
Fyrr á þessu ári var þess minnst að 40 ár
voru liðin frá stofnun Ferðamálaráðs Ís-
lands. Ferðafréttir eru að þessu sinni að
nokkru leyti helgaðar þessum tímamót-
um. Meðal annars eru birtar myndir úr
hófi sem haldið var í tilefni afmælisins,
nokkrar myndir frá fyrri árum sem eru í
eigu ráðsins og rætt við Birgi Þorgilsson,
fyrrverandi ferðamálastjóra og formann
Ferðamálaráðs.

Af öðru efni fréttabréfsins má nefna við-
tal við samgönguráðherra, yfirlit um
þróun og ástand á helstu markaðssvæð-
um og rætt er við ferðamálafulltrúa vítt
um land um ferðasumarið 2004. Af þeim
viðtölum að dæma virðist víðast hvar

vera um aukningu að ræða, enda hefur
ferðamönnum haldið áfram að fjölga og
ferðalög Íslendinga um eigið land virðast
færast í aukana. Þá er í fréttabréfinu far-

ið yfir ýmis þau verkefni sem í gangi eru
hjá Ferðamálaráði, svo sem umhverfis-
mál, flokkun gististaða, upplýsingamál,
og fleira.
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Frá Neðstakaupstað á Ísafirði. Ljósmynd: Ingi Gunnar Jóhannsson.

Ferðamálaráð Íslands 40 ára

Íslandsbæklingurinn 2005
Hinn árlegi Íslandsbæklingur Ferðamálaráðs er mikilvæg-
ur liður í markaðssetningu Íslands sem ferðamannalands.
Íslandsbæklingurinn fyrir árið 2005 er nú tilbúinn og
þegar farinn í dreifingu á sumum markaðssvæðum. Sem
fyrr er bæklingurinn gefinn út á 10 tungumálum; ensku,
þýsku, dönsku, sænsku, norsku, finnsku, hollensku,
frönsku, ítölsku og spænsku auk sérútgáfu fyrir Banda-
ríkja- og Kanadamarkað.



Í allri vinnu ferðaþjónustunnar hvort sem litið er til vöruþróunar
eða kynningarmála hefur aðaláhersla verið lögð á að reyna að
draga úr árstíðasveiflum. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess
þegar litið er til nýtingar fjárfestinga, vinnuafls og fleiri þátta.
Þótt við Íslendingar höfum búið við árstíðabundna atvinnuvegi
alla tíð og aðlagað okkur því í landbúnaði og sjávarútvegi þá hef-
ur okkur af einhverjum ástæðum gengið ver að laga okkur að
árstíðabundinni sveiflu í ferðaþjónustu. Því hefur m.a. verið lögð
mikil áhersla á að draga sem mest úr árstíðasveiflunni.

Nauðsynlegt er að benda á það hér að þetta er auðvitað ekkert
séríslenskt fyrirbæri en vegna samgöngunetsins til og frá landinu,
sem hefur verið byggt upp, eigum við meiri möguleika en marg-
ir aðrir til að takast á við þennan vanda.

Leiðakerfi Icelandair hefur verið meginforsenda þess að hér hef-
ur verið hægt að byggja upp ferðaþjónustu sem heilsársatvinnu-
grein og vinna jöfnum höndum á mörkuðum vestan hafs og
austan. Leiðakerfi félagsins býður þá tíðni allt árið til okkar hel-
stu markaðssvæða sem er nauðsynleg til uppbyggingar á t.d.
ráðstefnu- og fundamarkaði þar sem tíðnin er nær sú sama allt
árið til og frá landinu. Ég hef víða á fundum erlendis sagt frá
þessu leiðakerfi og kostum þess við uppbyggingu heilsársferða-
þjónustu. Þá býður nú Iceland Express einnig sömu tíðni til 
tveggja staða alla daga ársins óháð árstíðum, auk þess sem Nor-
ræna siglir nú með sömu tíðni allt árið til Íslands. Þetta hefur
vakið mikla athygli og við erum víða öfunduð af því að hafa slíkar
samgöngur allt árið. Samgöngur eru undirstaða ferðaþjónustu
og þessar samgöngur sem við höfum eru miklu betri en margar
milljónaþjóðir geta státað af. Þær eru okkur ómetanlegar.

Hverju hefur svo þetta leiðakerfi og vinna ferðaþjónustunnar í
vöruþróun og kynningarmálum skilað í þessari jöfnun? Að þessu
sinni skulum við skoða þetta frá einni hlið, sem er fjöldi erlendra
gesta til landsins og breytingar í árstíðarsveiflu á síðustu 16 árum
eða frá því hinu nýja leiðakerfi Icelandair var komið á. Í janúar-
mánuði árið 1988 komu hingað 4.856 erlendir gestir, eða 17 af
hundraði af þeim er komu í júlí það ár, sem voru 29.920. Í janú-

ar í ár komu 16.422 eða 26 af hundraði
af þeim er komu í nýliðnum júlímánuði,
sem voru 64.275. Með öðrum orðum
hefur erlendum gestum í janúar fjölgað
um nær 240% á þessum árum en far-
þegum í júlí um “ aðeins” 114%. Á það
skal minnt að hér er eingöngu verið að
skoða fjölda gestanna en ekki gistinætur
þeirra eða tekjur af þeim. Þegar þær tölur eru skoðaðar er þró-
unin í hliðstæða átt.

Á þessum 16 árum hefur því náðst mikill árangur í að draga úr
árstíðasveiflum í komu erlendra ferðamanna. Þessi jöfnun árs-
tíðasveiflu hefur verið meginmarkmið í allri markaðssetningu Ís-
lands á þessum árum. Enn er samt oft talað eins og ferðamanna-
tíminn sé sumarið, þegar í reynd Ísland er orðið heilsársáfanga-
staður erlendra ferðamanna. Í fjölmiðli í vor birtist mynd og með
henni texti þar sem sagði: “ Nú fer að líða að því að ferðamenn-
irnir streymi til landsins”

Árstíðasveiflur í ferðaþjónustu verða alltaf eðlilegar vegna orlofs-
tíma á okkar markaðssvæðum, veðurlags og fleiri þátta. En með
markvissum hætti, þar sem forsendan er heilsárssamgöngur,
hefur ferðaþjónustunni á Íslandi tekist að ná miklum árangri þan-
nig að árstíðarsveiflan er nú með því minnsta sem þekkist í okk-
ar heimshluta og mun minni en í mörgum þekktum ferðamanna-
löndum. Áfram verður auðvitað haldið í frekari jöfnun í komu er-
lendu gestanna og einnig að sjálfsögðu litið til innlenda markað-
arins ásamt möguleika til lengingar dvalar þeirra gesta sem hing-
að koma.

Þetta eru spennandi verkefni til að takast á við og það skemmti-
lega er að við höfum að ýmsu leyti betri forsendur til að ná ár-
angri en margar samkeppnisþjóðir okkar. Það hljótum við í sam-
einingu að nýta okkur til að ferðaþjónustan verði heilsársatvinnu-
grein sem víðast á landinu þar sem forsendur eru til þess.

Magnús Oddsson
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Magnús Oddsson.

Jöfnun árstíðasveiflunnar

Vestnorden ferðakaupstefnan sem haldin
var í Laugardagshöllinni í liðnum mánuði
gekk með miklum ágætum. Starfsfólk
markaðssviðs Ferðamálaráðs Íslands hafði
alla ástæðu til að vera ánægt með árang-
urinn þegar það stillti sér upp til mynda-
töku með sérútgáfu „Take-off“ tímarits-
ins um Ísland, sem út kom í tengslum við
kaupstefnuna. Talið frá vinstri: Einar
Gústavsson (Norður-Ameríka), Sigrún
Hlín Sigurðardóttir (Bretland), Ársæll
Harðarson (forstöðumaður markaðs-
sviðs), Lisbeth Jensen (Norðurlönd) og
Haukur Birgisson (Mið-Evrópa).

Glaðbeitt á
Vestnorden



Í móttöku sem efnt var til í tilefni af 40 ára
afmæli Ferðamálaráðs þann 7. júlí síðast-
liðinn opnaði samgönguráðherra, Sturla
Böðvarsson, nýjan og gjörbreyttan land-
kynningar- og upplýsingavef Ferðamála-
ráðs www.icetourist.is. Nýi vefurinn er á 6
tungumálum en undanfarin misseri hefur
vefurinn verið langmest sótti upplýsinga-
vefurinn um ferðamál í landinu. Samhliða
var opnaður nýr ferðavefur fyrir Íslend-
inga á slóðinni www.ferdalag.is.

„Báðir vefirnir byggja í raun á sama 
grunni þótt þeir séu mjög ólíkir hvað inni-
hald varðar. Við hönnun og smíði þeirra
var haft að markmiði að safna saman á
einn stað sem mestu af þeim upplýsing-
um sem nýst gætu fólki við skipulagningu
ferðalaga um landið. Þar er að finna ýms-
ar upplýsingar um staðhætti og náttúru-
far, skipt eftir landssvæðum, og þar er
komið inn á marga af áhugaverðustu
stöðum landsins. Einnig er fjallað um
akstur og umferð, útivist, náttúruverndar-
svæði og margt fleira“ segir Halldór Arin-
bjarnarson, vefstjóri. Tæknileg útfærsla
og útlit var í samvinnu við Hugvit.

Upplýsingabrunnur
um ferðalög
Stærsti hluti vefsins er
síðan viðamikill gagna-
grunnur sem byggður
hefur verið upp á veg-
um Ferðamálaráðs Ís-
lands á undanförnum
árum. Í honum eru nú
upplýsingar um vel á
annað þúsund ferða-
þjónustuaðila um allt land, ásamt ýmsum
hagnýtum upplýsingum fyrir ferðafólk,
bæði á ensku og íslensku. Má fullyrða að
um er að ræða stærsta gagnagrunninn
um íslenska ferðaþjónustu sem til er í dag
og er hann alltaf að stækka. Í grunninum
er m.a. að finna ítarlegar upplýsingar um
gistingu, skipulagðar ferðir af ýmsu tagi
og samgöngur, opnunartíma safna um
allt land, lista yfir það sem er á döfinni,
golfvelli, veiði, sundlaugar og hestaleigur,
svo nokkuð sé nefnt. Loks má nefna ýms-
ar fleiri hagnýtar upplýsingar, svo sem um
upplýsingamiðstöðvar, ferðaskrifstofur,
vegalengdir á milli staða og ýmislegt
fleira.

