstöð Háskólans Akureyri, Rannsóknarsetur ferðaþjón-
ustunnar, Veiðistjórnarsvið Umhverfisstofnunar og fleiri.

Markmið verkefnisins er að styðja við þróun sjálfbærra veiða til eflingar atvinnulífs og
búsetu með áherslu á veiðimenningu. Áhersla er á miðlun reynslu og þekkingar á milli þátt-
takenda og kanna möguleika á sameiginlegri markaðssetningu vörumerkis „Northern brand“
fyrir sjálfbærar veiðar.
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NEED, Northern Environment Education Development.
Heildarverkefniskostnaður 1.220.000€.
Hlutur Íslands 300.000€ eða 24,6%.
Samstarfsverkefni Íslands, Finnlands, Noregs og Írlands.
Íslenskir þátttakendur: Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Höfn Hornafirði, Háskólasetrið

Húsavík, Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum, Þróunarstofa Austurlands, Kirkjubæjarstofa, Þjóð-
garðurinn Skaftafelli og sveitarfélögin Hornafjörður, Skaftárhreppur, Fljótsdalshérað og
Norðurþing.

Markmið verkefnisins er að bæta og auka umhverfiskennslu og nýsköpun á sviði fræðandi
ferðaþjónustu í samstarfi við tengda aðila með áherslu á jarðfræðisögu, mótun lands og um-
hverfismál. Með slíkri miðlun er leitast við að hafa áhrif á viðhorf ferðamanna til umhverfis
og sjálfbærrar nýtingar.

Economuseum Northern Europe.
Heildarverkefniskostnaður 1.664.407€.
Hlutur Íslands 255.585€ eða 15,4%.
Samstarfsverkefni Íslands, Noregs, Færeyja, Norður Írlands, Írlands og Kanada.
Íslenskir þátttakendur: Fruman Nýheimum Höfn Hornafirði og Fræðslunet Austurlands.
Markmið verkefnisins er að hagnýta sér reynslu og þekkingu sem skapast hefur í árangurs-

ríku sambærilegu verkefni frá Kanada. Economuseum verkefnið sameinar menningu, hand-
verk og ferðamennsku til að mynda grundvöll fyrir handverksfólk sem nota að stærstum hluta
aldagamlar aðferðir til að skapa ný störf. Verkefnið aðstoðar við þróun viðskiptahugmynda,
sýningahald ásamt kennslu og þjálfun ungs fólks.

The THING Project – Thing sites International Networking Group. 
Heildarverkefniskostnaður 989.002€.
Hlutur Íslands 122.750€ eða 12,4%.
Samstarfsverkefni Noregs, Íslands, Skotlands og Færeyja. Íslenski þátttakandinn er Þjóð-

garðurinn Þingvöllum í samstarfi við tengda aðila.

Ferðaþjónustuverkefni Norðurslóðaáætlunar 2002–2006.
• Destination Viking – Sagas & Storytelling. Byggðastofnun ásamt sex íslenskum þátt-

takendum taka þátt í Víkingaverkefninu – sem varðar uppbyggingu á menningarferða-
þjónustu í tengslum við sögu víkinganna. Íslensku aðilarnir eru Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða með verkefni um Gísla sögu, Dalabyggð með Eiríksstaði og Leifsverkefnið,
Safnahús Vesturlands með Egilsstofu, Grettistak sf. í Húnaþingi vestra, Reykjanesbær
með víkingaskipið Íslending og uppsveitir Árnessýslu með verkefni um Þjórsárdal og
Þjóðveldisbæinn. Þetta er jafnframt fyrsta Norðurslóðaverkefnið sem er undir stjórn
Íslendinga.

• Nest (Northern Environment for Sustainable Tourism; potential of national parks and
protected areas for rural development in the northern periphery). Verkefnið felst í að
nýta til framþróunar þau tækifæri sem felst í búsetu nálægt þjóðgörðum eða verndar-
svæðum. Íslenskir þátttakendur í verkefninu eru Háskóli Íslands /Háskólasetrið Höfn
Hornafirði, Hornafjarðarbær, Skaftárhreppur og Þróunarstofa Austurlands en aðrir þátt-
takendur koma frá Svíþjóð, Skotlandi og Finnlandi. Ísland er Leader í verkefninu. 