„Við gagnagrunninn hefur síðan verið
tengd öflug leitarvél sem ætti að gagnast
fólki vel við að skipuleggja ferð sína um
landið. Með því að nota hana getur fólk
fundið upplýsingar um þá tegund þjón-
ustu sem það sækist eftir, í þeim lands-
hluta sem ferðinni er heitið til. Auðvitað
er það samt þannig að einn vefur, þótt yf-
irgripsmikill sé, getur aldrei miðlað öllum
þeim upplýsingum sem fólk óskar. Því er
einnig markmiðið með þessum nýju upp-
lýsingagáttum að hafa á einum stað teng-
ingar við landshlutavefi með ferðaupplýs-
ingum sem gott er að hafa tiltæka þegar
ferðalög um Ísland eru annars vegar,“
segir Halldór.
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Starfsemi Ráðstefnuskrifstofu Íslands það
sem af er ári hefur verið með hefðbundnu
sniði og margt borið á góma, að sögn
Rósbjargar Jónsdóttur, verkefnisstjóra hjá
Ferðamálaráði, en hún sinnir verkefnum
Ráðstefnuskrifstofunnar.

„Hæst ber að „Ex-
perience Iceland, Con-
vention & Incentive Sem-
inar“ var haldið í þriðja
sinn og tókst mjög vel.
Hátt í 70 þátttakendur
frá 8 þjóðlöndum komu
til landsins að kynna sér
þá möguleika sem við
höfum upp á að bjóða.
Þá var ný heimasíða félagsins opnuð í
sumarbyrjun en markmið þeirrar endur-
nýjunar var að samræma enskt og íslenskt
útlit ásamt því að gera svæðið aðgengi-
legra og notendavænna,“ segir Rósbjörg.

Haustið verður annasamt en nú í október
tekur skrifstofan annars vegar þátt í nýju

verkefni í Kaupmannahöfn, ásamt skrif-
stofu Ferðamálaráðs þar í borg og
Icelandair — Wonderful MICE. Þá verður
kynning á möguleikum Íslands til ráð-
stefnuhalds haldin í London og fer hún

fram í sendiráðsbústað Ís-
lands í borginni. 

Líkt og undanfarin ár
hefur ráðstefnuskrif-
stofan tekið þátt í er-
lendum fagsýningum,
IMEX í Frankfurt, IT&ME 
í Chicago og EIBTM, en
EIBTM (áður haldin í
Genf) verður haldin í
Barcelona í fyrsta skipti

nú í lok nóvember og verður að sögn
Rósbjargar spennandi að sjá hvernig til
tekst.

Allar frekari upplýsingar um þjónustu
skrifstofunnar og aðildarfélaga hennar er
að finna á heimasíðunni: www.radstefnu-
skrifstofa.is

Fréttir af starfsemi 
Ráðstefnuskrifstofunnar

Nýr vefur Ráðstefnuskrifstofu Íslands 
var opnaður fyrr á árinu.

Nýjasti liðsmaður Ferðamálaráðs Ís-
lands er Anna R. Valdimarsdóttir.
Anna er fædd árið 1973, útskrifað-
ist með BA-próf í sagnfræði og
táknmálsfræði frá Háskóla Íslands
árið 1998 og MSc í ferðamálafræð-
um frá Strathclyde háskólanum í
Skotlandi árið 2001. Anna starfaði
áður hjá Félagi heyrnarlausra. Hún
kom til liðs við Ferðamálaráð í sept-
ember síðastliðnum og starfar á
skrifstofunni í Reykjavík.

Nýr starfsmaður

Nýr landkynningarvefur 
– og nýr ferðavefur fyrir Íslendinga

Sturla Böðvarsson opnar nýjan landkynningarvef að viðstöddum forverum
sínum í starfi samgönguráðherra.



Ferðamálin hafa verið fyrirferðarmikil í
starfi samgönguráðuneytisins síðustu
misserin. Vinna við nýja ferðamálaáætlun
og auknir fjármunir til markaðsaðgerða
eru dæmi um stór verkefni sem hlotið
hafa verðskuldaða athygli en ýmislegt
fleira mætti nefna. Til marks um aukið
vægi ferðamála var einnig ákveðið að
setja á laggirnar í fyrsta sinn sérstaka
skrifstofu ferðamála í ráðuneytinu. Í við-
talinu hér á eftir kemur Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra víða við, enda af
mörgu að taka.

Ferðamálaáætlunin stærsta verk-
efnið á árinu
Í máli samgönguráðherra á ferðamálaráð-
stefnunni í Mývatnssveit fyrir réttu ári
kom m.a. fram að ferðamál-
in yrðu í forgrunni í ráðu-
neytinu á næstu misserum
og það segir Sturla að hafi
gengið eftir. „Stærsta verk-
efnið á því sviði er vinna að
ferðamálaáætlun fyrir árin
2006-2016. Við skipuðum
stýrihóp til að leiða þá vinnu
sem í eiga sæti Magnús
Oddsson ferðamálastjóri,
sem var skipaður formaður
hópsins, en aðrir í hópnum
eru Helga Haraldsdóttir,
skrifstofustjóri í samgöngu-
ráðuneytinu, og Erna Hauks-
dóttir, framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar.
Með stýrihópnum starfaði
Jón Gunnar Borgþórsson, en
hann var ráðinn verkefnis-
stjóri frá síðustu áramótum. Einnig starf-
aði með stýrihópnum nokkurs konar bak-
varðasveit sem í eiga sæti fulltrúar hinna
ýmsu hagsmunaaðila sem tengjast ferða-
þjónustunni. Þessi vinna hefur, ef svo má
segja, átt hug okkar allan á árinu og er nú
að nálgast lokastig. Stýrihópurinn hefur
skilað tillögu sinni og er nú unnið að loka-
frágangi samantektarinnar sem er sá
grunnur sem áætlunin byggir á. Ég geri
síðan ráð fyrir að leggja áætlunina fram
seinna í haust,“ segir Sturla.

Mikilvægt verkefni
Hann segir mikilvægt að átta sig á að um
sé að ræða afar viðamikið verk og að
sama skapi mikilvægt fyrir þróun ferða-
þjónustunnar hér á landi á komandi
árum. „Í ferðamálaáætlun kemur m.a.
fram hvaða áherslur verða lagðar á næstu

árum, á hvaða sviðum þarf að gera breyt-
ingar og með hvaða hætti stjórnvöld geta
komið til móts við atvinnugreinina þannig
að henni verði sköpuð sambærileg rekstr-
arskilyrði og í nágrannlöndunum. Slíkt er
afar mikilvægt ef ferðaþjónustan á að
geta staðið undir því að vera sá vaxtar-
broddur í atvinnusköpun í landinu sem
ætlast er til af henni.“

Þrjár áætlanir tengjast saman
Sturla bendir einnig á hvernig aðrir mála-
flokkar innan ráðuneytisins séu nátengdir
ferðaþjónustunni, þ.e. samgöngumálin
og fjarskiptamálin. „Allir hljóta að gera
sér grein fyrir hversu mikilvægar góðar
samgöngur eru fyrir ferðaþjónustuna og
traust og góð fjarskipti eru einnig lykilat-

riði í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja í nú-
tíma samfélagi. Auk nýrrar ferðamálaá-
ætlunar hefur verið í fullum gangi vinna
við fjarskiptaáætlun fyrir árin 2005-2010
og er hún nú einnig á lokastigi. Þar er
markmiðið að leggja grunn að framþróun
íslensks samfélags með því að bjóða
bestu, hagkvæmustu og öruggustu raf-
rænu samskiptin með beitingu fjarskipta-
og upplýsingatækni. Þá er endurskoðun
samgönguáætlunar einnig í gangi og
þannig tengjast þessar þrjár áætlanir sam-
an með vissum hætti í eina heild. Við
hugsum stórt hér í ráðuneytinu og til
framtíðar, enda teljum við það nauðsyn-
legt,“ segir Sturla.

Sérstakar markaðsaðgerðir
Markaðsmál ferðaþjónustunnar eru sam-
gönguráðherra hugleikin og eins og öll-

um ætti að vera kunnugt hafa stjórnvöld
á undanförnum árum varið stórauknum
fjármunum í markaðssetningu íslenskrar
ferðaþjónustu, mun meiri fjármunum
raunar en áður hefur þekkst. „Á fjárlög-
um fyrir yfirstandandi ár voru 350 milljón-
ir króna settar í sérstakar markaðsaðgerð-
ir. Þarna var bæði um að ræða fjármuni
sem varið var til verkefna erlendis í sam-
starfi við aðila innan greinarinnar og einn-
ig var sjónunum beint mjög að innan-
landsmarkaði með samstarfsverkefnum
þar. Þá má í þessu sambandi nefna sam-
starf við Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið
um sérstök verkefni vítt um land. Þessi
verkefni tengjast byggðaáætlun og er
ætlað er að styðja við ferðaþjónustuna á
viðkomandi stöðum og þau eiga eftir að

skila árangri, það veit ég,“
segir Sturla.

Mikil ábyrgð fylgir svo
miklum fjármunum
Samgönguráðherra segir að
nú liggi fyrir að meta árang-
ur af því starfi sem unnið
hefur verið. „Eins og ég
sagði áðan þá voru þessir
auknu fjármunir hugsaðir
sem sérstakt verkefni. Nú er
komið að því að setjast nið-
ur, meta árangurinn og gera
sér grein fyrir hvort við erum
á réttri leið. Það er mikil
ábyrgð sem felst í því að
fara með svo mikla fjármuni
og mikilvægt að skýrt liggi
fyrir hvaða árangur hefur
náðst.“

Vel heppnuð Íslandskynning
Þegar viðtalið var tekið var Sturla staddur
í París vegna opnunar viðamikillar Íslands-
kynningar. „Þessi kynning hér Frakklandi
virðist dæmi um markaðsaðgerð sem skil-
að hefur tilætluðum árangri. Ísland hefur
fengið mikla athygli í tengslum við kynn-
inguna sem vonandi skilar sér í auknum
ferðamannastraumi hingað til lands.
Frakkar eru á meðal mikilvægustu ferða-
manna okkar því þeir eru bæði duglegir
að koma í stuttar borgarferðir yfir vetrar-
tímann, auk þess sem þeir eru meðal
áhugasömustu þjóða um ferðalög um allt
land á sumrin. Ég nefni kynninguna hér í
Frakklandi sem eitt dæmi en það er vissu-
lega af mörgu að taka.“

Í þessu sambandi segist Sturla vilja leggja
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„Allir hljóta að gera sér grein fyrir hversu mikilvægar góðar samgöngur eru fyrir ferðaþjón-
ustuna,“ segir Sturla Böðvarsson m.a. í viðtalinu.

Mikilvægt að beina sjónum að landinu öllu
-segir Sturla Böðvarsson samgönguráðherra



á það áherslu, að við markaðssetningu
landsins sé mikilvægt að beina sjónum að
landinu öllu. „Við þurfum að fá ferða-
menn til að dreifast um allt landið og 
einnig allt árið. Hér vitum við að mikið
verk er að vinna en ég held að viðburðir á
borð við Íslandskynninguna í Frakklandi
séu til þess fallnir að styrkja stöðu Íslands
sem ferðamannalands þegar fram í sækir.
Takist svona viðburðir vel geta þeir verið
okkur afar dýrmætir.“

Fjölgun ferðamanna ævintýri líkust
Aðspurður hvort hann sem ráðherra
ferðamála geti ekki verið nokkuð sáttur
við þróun síðustu missera segir Sturla að
vissulega sé hægt að benda á marga já-
kvæða þætti. „Fjölgun erlendra ferða-
manna er í raun ævintýri líkust og afar
ánægjuleg þróun. Sama má segja um
aukningu í gistinóttum Íslendinga og fleiri
þætti sem ótvírætt benda í þá átt að
ferðalög Íslendinga um eigið land hafi
aukist. Þótt vissulega sé mikilvægt að fá
gesti til heimsækja landið erlendis frá þá
megum við heldur ekki gleyma hinum
þættinum sem eru ferðalög Íslendinga
innanlands. Þar verðum við einnig að
halda vöku okkar.“

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum
minnisstæður
Það leiðir af eðli starfsins að samgöngu-
ráðherra þarf að vera mikið á ferðinni og
Sturla segist hafa farið víða um land á
liðnu sumri. „Síðasta ferð er mér sérlega
minnisstæð en þá fór ég m.a. að Detti-
fossi, í Hólmatungur og víðar í Þjóðgarð-
inum í Jökulsárgljúfrum. Þetta er stórbrot-
ið landssvæði sem dregur til sín þúsundir
ferðamanna á ári hverju. Sannarlega ein
af okkar mestu perlum og sem betur fer
eigum við þær margar, segir samgöngu-
ráðherra að lokum.
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„Í umhverfismálum
á ferðamannastöð-
um, þ.e. úrbótum,
eftirliti og vöktun,
er aldrei neinn hör-
gull á verkefnum
því ferðaþjónusta
verður sífellt stærri
þáttur í atvinnuþró-
un í landinu, hvort
heldur sem er á
gamalgrónum við-
komustöðum eða
öðrum sem hingað
til hafa byggt alla
sína afkomu á t.d. landbúnaði eða sjávar-
útvegi. Það er líka sífellt verið að byggja
upp þjónustu og afþreyingu fjærri hefð-
bundnum „hring“ og þar kemur margt
til. Þannig hafa samgöngur um landið
stórbatnað og vegalengdir á milli staða
styst, fjölgun ferðamanna til landsins er
stöðug og fleiri en nokkru sinni fyrr sem
ferðast um á eigin bílum,“ segir Valur Þór
Hilmarsson, umhverfisfulltrúi Ferðamála-
ráðs.

Góð reynsla af breyttu 
fyrirkomulagi
Að sögn Vals hafa verkefni umhverfis-
fulltrúa þróast töluvert frá því að starfið
var stofnað fyrir réttum tíu árum síðan.
„Í upphafi var fyrst og fremst unnið að
því að bæta þann skaða sem orðinn var
á helstu áfangastöðum ferðafólks, það
var plástrað í sárin. Síðan þróuðust mál-
in þannig að unnið var að fyrirbyggjandi
verkefnum og reynt að sjá fyrir um
ferðamannastraum og álag á einstök
svæði. Mikill hluti vinnunnar var bæði að
frumkvæði og á herðum Ferðamálaráðs
en á síðasta ári var gerð töluverð breyt-
ing á þar sem ábyrgð framkvæmda var
færð yfir til þeirra sem bera ábyrgð á við-
komandi svæðum. Aðkoma Ferðamála-
ráðs eftir breytinguna er því í formi
styrkja til framkvæmda og ráðgjafar,“
segir Valur.

Hann segir óhætt að fullyrða að þessi
háttur hafi gefist vel í flestum tilfellum.
„Fjármagnið nýtist mjög vel og þar kemur
meðal annars til að reglur varðandi styrki
gera ráð fyrir að búið sé að vinna megnið
af skipulagsvinnunni þannig að fjármagn-
ið nýtist beint til framkvæmdanna. Annað
sem kemur til er nálægð framkvæmdaað-
ila og þekking á viðkomandi svæðum en

reynsla Ferðamálaráðs af uppbyggingu og
framkvæmdum á liðnum árum kemur sér
síðan vel til stuðnings styrkþegum,“ segir
Valur.

Þrískiptir styrkir
Styrkjum var skipt í þrennt, þ.e. til minni
verkefna, til fjölsóttra ferðamannastaða
og til nýrra svæða. Umsóknir voru samtals
265 og sótt um rúmlega 371 milljón, en
54 styrkjum var úthlutað að upphæð
samtals 40,6 milljónum. Að auki hefur
Ferðamálaráð verið að vinna að eldri verk-
efnum sem ekki hafði verið lokið. Þar var
stærst uppbygging á gönguleið upp með
Skógarfossi með það að markmiði að
vernda gróður í bröttum hlíðunum þar
sem jarðvegsrof var orðið alvarlegt vanda-
mál. Byggður var stálstigi sem flýtur yfir
landinu en þó ekki meir en svo að gras
vex gjarnan í gegnum tröppurnar. Var
hann staðsettur eins fjarri fossinum og
kostur var til að draga úr sjónrænum
áhrifum. „Þessu verkefni, eins og svo
mörgum öðrum á viðkomustöðum ferða-
fólks, er ekki lokið því hugmyndin er að
setja pall efst á brún fossins því þar er
orðin mikil jarðvegseyðing og mikil hætta
vegna hálku á blautu grasinu fram á
klettasnösinni,“ segir Valur.

Allir bera ábyrgð
Mörg verkefni liggja að sögn Vals fyrir í
sambandi við landnotkun í ferðaþjónustu.
„Þótt Ferðamálaráð ásamt ýmsum öðrum
opinberum aðilum hafi ákveðnum skyld-
um að gegna varðandi vöktun og ráðgjöf
um nýtingu lands þá fríar það ekki al-
mennan ferðaþjónustuaðila þeirri ábyrgð
að líta til með landinu og koma upplýs-
ingum til þeirra sem sækja okkur heim
um umgengnisreglur, bæði skrifaðar og
óskrifaðar,“ segir Valur.

Breytt vinnulag í 
umhverfismálum reynist vel

Ferðamálaráð hefur víða látið til sín taka í umhverfismálum.

Sturla Böðvarsson.



Myndir úr safni Ferðamálaráðs
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Ferðamálaráðstefna á Akureyri 1966 var númer tvö í röðinni. Fyrsta
ferðamálaráðstefnan hafði verið haldin árið áður á Þingvöllum.

Ferðamálaráðstefna á Ísafirði árið 1982. Lúðvíg Hjálmtýsson,
fyrsti ferðamaálstjórinn, lengst til vinstri.

Magnús Oddsson, Linda P. og Einar Gústavsson í New York árið 1985.

Birgir Þorgilsson og Halldór E. Sigurðsson, þá samgönguráðherra.

Vigdís Finnbogadóttir forseti, í heimsókn á NOW í Reykjavík árið 1991.

Magnús Oddsson, Elías Bj. Gíslason og Birgir Þorgilsson á ferðamálaráðstefnu
í Vestmannaeyjum árið 1995.

Ágúst Hafberg átti lengi sæti í Ferðamálaráði og er hér á 30 ára afmæli ráðsins.

Ferðamálaráðstefna í Reykjavík árið 1987.
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Birgir Þorgilsson, fyrrverandi ferðamála-
stjóri og formaður ferðamálaráðs, man
tímana tvenna í þróun ferðaþjónustu hér-
lendis. Hann átti sæti í fyrsta ferðamála-
ráðinu sem kom saman til fundar 7. júlí
1964, varð síðar ferðamálastjóri og held-
ur enn tengslum inn í greinina með setu í
stjórn SAMIK, sem er samstarfsvettvangur
Íslands og Grænlands á sviði ferðamála. Í
40 ára afmælishófi Ferðamálaráðs nú í
sumar kom fram að fundir Ferðamálaráðs
frá upphafi eru nú orðnir 658 talins og
hefur Birgir setið um 600 þeirra. Hann
hefur því frá mörgu að segja.

Kraftmiklir fundir
„Ég held að mér sé óhætt að segja að
Gunnar Thoroddsen hafi verið einn aðal
hvatamaðurinn að því að koma Ferða-
málaráði á laggirnar á sínum tíma. Hann
var góður kunningi Lúðvígs Hjálmtýsson-
ar, fyrsta formanns ráðsins og fyrsta
ferðamálastjórans. Fyrsta ráðið skipuðu 9
menn sem komu frá helstu hagsmunaað-
ilunum í ferðaþjónustu, svo sem flugfé-
lögunum tveimur, þ.e. Loftleiðum og
Flugfélagi Íslands, Eimskip, Ferðaskrifstofu
ríkisins, Félagi sérleyfishafa og hótel og
veitingamönnum og fleirum. Það voru nú
engir peningar ætlaðir í þetta til að byrja
með og ekki einu sinni til fyrir frímerkjum.
Ég man að það gat verið talsvert róstu-
samt á þessum fyrstu fundum enda komu
þarna saman kraftmiklir einstaklingar sem
margir áttu í samkeppni sín á milli og allir
með ákveðnar skoðanir. Það gat því kast-
ast í kekki og kom jafnvel fyrir að menn
gengu af fundum,“ segir Birgir og brosir
er hann rifjar upp þessi fyrstu ár.
„Af þeim 9 mönnum sem sæti áttu í fyrsta
ferðamálaráðinu erum við tveir enn á lífi,
Sigurlaugur Þorkelsson og ég. Sigurlaugur
sat í ráðinu sem fulltrúi Eimskips sem þá
var stór aðili í farþegaflutningum.“ Sjálfur
kom Birgir í ráðið sem fulltrúi Flugfélags Ís-
lands. „Ég hafði unnið hjá Flugfélaginu í
ein 14 ár og starfað í Danmörku og Þýska-
landi en kom síðan heim og var yfir mark-
aðsmálunum,“ segir Birgir. 

Sinnt af áhugamennsku
Birgir segir margs að minnast frá þessum
fyrstu árum. „Ég fór fljótlega að huga að
því að koma árlegum samkomum ferða-
þjónustufólks á koppinn og úr varð fyrsta
ferðamálaráðstefnan sem haldin var á
Þingvöllum árið 1965. Umhverfis- og
samgöngumálin voru mikið á dagskrá
strax í upphafi og síðan var það þessi

endalausa barátta við fjármálin. Í upphafi
sinntu menn þessu fyrst og fremst af
áhugamennsku og það var ekkert greitt
fyrir fundasetu eða slíkt. Varðandi fjár-
mögnun fengum við samþykkt að 10% af
hagnaði Flugstöðvarinnar í Keflavík rynni
til Ferðamálaráðs en það stóðst síðan
aldrei þegar á reyndi. Lánamál voru einnig
stórt viðfangsefni. Ferðamálasjóður var
stofnaður og í hann var mikið sótt.“

Vestnorræna samstarfið
Erlent samstarf hefur frá upphafi verið
meðal verkefna Ferðamálaráðs og nefnir
Birgir í því sambandi samstarf við Færey-
inga og Grænlendinga sem snemma hafi
byrjað og síðan þróast áfram, m.a. í Vest-
norden ferðakaupstefnuna. Einnig eru
löndin með tvo sjóði sem hægt er að sækja
í og ætlaðir eru til að styrkja samband þeir-
ra á sviði ferðamála, þ.e. SAMIK (Ísland-
Grænland) og FITUR (Ísland-Færeyjar).
Birgir segir það skoðun sína að þetta vest-
norræna samstarf hafi skilað öllum aðildar-
löndunum verulegum ávinningi.