• Norce (Northern Costal Experience). Verkefnið miðar að auknu samstarfi og samstarfs-
neti sjávarbyggða landa innan NPP, en Kanada (Nýfundnaland) er einnig aðili að verk-
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efninu. Því má segja að verkefnið sé eins konar samstarfsverkefni landa við norðanvert
Atlantshaf. Áhersla verður m.a. á að efla ferðamennsku með auknum upplýsingum til
ákveðinna markhópa um margvíslegt efni, og efla menningarleg tengsl. Íslensku aðilarn-
ir að verkefninu eru Atvinnuþróunarfélag Norðurlands vestra og Þingeyinga, Byggða-
safn Húnvetninga Reykjum og Minjasafnið Hnjóti, Vesturbyggð.

• Snow Magic. Með verkefninu er stefnt að því að þróa vörur, þjónustu og atburði er varða
ferðaþjónustu á vetrum, í nánum tengslum við menningu og sérstöðu einstakra svæða.
Aðilar á einstaka svæðum í Svíþjóð, Finnlandi auk Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og
ferðaþjónustuaðilar við Mývatn eru þátttakendur í verkefninu.

• Nature Based Tourism. Markmið verkefnisins er að þróa og efla frekari þekkingu á sviði
náttúruvænnar ferðaþjónustu í aðildarlöndum, með ýmsum verkefnum, s.s. tengslanet-
um, nýjum vörum og þjónustu o.fl. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Hólaskóli eru
aðilar að verkefninu, ásamt aðilum í Skotlandi, Noregi og Svíþjóð.

• Usevenue. Verkefnið miðar að því að efla félags- og efnahagslegan styrkleika þeirra
svæða sem það nær til með verkefnum sem miða að sköpun sjálfbærra verkefna og at-
burða á viðkomandi svæði. Verkefnið nær til Finnlands. Svíþjóðar og Skotlands en á
Íslandi er Ísafjarðarbær og Héraðsnefnd Snæfellinga aðilar að verkefninu.

• Outdoor and Recreational Food – OutReF. Verkefnið er á sviði menningartengdrar
ferðaþjónustu, þ.e. með áherslu á matarmenningu og mun geta stuðlað að fjölbreyttari
ferðaþjónustu hérlendis. Að verkefninu koma Háskólinn Hólum Hjaltadal, Iðntækni-
stofnun og Nýsköpunarmiðstöðin í Vestmannaeyjum.

• Development by branding the trade mark (Brandr) er samstarfsverkefni milli fjögurra
sveitarfélaga á norðurslóðum. Markmið þess er að skoða leiðir til markaðssetningar og
ímyndarsköpunar sveitarfélaga t.a.m. með því að þróa „vörumerki“. Akureyrarbær tekur
þátt í þessu verkefni.

b) Norræna Atlantssamstarfið (NORA)
Ferðaþjónusta.

Íslensk NORA-verkefni á sviði ferðaþjónustu 2005–2009.

Heiti verkefnis Þátttökulönd
Styrkfjárhæð

DKK
Hlutur
Íslands Viðfangsefni

2005
Natur- og kulturturisme ÍS, NO 200.000 100.000 Markaðsmál, fræðsla

Grænselandet ÍS, NO 50.000 25.000
Forverkefni, þróun ferðaþj. á
mörkum Noregs og Svíþj.

NORCE ÍS, GL, FO, NO 300.000 75.000
Einnig NPP. Ferðaþjónusta
byggð á strandmenningu

550.000 200.000
2006
Nationalparker ÍS, GL, FO, NO 30.000 7.500 Þróun heilsársferðaþj.

Kulturturisme, TUR ÍS, NO 30.000 15.000
Markaðssetning, þróun ferðaþj.
byggt á menningu og náttúru

NORCE ÍS, GL, FO, NO 200.000 50.000 Sjá a.o.
Sagas & storytell. ÍS, GL, FO, NO 200.000 50.000 Einnig NPP. 

Economuseum ÍS, NO 150.000 75.000

Snertir samstarf um aðgang
ferðamanna að verkstæðum
handverksfólks o.fl.

Naturtur. Håndbog ÍS, NO 265.000 132.500
Útgáfa handbókar, námskeið,
náttúrut. ferðaþj.
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Heiti verkefnis Þátttökulönd
Styrkfjárhæð

DKK
Hlutur
Íslands Viðfangsefni

 

Sagn over havet ÍS, NO 260.000 130.000 Ferðaþj. byggð á sagnahefð
1.135.000 460.000

2007

Wild North ÍS, NO 270.000 135.000
Rannsókn á áhrifum ferðaþj. á
villt dýr

Historiske tingsteder ÍS, NO, FO 200.000 67.000
Þingstaðir sem áfangastaðir
ferðamanna, þróun

500.000 202.000
2008

Cruise Europe N. ÍS, FO, NO 300.000 100.000
Móta stefnu v. móttöku
skemmtiferðaskipa á svæðinu