Ferðaþjónustan heldur betur 
undið upp á sig
Birgir segist viss um að engan þeirra sem
sæti áttu í fyrsta ferðamálaráðinu hafi
órað fyrir hversu mjög ferðaþjónustan
ætti eftir að vaxa sem atvinnugrein. „Ég
get nefnt sem dæmi að á meðan ég var
úti í Danmörku hafði ég kynnst því að ver-
ið var að bjóða gistingu á sveitabæjum.
Þetta datt mér í hug að gæti einnig verið
hægt hér á landi og árið 1965, meðan ég
var hjá Flugfélaginu, sendi ég sölumann í
hringferð um landið til að leita eftir bæj-
um í slíka starfsemi. Árangurinn varð sá
að 7-9 bæir tóku þátt í verkefninu en í
dag eru þeir 130 innan Ferðaþjónustu
bænda.“

Til starfa hjá Ferðamálaráði
Lúðvíg Hjálmtýsson, formaður Ferðamála-
ráðs, var lengi vel eini starfsmaður ráðsins
ásamt ritara og starfsmanni í hálfu starfi
sem sá um lánsumsóknir úr Ferðamála-
sjóði. Lúðvíg var skipaður fyrsti ferðamála-
stjórinn árið 1976 og árið 1981 var starf-
semin farin að vinda það upp á sig að
ákveðið var að auglýsa eftir markaðsstjóra.
Birgir var þá starfsmaður Flugleiða en
ákvað að söðla um og var ráðinn fyrsti
markaðsstjóri Ferðamálaráðs. Lúðvíg lét
síðan af störfum haustið 1984 og tók Birg-
ir við starfi hans. Því gegndi hann fram til
ársins 1993 er núverandi ferðamálastjóri,

Magnús Oddsson,
tók við. Birgir varð
þá formaður
Ferðamálaráðs til
ársins 1999. „Þá
fannst mér mál til
komið að hætta
eftir 50 ár í ferða-
málageiranum,“
segir Birgir. Hann er þó ekki alveg laus
ennþá þar sem hann situr í stjórn SAMIK.

Stórbætt menntun innan 
greinarinnar
Birgir segir að sem betur fer megi benda
á fjölmargt sem færst hafi til betri vegar
eftir því sem árin liðu. „Eitt af því sem
breyst hefur hvað mest til hins betra er
menntun þeirra sem starfa innan ferða-
þjónustunnar. Þegar ég kem að greininni
fyrst er varla hægt að segja að til hafi ver-
ið fólk sem menntað var til ferðaþjónustu,
í mesta lagi matreiðslumenn og þjónar.
Þetta hefur gerbreyst sem betur fer og nú
er að finna fagfólk á öllum sviðum grein-
arinnar. Þetta vandamál kom vissulega oft
til umræðu hjá okkur en eitt af því sem
stóð í veginum fyrir því að fólk menntaði
sig til ferðaþjónstu var slök afkoma. Þetta
var því ekki atvinnugrein sem freistaði
margra. Það hefur breyst sem betur fer,
þótt enn þurfi að gera betur.“

Þurfum betri afkomu
Hann segir því ekki að neita að fjölgun
ferðamanna hingað til land síðustu ár sé
ævintýri líkust. „Ég held að menn hefðu
haft áhyggjur af því á fyrstu árum Ferða-
málaráðs ef þeir hefðu séð það fyrir að
ferðamenn hingað til lands yrðu fleiri en
allir Íslendingar. Menn hafa skiljanlega allt
frá upphafi haft áhyggjur af viðkvæmri
náttúru landsins og ég var á þeirri skoðun
að setja ætti á gistigjald sem renna myndi
til náttúruverndar. Um þetta hafa verið
skiptar skoðanir, enda alltaf fleiri en ein
hlið á hverju máli. Við búum í einstöku
landi og verðum að gæta þess að spilla
því ekki. Menn verða að hafa hugfast að
það má ekki einblína um of á fjölgun
ferðamanna. Við eigum að selja landið
dýrt, það er mín skoðun. Það sem skiptir
máli er afraksturinn og þótt afkoma í
ferðaþjónustu hafi sem betur fer batnað
þá er hún samt enn langt frá því að vera
nógu góð, eins og ég sagði áðan. Við
þurfum að ná meiri afrakstri út úr grein-
inni, hvernig sem það er gert,“ segir Birgir
Þorgilsson að lokum.
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Menn gengu jafnvel af fundum
– rætt við Birgi Þorgilsson, fyrrverandi ferðamálastjóra og formann Ferðamálaráðs

Birgir Þorgilsson man 
tímana tvenna í íslenskri
ferðaþjónustu og hefur 

setið um 600 af 658 
fundum Ferðamálaráðs.
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Miðvikudaginn 7. júlí síðastliðinn voru 40
ár liðin frá því Ferðamálaráð Íslands tók til
starfa en fyrsti fundur ráðsins var haldinn
7. júlí 1964. Af því tilefni var efnt til mót-
töku þar sem saman komu m.a. sam-
gönguráðherrar fyrr og nú og stór hluti
þess hóps sem setið hefur í Ferðamálaráði.

Á þeim 40 árum sem Ferðamálaráð hefur
starfað hefur ferðamönnum sem leggja
leið sína til Íslands fjölgað mikið. Fyrstu tíu
árin (1965 til 1974) lögðu 510 þúsund er-
lendir ferðamenn leið sína til landsins, en
síðustu 10 ár (1995-2004)var fjöldi er-
lendra ferðamanna sem komu til Íslands
kominn í 2,6 milljónir. Því er spáð að
næstu 10 ár muni rúmar 4 milljónir er-
lendra ferðamanna heimsækja Ísland. Til
marks um aukið mikilvægi ferðaþjónust-
unnar fyrir þjóðarbúskapinn má
nefna að árið 1963 námu tekj-
ur af ferðaþjónustu 0,8% af
gjaldeyristekjum þjóðarinnar en
árið 2003 komu 13 % af gjald-
eyristekjunum frá ferðaþjónust-
unni. 

Jón Karl Ólafsson formaður
Samtaka ferðaþjónustunnar
segir að síðustu áratugi hafi ís-
lensk ferðaþjónusta breyst úr
því að vera nánast tómstunda-
iðja eða aukabúgrein í einn
aðal atvinnuveg þjóðarinnar.
„Það er ljóst að Ferðamálaráð
hefur með samstarfi sínu við
aðila innan ferðaþjónustunnar
gengt lykilhlutverki í þeirri þróun sem orð-
ið hefur„ segir Jón Karl Ólafsson.

Áhersla á umhverfismál
Ferðamálaráð Íslands fer með stjórn
ferðamála, undir yfirstjórn samgöngu-
ráðuneytisins, og er eina stjórnsýslustofn-
un ferðaþjónustunnar í landinu. Meðal
verkefna sem ráðinu eru falin eru land-
kynning og markaðsmál, skipulagning og
áætlanagerð um íslensk ferðamál og
rannsóknir og kannanir í ferðamálum.
Umhverfismál eru einnig vaxandi þáttur í
starfsemi ráðsins en Ferðamálaráði ber að
sjá til þess að helstu áfangastaðir ferða-
manna séu undir það búnir að taka við
þeim straumi fólks sem að þeim beinist á
hverjum tíma. Þessi þáttur í starfsemi
Ferðamálaráðs hefur vakið verðskuldaða
athygli erlendis því þannig er reynt að
tryggja að ágangur verði ekki of mikill á
einstaka ferðamannastaði. Síðustu þrjú ár
hefur verið ráðstafað árlega um 50 millj-
ónum króna til uppbyggingar á aðstöðu

fyrir ferðamenn víða um land. Segja má
að viss „einkavæðing„ sé nú hafin í þess-
um efnum því á liðnu ári var ákveðið að
úthluta 15 af þessum 50 milljónum til
einkaaðila til uppbyggingar á stöðum sem
ráðið samþykkir. 

Aukin umsvif - meira fjármagn
Frá upphafi hefur verið unnið út frá því
meginmarkmiði að dreifa heimsóknum
ferðamanna sem mest um landið og á
árstíðir. Umsvif Ferðamálaráðs Íslands
hafa farið vaxandi á liðnum árum en auk
skrifstofa í Reykjavík og á Akureyri og
upplýsingamiðstöðva í öllum landshlutum
rekur Ferðamálaráð í dag skrifstofur í New
York í Bandaríkjunum og Frankfurt í Þýska-
landi. Fyrr á þessu ári opnaði ráðið síðan
skrifstofu í Kaupmannahöfn. Þá hefur
Ferðamálaráð yfirumsjón með rekstri Ráð-
stefnuskrifstofu Íslands en hún var stofn-
uð árið 1992 af Ferðamálaráði, Flugleið-
um og Reykjavíkurborg, ásamt leiðandi
aðilum á sviði funda og ráðstefnuhalds. 

Árlega tekur Ferðamálaráð þátt í um 40
ferðamálasýningum og um 40 þúsund
fyrirspurnum frá erlendum einstaklingum
er svarað, auk þess sem dreift er um hál-
fri milljón bæklinga fyrir ýmsa aðila í
ferðaþjónustu. Starfsmenn Ferðamálaráðs

Íslands eru í dag 22 en velta ráðsins á síð-
asta ári var um 400 milljónir króna. Sam-
kvæmt fjárlögum hafa fjárveitingar til
ferðamála liðlega þrefaldast á síðustu
fjórum árum. Árið 1999 var 189,9 milljón-
um króna varið til ferðamála en árið 2003
var heildarupphæð fjárveitinga til ferða-

mála komin í 617 milljónir
króna.

Sígild viðfangsefni
Þótt starfsemi Ferðamálaráðs
hafi breyst mikið á undanförn-
um 40 árum þá eru viðfangs-
efnin sígild. Þannig gæti fyrsta
erindið sem tekið var fyrir á
fyrsta fundi ráðsins þann 7. júlí
1964 eins hafa verið til um-
ræðu í dag en það erindi var
frá stjórnvöldum sem leituðu
álits Ferðamálaráðs á þeirri
hugmynd að selja aðgang að
Þórsmörk. Þá sem nú lagðist
ráðið gegn hugmyndum um
slíka gjaldtöku. Á fyrstu árum

Ferðamálaráðs fór mikil vinna í svara beint
erindum sem bárust, en í dag fer meiri
tími í uppbyggingu rafrænna gagna-
grunna þar sem hægt er að leita upplýs-
inga milliliðlaust á vefnum. Til að gera
þetta kleift hefur verið lögð aukin áhersla
á ýmiskonar rannsóknir og kannanir á
vegum ráðsins. 

Þrír ferðamálastjórar frá upphafi
Ferðamálastjóri var fyrst skipaður árið
1976 og hafa þrír menn gengt því starfi;
Lúðvíg Hjálmtýsson, Birgir Þorgilsson og
núverandi ferðamálastjóri Magnús Odds-
son. Alls hafa um 100 einstaklingar verið
skipaðir í Ferðamálaráð þau 40 ár sem
það hefur starfað en á afmælisdaginn var
haldinn 658. fundur ráðsins frá upphaf.
Það er samgönguráðherra sem skipar 7
fulltrúa í Ferðamálaráð í dag, en þegar
flest var á árum áður sátu 23 fulltrúar í
ráðinu. Núverandi formaður Ferðamála-
ráðs Íslands er Einar K. Guðfinnsson al-
þingismaður.
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Ferðamálaráð Íslands 40 ára

Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra 

ávarpar gesti.

Magnús Oddsson 
ferðamálastjóri.

Einar K. Guðfinnsson,
formaður Ferðamálaráðs 

í ræðustóli.

Ferðamálaráð fundaði að sjálfsögðu á afmælisdaginn. Talið frá vinstri: 
Steinn Lárusson, Gunnar Sigurðsson, Hlynur Jónsson, Helga Haraldsdóttir, 

Magnús Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Pétur Rafnsson, 
Ársæll Harðarson og Dagur B. Eggertsson. 
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Sem sjá má var létt yfir mannskapnum. Steingrímur J.Sigfússon, Einar K. Guð-
finnsson, Ísólfur Gylfi Pálmason og Ársæll Harðarson.

Samgönguráðherrar á spjalli. Matthías Bjarnason, Sturla Böðvarsson og
Steingrímur J. Sigfússon.

Kristín Halldórsdóttir, Oddný Björgvinsdóttir og Ragnhildur Hjaltadóttir.

Haukur Birgisson, Erna Hauksdóttir og Pétur Óskarsson.

Birna Bjarnleifsdóttir, Bragi Einarsson og Steinn Lárusson.

Gestir hlíða á ávörp. Fremstir standa Kristján Pálsson, Tómas Ingi Olrich,
Steingrímur J. Sigfússon, Jón Kristjánsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Árni Reynisson

og Jóhannes Sigmundsson.

Samgönguráðherrar fyrr og nú. Matthías Á. Mathiesen, Halldór Blöndal, Matthías
Bjarnason, Sturla Böðvarsson, Steingrímur Hermannsson og Steingrímur J. Sigfússon.

Jón Karl Ólafsson, formaður SAF, afhenti Ferðamálaráði þessa forláta mynd að gjöf
frá samtökunum og veitti Einar K. Guðfinnsson, formaður ráðsins, henni viðtöku.
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„Sumarið á Austurlandi var alveg ágætt
með tilliti til ferðamanna. Það byrjaði ró-
lega, júní var frekar dapur en ágætt í júlí
og ágúst og voru Íslendingar áberandi.
Við merktum þó ekki aukningu á umferð
miðað við árið í fyrra, hvorki meðal Íslend-
inga né erlendra ferðamanna. Ég hef töl-
ur frá tjaldsvæðinu og upplýsingamið-
stöðinni á Egilsstöðum og hef einnig rætt
við gistihúsa- og hóteleigendur á Austur-
landi. Þeir hafa flestir sömu sögu að segja,
þ.e. að umsvifin hafi verið svipuð og í
fyrra. Ef við tökum tjaldsvæðið á Egils-
stöðum sem dæmi þá voru maí og júní
svipaðir og í fyrra, í júlí var fækkun og í
ágúst var aukning,“ segir Hildigunnur Jör-
undsdóttir, forstöðumaður Upplýsinga-
miðstöðvar Austurlands.

Kárahnjúkar draga Íslendinga að
Það sem stóð upp úr í sumar var straum-
ur Íslendinga á leið upp á Kárahnjúka. Er-
lendir ferðamenn höfðu aftur á móti
sama og engan áhuga á þeim fram-
kvæmdum. Við bentum fólki á að byrja á
því að heimsækja Végarð inn í Fljótsdal
þar sem upplýsingamiðstöð Kárahnjúka-
virkjunar er og þar er hægt að fræðast
heilmikið um framkvæmdina.“

Ýmsar nýjungar
Hildigunnur segir
ánægjulegt að
geta sagt frá ýms-
um nýjungum í
ferðaþjónustu á
Austurlandi. „Nýja
hótelið á Seyðis-
firði, hótel Aldan,
gekk mjög vel í
sumar, í Fjarða-
byggð var brydd-
að upp á þeirri nýj-
ung að selja safnapassa í öll söfnin í sveit-
arfélaginu, unnið er að uppbyggingu Álf-
heima á Borgarfirði Eystri og Fjalladýrð í
Möðrudal hefur haldið áfram uppbygg-
ingu. Þá get ég nefnt að búið er að taka í
gegn golfvöllinn á Djúpavogi og er hann
orðin einkar glæsilegur 9 holu völlur. 

Norræna siglir nú allt árið, kemur á þriðju-
dagsmorgnum til Seyðisfjarðar og fer aft-
ur á miðvikudögum kl. 18, þannig að þeir
gestir sem nýta sér vetrarsiglingu ná að
dvelja rúmlega sólarhring á Íslandi . Þetta
er hið besta mál og ætlum við okkur að
ná til þeirra,“ segir Hildigunnur.
Margir viðburðir voru á Austurlandi í sum-

ar eins og jafnan áður og þóttu þeir
heppnast vel. Nóg er eftir af dagskránni á
þessu ári og næst á döfinni eru „Dagar
Myrkurs“ sem haldnir verða í fjórða sinn í
nóvember.

Nýtt kynningarefni
„Við vorum að gefa út margmiðlunardisk
með kynningarefni um Austurland sem
kynntur var á Vestnorden og fékk góðar
viðtökur. Á honum er m.a. listi yfir ferða-
þjónustuaðila allt frá Langanesi að Skafta-
felli, ásamt myndagalleríi og stuttu mynd-
bandi. Einnig var að koma út hjá okkur
nýr bæklingur um Austurland og hefur
fallið í góðan jarðveg,“ segir Hildigunnur.

„Við hér á Vestfjörðum erum nokkuð
ánægð með sumarið. Það fór reyndar
frekar hægt af stað og júní var ekkert sér-
stakur en á móti kemur að umferðin hélst
lengur. Allur ágúst var þannig mjög góð-
ur og fram í september. Það kom mér
skemmtilega á óvart hvað umferð Íslend-
inga hélst lengi fram á haustið, bæði í
gistingu á hótelum og tjaldsvæðum,“
segir Elsa Reimarsdóttir ferðamálafulltrúi
hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Að hennar sögn eru flestir sammála um
að Látrabjarg sé stærsta einstaka aðdrátt-
arafl svæðisins en margt fleira komi til.
„Fólk kemur hingað í leit að ósnortinni
og hrikalegri náttúru, ásamt kyrrðinni,
sem margir tala um. Einnig er fólk að
kynna sér hér mannlíf og menningu og
söfnin eru mikið sótt. Með tilkomu
Galdrasafnsins á Hólmavík hefur safna-
hringurinn hér lengst og almennt má
segja að framboð í afþreyingu hafi stór-
aukist. Hér hefur mikið átak verið unnið í

merkingu gönguleiða og það er sannar-
lega að skila sér,“ segir Elsa. 

Aukin og betri gisting
Hún segir framboð gistingar hafi aukist
verulega og gæðin að sama skapi. „Auk-
ið hótelrými á sunnanverðum Vestfjörð-
um með opnun gistingar í Breiðuvík er
mikið fagnaðarefni. Ég get nefnt fleiri
nýja staði sem opnuðu í sumar og enn
fleiri sem eru í startholunum,“ segir Elsa. 
Afþreyingin hefur að sögn Elsu einnig
aukist mikið og þá gjarnan í tengslum við
gistinguna. „Það má segja að þú getir
fundið allar gerðir afþreyingar á Vestfjörð-
um og mikið úrval ferða í boði, bæði á sjó
og landi. Af því sem væntanlegt er næsta
sumar má nefna stækkun Galdrasafnsins
og fjölskyldugarð á Súðavík.“

Samgöngubætur skipta miklu
Elsa segir ekki hægt fjalla um ferðamál á
Vestfjörðum án þess að koma inn á þær
miklu samgöngubætur sem þar hafa orðið.

„Ég hef orðið vör
við þann misskiln-
ing hjá fólki að
vegir á Vestfjörð-
um séu almennt
slæmir en það er
fjarri sanni. Hér hefur mikið verið unnið að
vegabótum á síðustu árum en telja má lík-
legt að nýr vegur um Bröttubrekku hafi
haft talsvert að segja fyrir umferð inn á
svæðið. Innan Vestfjarða eru mestu breyt-
ingarnar vegabætur um Klettsháls og ná-
grenni og í Ísafjarðardjúpi og er meginhluti
þess nú lagður bundnu slitlagi.

Norðurslóðaverkefnin
Af sérstökum verkefnum nefnir Elsa tvö
verkefni sem eru hluti af Norðurslóðaáætl-
un Evrópusambandsins og Vestfirðingar
taka þátt í. „Þetta er annars vegar svokall-
að Víkingaverkefni og hins vegar verkefni
á sviði umhverfistengdrar ferðaþjónustu,“
segir Elsa að lokum og bendir á vefinn
www.vestfirdir.is fyrir frekari upplýsingar.

Ágætt sumar á 
Austurlandi – og ýmsar nýjungar

Bás ferðamálasamtaka Austurlands á Vestnorden ferðakaupstefnunni. 
Talið frá vinstri: Inga Jónsdóttir, menningarfulltrúi Menningarmiðstöðvar Hornafjarð-

ar; Katla Steinsson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Austurlands; Hildigunnur Jör-
undsdóttir, forstöðumaður Upplýsingamiðstöðvar Austurlands og Stella Hrönn Jó-

hannsdóttir, ferðamálafræðingur í þjóðgarðinum Skaftafelli.

Elsa Reimarsdóttir.