Bådbyggertradition ÍS, NO, FO 100.000 33.000
Strandmenning, varðveisla
handverks og kennsla

Nye rejsemål ÍS 30.000 30.000 Samstarf um ævintýraferðir

Netportal om får og uld ÍS, NO 100.000 50.000
Safnasamst. um kynningu
menningararfs

880.000 213.000
2009

Wild North ÍS,FO, NO, GL 350.000 87.500
Rannsókn á áhrifum ferðaþj. á
villt dýr

Rejsemål Nord ÍS, NO, FO 170.000 57.000 Ævintýraferðir
Sanitet i turisthytter ÍS, GL, NO 200.000 67.000 Rannsókn

720.000 211.500
Samtals runnu 1.286.500 DKK til 20 íslenskra ferðaþjónustuverkefna á þessu tímabili, sem eru tæpar
29,6 milljónir íslenskra króna á núvirði.
Skýringar: ÍS = Ísland, FO = Færeyjar, NO = Noregur, GL = Grænland.

c) Nýsköpunarstyrkir úr byggðaáætlun 2008–2009
Krásir – matur úr héraði – Þróunarverkefni á sviði svæðisbundinnar matargerðar (40
milljónir)
Tilgangur verkefnisins er að styrkja þróun í svæðisbundinni matargerð og efla ferða-

þjónustu með því að framleiða og selja matvörur sem byggja á hráefni, sögu og þekkingu á
ákveðnum svæðum. Enn fremur er markmiðið að auka samstarf milli fyrirtækja í ferðaþjón-
ustu og lítilla fyrirtækja sem framleiða matvörur og auðvelda þeim sameiginlega markaðs-
setningu á svæðinu. Þeir, sem taka þátt í verkefninu taka þátt í fræðslu, þróun, vinnslu og
meðferð matvæla og fá auk þess fjárhagslegan og faglegan stuðning við þróun á nýjum af-
urðum. Með verkefninu er verið að auka þekkingu á gæðum og faglegri vinnu við þróun á
nýjum matvörum.

Gáttir – þróunarverkefni á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu (40 milljónir)
Þróunarverkefni þau sem hér um ræðir eru á sviði vöruþróunar í ferðaþjónustu; þeim er

einkum ætlað að búa til nýja kosti sem haft geta áhrif á ferðatilhögun eða dvalarlengd ferða-
manna en einnig að svara eftirspurn sem þegar er til staðar og hefur ekki hingað til verið
sinnt. Horft til þess annars vegar að efla þá menningartengdu ferðaþjónustu sem fyrir hendi
er og hins vegar að því að kynna ný sóknarfæri til frekari uppbyggingar í héraði.

Gæða- og umhverfisvottunarkerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu (20 milljónir)
Þróun gæða- og umhverfisvottunarkerfis fyrir ferðaþjónustu á Íslandi sem byggir á Qual-

mark-kerfi því sem Nýsjálendingar hafa þróað, unnið eftir og notað í sinni markaðssetningu
í mörg ár. Auk áherslunnar á gæði í allri þjónustu í Qualmark kerfinu er m.a. gerð krafa um
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orkunýtni, sorpmeðhöndlun, vatnsvernd, náttúruvernd og samfélag. Skipulagt umhverfisstarf
aðila í ferðaþjónustu, ferðamálayfirvalda og stöðugar umbætur á gæðum í þjónustu eru til
þess fallið að styrkja auðkenni landsins og þannig efla ferðaþjónustuna enn frekar sem eina
af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar.

d) Styrkir úr byggðaáætlun 2009 til uppbyggingar í ferðaþjónustu á landsbyggðinni 
• Svartárkot – Menning og náttúra (4,5 milljónir)
Þróun og uppbygging á menntaferðasetri í Svartárkoti. 

• Þingeyskt og þjóðlegt (4 milljónir)
Þróun á handverki og námskeiðum. 

• Allra handa ehf. (2 milljónir)
Vöruþróun og framkvæmd á verkefninu ,,Fléttuferðir um Vesturland og Suðurland“

e) Úthlutanir úr tækniþróunarsjóði Rannsóknamiðstöðvar Íslands 2009 
• Miðaldaböð vegna Deildartunguhvers – verkefnisstyrkur.
• Sýndarleiðsögn fyrir ferðamenn – frumherjastyrkur.
• Heilsuhótel í Stykkishólmi – frumherjastyrkur.
• Matur og sjálfbær ferðaþjónusta – öndvegisstyrkur.