Margt að gerast á Vestfjörðum
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„Markaðsstarfið í Bretlandi hefur verið
með hefðbundnu sniði á árinu og við eig-
um áframhaldandi velgengni að fagna.
Breskum ferðamönnum til Íslands hefur
fjölgað og þessi markaður er okkur sem
fyrr afar mikilvægur, ekki síst í „city
break“ eða borgar-
ferðum. Bretar eru
duglegir að koma
hingað árið um kring
og mjög mikið á lág-
önn,“ segir Sigrún Hlín
Sigurðardóttir, mark-
aðsfulltrúi Ferðamála-
ráðs Íslands á Bret-
landsmarkaði

Kynningarmál á
góðu skriði
Sigrún segir af mörgu
að taka í kynningar-
málum á árinu. „Nefna
má að í janúar sl. tók-
um við þátt í kynningu
bókar Sally Magnusson
„Dreaming of Iceland“
sem vakið hefur mikla
athygli í Bretlandi og
birtist heil opna í The Daily Telegraph um
bókina og útgáfuteitið sem haldið var í
Bláa Lóninu. Þá hafa verið haldnar kynn-
ingar fyrir starfsfólk ferðaskrifstofa og
einnig nokkur félagasamtök samkvæmt
óskum þar um. Í október verður Íslands-
vika í Glasgow sem Icelandair skipuleggur
og býður ferðaþjónustufyrirtækjum begg-
ja vegna Atlantshafsins til sameiginlegs
kynningarátaks sem stendur í fjóra daga.
Íslenskur matur verður m.a. á matseðli
veitingahússins L’Aubergine alla vikuna
og margt fleira mætti nefna,“ segir Sig-
rún. 

Blaðamannaferðir
Samkvæmt venju voru fjölmargar heim-
sóknir blaðamanna skipulagðar. Í júní var
þannig ferð í samvinnu við Regent Holi-
days ferðaskrifstofuna og í september
blaðamannaferð í smölun og réttir, svo
dæmi séu nefnd. „Þá hefur Ferðamálaráð
stutt við heimsóknir fjölmiðlafólks á veg-
um ferðaskrifstofa í Bretlandi, svo sem
Discover the World og Inghams Euro-
breaks, Icelandair Holidays o.fl. Þá er
ónefndur stuðningur og/eða samvinna við
verkefni með Icelandair UKog Iceland Ex-
press,“ segir Sigrún.

Útvarp og sjónvarp
Hvað varðar heimsóknir útvarps- og sjón-

varpsstöðva þá kom RTE, írska útvarpið,
og gerði klukkustundar langan þátt. Þátt-
urinn sem sendur var út á besta útsend-
ingartíma vakti heilmikla athygli. BBC
hefur nýlokið gerð þáttar um fjölskyldu-
ferð til Íslands. Var hann unninn í sam-

vinnu við Ferðamálaráð og Ferðaþjónustu
bænda

Tímarit og stórblöð
Sigrún segir mikið fjallað um Ísland í
breskum dagblöðum og tímaritum. Til að
nefna dæmi þá komu Jack Magazine og
Wedding Day Magazine til að taka mynd-
ir með íslenska náttúru í bakgrunni; Food
& Travel Magazine kom til að taka mynd-
ir fyrir greinar um íslenskan mat og mat-
armenningu; Olive Magazine fjallaði um
Reykjavik og ferðir út frá borginni með
áherslu á matarmenningu og TNT Mag-
azine fjallaði um Bláa lónið. Golf Punk
mun birta grein um golf á Íslandi, en
blaðamaðurinn spilaði á fjórum 18 holu
völlum á Reykjavíkursvæðinu. 

Greinar og umfjöllun um Ísland hafa birst
í öllum stærstu blöðum Bretlands á árinu.
The Daily Telegraph birti grein með yfir-
skriftinni „Dreaming of Iceland“ og
myndir frá Bláa lóninu; The Independent
fjallaði um Reykjavik, Snæfellsnes og
Vestfirði; Evening Standard Magazine
fjallaði um „The Great Outdoors of
Iceland“; The Observer birti þrjár greinar
um Ísland á árinu; The Guardian fjallaði
um Snæfellsjökul í tengslum við sögu
Jules Verne „Journey to the Centre of the
Earth“; í The Financial Times birtist um-

fjöllun með yfirskriftinni „What I love
about Reykjavik“ og í The Glasgow Her-
ald „Folk tales of the Unexpected“ og síð-
ast en ekki síst grein í METRO. Af þessari
upptalningu sést að Ísland hefur verið
mjög til umfjöllunar í breskum fjölmiðlum

það sem af er árinu.
„Síðast en ekki síst vil
ég nefna sérstakt
markaðsátak sem fólst
í því að gerður var 20
síðna bæklingur um
Ísland og dreift með
Travel Weekly í lok
september í 25 þús-
und eintökum. Mark-
miðið er að fá fleiri
ferðaskrifstofur til að
selja landið,“ segir
Sigrún.

Sýningar og fleira
Af öðrum verkefnum
sem voru í gangi á ár-
inu nefnir Sigrún að
tekið var á móti ferð-
skrifstofustarfsfólki í
kynningarferðum frá

Thomas Cook og Wildlife Worldwide. Þá
stóðum við að samkeppni í tímaritinu
ABTA spirit og var vinningurinn Íslands-
ferð.
Sem fyrr mun Ferðamálaráð taka þátt í
sýningunni World Travel Market London í
nóvember. „Þetta er bæði fag- og neyt-
endasýning og talin stærsta ferðasýning í
heimi. Þá tökum við þátt í Holiday World í
Dublin í janúar næstkomandi og Dest-
inations 2005 í febrúar, en báðar þessar
sýningar eru neytendasýningar.“

Nóg framundan á næsta ári
Að sögn Sigrúnar liggja þegar fyrir mörg
spennandi verkefni á næsta ári. „Það er
meðal annars í gangi undirbúningur fyrir
ljósmyndasamkeppni í samvinnu við
Wanderlust, The Independent og Dest-
inations 2005. Verðlaunin verða tvenns-
konar, annarsvegar fern verðlaun fyrir
áhugaljósmyndara og ein verðlaun til at-
vinnuljósmyndara og verða verðlaunin
veitt í mars 2006. Þá er verið að vinna í að
fá fjölmiðla hingað vegna viðburða á vetri
komanda, s.s. Food & Fun og Vetrarhátíð.
Blaðamannaferð með Discover the World
er fyrirhuguð fyrri part sumars og þá get
ég nefnt að vegna fjárskorts varð skoska
sjónvarpið að hætta við fyrirhugaða ferð
hingað í ár en hefur hug á að koma á
næsta ári.,“ segir Sigrún.
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Bretlandsmarkaður er okkur sem fyrr afar mikilvægur, ekki síst í „city break“ eða borgarferðum og þá
eru Bretar duglegir að ferðast til Íslands allt árið.

Bretlandsmarkaður er á góðri siglingu
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„Ferðaþjónustuaðilar í Rangárþingi og Mýr-
dal eru almennt ánægðir með fjölda ferða-
manna það sem af er árinu og tala um
aukningu frá í fyrra. Margir hafa talað um
að apríl og maí séu langt fyrir ofan það sem
þeir hafa verið og einnig hafi september al-
mennt verið betri en í fyrra. Á háönn tala
menn um allt að 20% aukningu í gistingu
og hefur það skilað sér til veitingastaða og
annarra sem þjóna ferðafólki,“ segir Ey-
mundur Gunnarsson, atvinnu- og ferða-
málafulltrúi Rangárþings og Mýrdals.

Eymundur segir að á svæðinu sé það eink-
um náttúrufegurð sem fólk er að sækja í
þó svo að aukning hafi verið í afþreyingu.
„Mér er sagt að það hafi verið aukning í
heimsóknum ferðamanna í Landmanna-
laugar og Þórsmörk og hafi verið mann-
margt á Laugaveginum í sumar. Þó hafa
menn tekið eftir að miklu meira er um að
einstaklingar komi á eigin vegum og er
það breyting frá því sem var.“

Margt nýtt í gangi
Í Rangárþingi og Mýrdal hafa margir
stækkað og bætt aðstöðu til gistinga
og/eða aðra aðstöðu, að sögn Eymundar.
„Nýr veitingastaður, Árhús á Hellu, opn-
aði í sumar. Hlíðarendi og Björkin á Hvols-

velli hafa farið í gegn um mikl-
ar breytingar og Country hótel
Anna er nýfarin að nýta sér
stjörnugjöf Ferðamálaráðs,
fyrstur gististaða í Rangárþingi
eystra. Hótel Dyrhólaey og
Hótel Höfðabrekka hafa bætt
við herbergjum, ásamt tölu-
verðu af nýjum aðilum. Hesta-
afþreying er mjög mikil og lík-
lega stærsta atvinnugrein í
ferðaþjónustu hér um slóðir. Margir
ferðamenn vilja njóta náttúrufegurðar
svæðisins í gönguferðum og unnið er að
aðgerðum til að mæta þeim þörfum.
Sveitarfélagið Mýdalshreppur var með
hóp 23 Veraldarvina í gerð göngustíga og
í annarri aðhlynningu náttúru,“ segir
Rögnvaldur.

Stefnumótun í atvinnu- og 
ferðamálum
Hann segir einnig nauðsynlegt að minnast
á að nú er í gangi stefnumótun í atvinnu-
og ferðamálum í Rangárþingi og Mýrdal
og á að marka stefnu til ársins 2010.
„Margir aðilar úr hinum ýmsu greinum,
t.d. menningu, menntun, stjórnsýslu og
atvinnu- og ferðaþjónustu, koma að gerð
þessarar stefnumótunar og mun þetta

nýtast mjög vel á komandi árum. Jafn-
hliða verður gerð aðgerðaáætlun þar sem
fram kemur hvernig, hvenær og hver á að
vinna viðkomandi atriði.“

Samvinna skilar árangri
Eins og sjá má á þessari upptalningu er
ferðaþjónusta í mikilli uppsveiflu á svæðinu
og það er hugur í mönnum, að sögn Ey-
mundar. „Margir ferðaþjónustuaðilar vinna
saman að markaðssetningu og nýta sér
þann styrk sem fæst af því. Mörgu ber að
þakka og síðast en ekki síst öflugri upplýs-
ingaveitu sem kemur í gegn um Upplýs-
ingamiðstöð Suðurlands og stöðvarnar á
Hellu, Hvolsvelli og í Vík en þar hafa sveit-
arfélögin verið að vinna mjög metnaðar-
fullt starf sem ætti að vera mörgum eftir-
breytni,“ segir Eymundur að lokum.
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Uppsveifla í Rangárþingi
og Mýrdal

Eymundur Gunnarsson, atvinnu- og ferðamálafulltrúi Rangárþings og
Mýrdals.

„Þeir ferðaþjónustuaðilar sem ég hef tal-
að við bera sig mjög vel og tala um að hér
á Norðurlandi hafi verið mikið og gott
rennsli í sumar, bæði innlendra og er-
lendra ferðamanna. Almennt séð held ég
að við getum því lýst yfir ánægju með
sumarið,“ segir Kjartan Lárusson, fram-
kvæmdastjóri Markaðsskrifstofu Ferða-
mála. Skrifstofan er samstarfsvettvangur
sveitarfélaga, ferðaþjónustufyrirtækja og
ferðamálasamtaka á Norðurlandi í sam-
bandi við markaðsmál í ferðaþjónustu og
hefur verið að þróast og festa sig í sessi
síðustu ár.

Að sögn Kjartans virðist svipaða sögu að
segja bæði af Norðurlandi eystra og ves-
tra. Ferðaþjónustuaðilar merki aukningu á
flestum sviðum og sums staðar verulega.
„Tilfinningin segir okkur að Íslendingar
hafi verið sérlega duglegir að ferðast um
Norðurland í sumar með tjaldvagna sína
og fellihýsi og menn mega sannarlega
ekki vanmeta landann þegar kemur að
ferðalögum. Íslendingar gista vissulega í

minna mæli á hótelum og gistiheimilum
en telja drjúgt þegar kemur að neyslu ým-
iskonar. Ég tel að matvörubúðir og veit-
ingahús hafi fundið fyrir aukinni neyslu Ís-
lendinga á ferð sinni um Norðurland“
segir Kjartan.

Gistitölur vöktu athygli
Þegar gistitölur fyrir júlímánuð birtust frá
Hagstofunni ráku margir upp stór augu því
þær sýndu mun minni aukningu á Norður-
landi en víðast annars staðar. Kjartan segir
því ekki að neita að menn hafi sett spurn-
ingamerki við þessar tölur og eftir því sem
menn hafa kannað málið betur vex forvitni
okkar varðandi hvort hugsanlega sé um
einhverja skekkju að ræða. „Þessar tölur
stangast á við þau kennileiti sem við höfum
til að miða við og ber ekki saman við það
sem hótelrekendur sjálfir segja um gistingu
í júlí. Þó er rétt að fara varlega í að stað-
hæfa nokkuð. Ég tel því ástæðu til að
könnuð verði betur þau gögn sem lágu til
grundvallar,“ segir Kjartan, ef það gæti
skýrt þennan mun milli landssvæða.

Sprenging í
Jarðböðunum
Framboð afþrey-
ingar hefur
stöðugt verið að
aukast á Norður-
landi og óþarfi
ætti að vera að
kynna t.d. þá sér-
stöðu sem Húsvíkingar hafa skapað sér í
tengslum við hvalaskoðun. Kjartan segir
gott hljóð vera í þeim aðilum í afþreying-
argeiranum sem hann hafi verið í sam-
bandi við. „Jarðböðin við Mývatn eru lík-
ast til sú nýjung hér á svæðinu sem kom-
ið hefur sterkast inn í sumar og aðsóknin
í þau umfram allar áætlanir sem gerðar
höfðu verið. Með þær takmörkuðu upp-
lýsingar sem nú liggja fyrir er erfitt að
staðhæfa mikið, en alltaf fróðlegt að
skoða tölur vel. Ætla má að sumarið 2004
hafi verið a.m.k. gott meðalár á Norður-
landi og vonandi betra en fyrstu tölur
gefa til kynna.“

Norðlendingar bera sig vel

Kjartan Lárusson.
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„Við erum tiltölulega ánægð með ferða-
mannatímabilið. Þýskaland er stór mark-
aður og við erum að ná um 10% aukn-
ingu í ferðum þýskra ferðamanna til Ís-
lands það sem af er árinu, miðað við sama
tímabil í fyrra. Að teknu tilliti til ytri að-
stæðna og þeirrar samkeppni sem ríkir á
markaðssvæðinu þá held ég að við getum
vel unað við okkar hlut,“ segir Haukur
Birgisson, forstöðu-
maður skrifstofu Ferða-
málaráðs í Frankfurt.

Svæði skrifstofunnar
tekur auk Þýskalands til
annarra þýskumælandi
landa Mið-Evrópu,
Frakklands, Hollands,
Belgíu og fleiri landa.
„Frakkland er að gefa
okkur heldur minni
fjölgun ferðamanna en
í fyrra en þá var reynd-
ar mikil aukning á milli
ára. Svipaða sögu er að
segja af Hollandi en
hins vegar er Sviss að
koma mjög sterkt inn á
þessu ári. Þar erum við
búin að fjárfesta tals-
vert í gegnum sam-
starfsverkefni sem ég
hef trú á að sé að skila sér í bland við auk-
ið framboð af flugsætum. Sömuleiðis eru
Ítalía og Spánn vaxandi svæði og góðir
markaðir,“ segir Haukur.

Norðrið sótt í sig veðrið
Haukur segir af mörgu að taka varðandi
verkefni ársins í markaðsstarfinu. „Ef ég á
að nefna það tvennt sem við höfum ein-
beitt okkur mest að á þessu markaðs-
svæði þá eru það annars vegar samskipti
við ferðaheildsala og hins vegar stórar
auglýsingaherferðir í samstarfi við
Icelandair. Hvort tveggja hefur að mínu
viti skilað góðum árangri og styrkt stöðu
Íslands sem áfangastaðar,“ segir Haukur. 
Hann bætir því við að samkeppnin á
markaðinum hafi verið gríðarlega hörð
upp á síðkastið. „Löndin hér í kringum
okkur hafa úr að spila háum fjárhæðum
til markaðssetningar og sækja af krafti inn
á þýska markaðinn. Þetta eru lönd eins og
Ungverjaland, Slóvenía og fleiri fyrrum
austantjaldsríki sem sækja nú hratt fram
og keppa grimmt um að ná til sín ferða-
fólki. Norðrið hefur engu að síður sótt í
sig veðrið og þar hefur hlutur okkar Ís-

lendinga hlutfallslega verið stærri en
frænda okkar á hinum Norðurlöndunum.
Að öllu þessu samanlögðu getum við ver-
ið mjög ánægð með okkar hlut,“ segir
Haukur.

Haukur segir að nokkuð hafi verið fjárfest
í að kynna ferðalög til Íslands utan há-
annatíma, þ.e. vetrar- og haustferðir. Síð-

an eigi eftir að koma í ljós hver árangur-
inn verður. „Það verður að segjast eins og
er að ég er bara hóflega bjartsýnn því
samkeppnin í borgarferðum er gríðarleg,
lágt verð í gangi og nýir áfangastaðir sem
hafa vaxið hraðar en við. Það er bara stað-
reynd málsins.“

Blaðamannaheimsóknir ekki 
metnar til fjár
Góður árangur næst ekki án fyrirhafnar
og Haukur segir nauðsynlegt að vera
stöðugt vel á verði. „Við höfum haldið
áfram góðum tengslum við fjölmiðla og til
Íslands hafa komið fjölmargir blaða- og
fjölmiðlamenn fyrir okkar tilstuðlan. Í kjöl-
farið birtist undantekningarlaust jákvæð
umfjöllun um land og þjóð. Slík umfjöllun
í útbreiddum fjölmiðlum verður seint met-
in til fjár og eins og ég hef áður bent á þá
er verðgildi þeirra blaðamannaheimsókna
sem við stöndum fyrir margfalt á við þá
fjármuni sem við gætum nokkurn tímann
sett í beinar auglýsingar. Þetta er því liður
í markaðsstarfinu sem sinna þarf vel. Af
stórum fjölmiðlaverkefnum get ég nefnt
blaðamannafund í maí í samvinnu við

Thomas Cook ferðaskrifstofuna sem 40-
50 manns sóttu og gerð sjónvarpsþátta
sem sýndir verða í vetur,“ segir Haukur.

Ferðamálaráð tók þátt í hinni viðamiklu Ís-
landskynningu í París á dögunum sem
Haukur segir greinilega hafa vakið mikla
athygli. „Þetta var almenn Íslandskynning
og við reyndum að nota tækifærið til að

koma ferðaþættinum
sem best til skila.
Héldum m.a. mót-
töku fyrir ferðaheild-
sala o.fl.“

Efla upplýsinga-
gjöf
Haukur segir starfið á
skrifstofunni hafa
gengið vel. „Við höf-
um einsett okkur að
efla enn og bæta
upplýsingagjöf. Pönt-
un á Íslandsbæk-
lingnum er komin í
fast horf og á sér nú
nær eingöngu stað í
gegnum á Netið á
vefnum okkar ice-
tourist.de fyrir þýsku-
mælandi löndin, ice-
tourist.de/islande fyr-

ir Frakkland og nú einnig icetourist.de/nl
fyrir Holland,„ segir Haukur. Það færist í
aukanna að ferðaþjónustufyrirtækin nýti
sér þjónustu okkar, hvort sem er til dreif-
ingar á efni eða annars, en við erum til
þjónustu reiðubúin og tilbúin til sam-
starfs með hverjum þeim sem vill kynna
Ísland.“

Halda þarf vel á spöðunum
Haukur segir ýmis spennandi verkefni
framundan. „Við erum t.d. um þessar
mundir að fara af stað með blaðamanna-
herferð sem tengist mat og menningu.
Almennt má segja að við leggjum áherslu
á að þemað í því sem við komum á fram-
færi þurfi að vera hnitmiðað og skýrt þan-
nig að það komist vel til skila. En ég er
bjartsýnn um áframhaldandi gott gengi.
Þýskir ferðamenn eru okkur afar mikil-
vægir. Þeir dreifast t.d. vel um landið og
dvelja að jafnaði lengur en flestir aðrir.
Þannig er mikilvægt að við höldum áfram
öflugu markaðsstarfi hér á svæðinu því
framboðið af áhugaverðum áfangastöð-
um er sannarlega nóg,“ segir Haukur að
lokum.
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Norðrið hefur sótt í sig veðrið og þar hefur hlutur okkar Íslendinga hlutfallslega verið stærri en frænda
okkar á hinum Norðurlöndunum, segir Haukur Birgisson meðal annars.

Getum verið ánægð með árangurinn
-segir Haukur Birgisson, forstöðumaður skrifstofu Ferðamálaráðs í Frankfurt
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Hér á Norðurbryggju hefur verið nóg að
gera. Á þeim átta mánuðum sem liðnir
eru frá því að skrifstofan Ferðamálaráðs
var opnuð erum við búin að ná að koma
okkur vel fyrir og tekið þátt í þó nokkrum
viðburðum“ segir Lisbeth Jensen, for-
stöðumaður skrifstofu Ferðamálaráðs Ís-
lands í Kaupmannahöfn en markaðs-
svæði hennar tekur til allra Norðurlanda.
Auk Lisbet starfar Lilja Dröfn Pálsdóttir á
skrifstofunni.

Þjóðhátíðardagurinn tókst vel
„Í tengslum við þjóðhátíðardag Íslend-
inga vorum við með heljar dagskrá til að
kynna Ísland sem náði hámarki með há-
tíð 20. júní. Hátíðin var sett upp fyrir
dönsku fjölskylduna, að hún kæmi og
kynntist Íslandi og hvað við höfum að
bjóða upp á á Íslandi. Bláa lónið, Ice-
land Express, Icelandair, Smyril Line,
Hekla Travel, Laxá og fleiri komu og
voru með kynningar. Í samvinnu við Ís-
lendingafélagið og íslenska sendiráðið
vorum við með fyrirlestra, tónlist og ís-
lenskan mat, þ.e. pylsur og lambakjöt.
Þessi uppákoma tókst þvílíkt vel og við
munum alveg örugglega stefna á að
halda Íslendingahátíð fyrir dönsku fjöl-
skylduna á hverju ári héðan í frá. Fólk
sem er vant að vera við svona hátíðir

sagði að það hefðu komið um 2.500
manns, sem við teljum vera mjög gott
svona í fyrsta skipti.“

Þjóðdansarnir
Þann 18. ágúst síðastliðinn var staðið fyr-
ir viðburði þar sem íslenskir þjóðdansar
voru í aðalhlutverki. Bæði íslenskir og
danskir áhugamenn komu og dönsuðu
fyrir utan Norðurbryggju þar sem skrif-
stofa Ferðamálaráðs og íslenska sendiráð-
ið eru til húsa og var fólk einstaklega
heppið með veður. 

„Take off“ helgað Íslandi
Í tengslum við Vestnorden ferðakaup-
stefnuna var gefið út 16 síðna blað um Ís-
land sem fylgdi „Take off“ tímaritinu.

Blaðið er gefið út í Danmörku í um
70.000 eintökum og var þetta í fyrsta
skipti sem tímaritið var gefið út með sér-
útgáfu inní, þ.e. blaðinu um Ísland.
„Tímaritið hafði samband við okkur og
við skipulögðum heimsókn blaðamanns
til Íslands. Markmiðið var að senda hann á
sem flesta staði á Íslandi þannig að allt
landið fengi þá bestu kynningu sem
mögulegt væri. Okkur finnst að verkefnið
hafi tekist vel og blaðið hlaut góðar und-
irtektir,“ segir Lisbeth.

Starfið framundan
Lisbeth segir af mörgu að taka í mark-
aðsstarfinu næstu vikur og mánuði. „Við
erum að undirbúa eins konar fréttabréf
sem sent verður til viðskiptavina í Dan-
mörku, Finnlandi, Svíþjóð og Noregi.
Munu um 75.000 manns fá þetta bréf
sent til sín og í framtíðinni munum við
reyna að halda okkur við að senda út
bréf annan til þriðja hvern mánuð.
Einnig liggur fyrir hjá mér að styrkja
tengslin við lykilfólk í hverju landi á
markaðssvæðinu og mun ég á næstunni
fara í heimsókn til allra landanna. Síðan
eru nokkrar ferðaráðstefnur sem ég mun
sækja til að kynna Ferðamálaráð og láta
vita að við séum komin með skrifstofu í
Danmörku og komin til að vera. Þá get
ég loks nefnt að við erum að undirbúa
kynningarpakka til að senda til grunn-
skólanna hérna í Danmörku til að byrja
með. Við viljum bjóða bekkjunum að
koma og fá kynningu á Íslandi og þeir
geta einnig fengið veggmyndir og geisla-
diska með myndum frá Íslandi,“ segir
Lisbeth að lokum.
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Starfsemin á
Norðurbryggju
komin vel 
af stað

Lisbeth og Lilja fyrir utan Norðurbryggju í Kaupmannahöfn þar sem skrifstofa Ferðamálaráðs er til húsa.

Ferðamálaráðstefnan 2004 verður
haldin í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á
Kirkjubæjarklaustri dagana 14. og 15.
október. 

Inngangserindi ráðstefnunnar flytur Ás-
geir Jónsson, hagfræðingur KB Banka
og lektor við HÍ, með yfirskriftinni
„Efnahagslegt gildi ferðaþjónustu„.
Ásgeir er annar meginhöfundur skýrsl-
unnar „Flug- og ferðaþjónusta á Ís-
landi„ sem unnin var fyrir Samgöngu-
ráðuneytið og kynnt fyrr á þessu ári.
Auk innlendra fyrirlesara flytur Olivier
Jacquin erindi og nefnist það „2004-
2005 Hotel Industry Trend and Pres-

entation of Rezidor SAS Hospitality„.
Olivier Jacquin er framkvæmdastjóri
markaðs- og sölusviðs Rezidor SAS,
sem m.a. er með Radison SAS hótelin
innan sinna vébanda.

Afhending umhverfisverðlauna
Ferðamálaráðs
Um kvöldið er móttaka í boði sam-
gönguráðherra og í kjölfarið hefst
kvöldverður og skemmtun. Þar fer
samkvæmt venju fram afhending um-
hverfisverðlauna Ferðamálaráðs Íslands
fyrir árið 2004. Daginn eftir, föstudag-
inn 15. október, verður kynning á
ferðaþjónustu svæðisins.

Ferðamálaráðstefnan 2004
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„Ég myndi telja að góður árangur hafi
náðst á þessum markaði það sem af er ár-
inu. Fyrstu átta mánuðir ársins sýna 12%
aukningu á komum Bandaríkjamanna til
landsins eða 36.212 á móti 32.505 árið
áður. Kanadamenn koma einnig sterkt út
og er um 35% fjölgun að ræða fyrstu átta
mánuðina,“ segir Einar Gústavsson, for-
stöðumaður skrifstofu Ferðamálaráðs Ís-
lands í New York.

Aðrir mælanlegir þættir
koma einnig mjög vel út,
að sögn Einars. „Ég get
nefnt fyrirspurnir sem
hingað berast. Fyrstu átta
mánuðina bárust skrif-
stofunni samtals 22.271
fyrirspurnir á móti 12.277
árið áður, eða aukning
um 81%. Í kjölfar þessa
hefur mikil aukning á
dreifingu kynningarefnis
átt sér stað og sem dæmi
þá hefur aðalbæklingi
okkar, „Visit Iceland
2004“ verið dreift í 115
þúsund eintökum. Fyrr á
árinu kom út ný fimm
mínútna landkynningar-
mynd (teaser) um Ísland:
„Pure Natural Unspoiled – ICELAND – The
Way Life Should Be“. Var myndin einnig
sett í DVD format og er búið að dreifa
nær 50 þúsund eintökum síðan í mars-
mánuði. Myndina, sem nú þegar hefur
unnið til fjölda verðlauna, má skoða á
www.IcelandTouristBoard.com.“

Sameiginlegt markaðsátak 
skilar árangri
Að sögn Einars má án nokkurs vafa rekja
meginástæður velgengni Íslands á Banda-
ríkjamarkaði til sameiginlegs mark-
aðsátaks Ferðamálaráðs og ferðaþjón-
ustufyrirtækja á markaðnum síðustu miss-
erin. „Átakið hefur einnig vakið sérstaka
athygli innan greinarinnar sem og hjá al-
menningi og hefur virkað sem vítamín-
sprauta fyrir alla aðila. Íslandsauglýsingar
hafa skreytt síður fremstu dagblaða og
tímarita landsins þar sem fólk er hvatt til
að eyða frítíma sínum á Íslandi. Eins og
flestir vita eru sumarfrí Bandaríkjamanna
mun styttri en annarra vestrænna þjóða
og því gengur samkeppnin um ferða-
manninn frekar út á tíma hans en pen-
inga,“ segir Einar.

Hann bendir einnig á að umfjöllun blaða,
tímarita og sjónvarps um Ísland hafi að
sama skapi verið með mesta móti og sjá
má fjölmiðlabirtingar um landið oft í viku
hverri. „Umfjöllun þessi er nánast undan-
tekningalaust mjög jákvæð og hefur þær
afleiðingar að væntanlegir ferðamenn
sannfærast um að tíma þeirra sé mjög vel
varið á Íslandi. Við getum sagt með stolti
að „Iceland is Hot“. Mikil áhugi fjölmiðla

hefur leitt til fjölgunar blaðamannaferða
og má gera ráð fyrir framhaldi á því
næstu misserin,“ segir Einar.

Áhyggjur af verðlagsþróun
Þrátt fyrir góðæri og velgengni þá er að
sögn Einars töluverð ástæða til að hafa
áhyggjur af verðlagsþróun í íslenskri
ferðaþjónustu fyrir Bandaríkjamenn.
„Verð á flestum þáttum þjónustunnar
hefur tekið töluverðum hækkunum og í
ofanálag hefur verðgildi dollars rýrnað um
hartnær 25%. Samanlagt er þetta mjög
alvarlegt mál og sjálfskipað hættuástand.
Ef ekki verður breyting á þá förum við
fljótlega að finna fyrir tregðu neytandans
til að greiða ofurverð fyrir ferð og uppi-
hald. Nóg er af samkeppni og úr nógu er
að velja af sambærilegri vöru fyrir miklu
lægra verð.

Í okkar atvinnugrein er eitt atriði sem al-
veg má stóla á, þ.e. harðnandi sam-
keppni. Ísland hefur uppá að bjóða mik-
ið úrval afþreyingar og viðurværis fyrir
ferðamenn, jafnt sumar sem vetur og
hefur orðið veruleg breyting til batnaðar

sem við öll getum verið stolt af. Hitt er
samt staðreynd að samkeppnisaðilar
okkar hafa einnig þróað vöru sína á
sama tíma og við verðum ávallt að vera
vakandi á verðinum hér. Mjög nauðsyn-
legt er að vera stöðugt að endurnýja sig,
rannsaka hvað viðskiptavinurinn vill,
hvernig hann vill fá vöruna framreidda
og ávallt passa gæðahliðina. Einnig er
augljóst að mikil fjölgun ferðamanna í

sumar hefur orsakað
mikið álag á innviðina
sem passa verður að ekki
bresti,“ segir Einar.

Tækifæri til sóknar
Einar hefur fylgst með
þróun ferðaþjónustunnar
til fjölda ára og hann seg-
ir það sitt mat að sjaldan
eða aldrei hafi verið betri
tækifæri til sóknar fyrir
Ísland á þessu sviði. „Ber
þar hæst að nefna stór-
aukið áætlunarflug til og
frá landinu og einnig öll
þau nýju og glæsilegu
hótel sem hafa komið og
munu koma á næstu
árum. Það þarf áræði til
slíkra ákvarðana og mikil

áhætta fylgir fyrir þá sem það gera. Það
er deginum ljósara að til að vel takist
þurfa allir, bæði ferðaþjónustufyrirtækin
sem og stjórnvöld, að taka höndum sam-
an og vinna einhuga að því að þessi út-
rás takist giftusamlega. Hvað Bandaríkja-
markað varðar, þá gerir Icelandair ráð
fyrir meira en 1.200 ferðum á ári milli Ís-
lands og Bandaríkjanna. Nú eru til við-
bótar að opnast tækifæri á Kyrrahafs-
ströndinni í gegnum væntanlegt áætlun-
arflug til San Francisco. Ég legg á það
áherslu að það er áríðandi fyrir alla að
útrás sem þessi takist giftusamlega og vil
ég hvetja alla aðila í ferðaþjónustu að
íhuga alvarlega þau tækifæri sem í þessu
felast. 

Ég held að við getum fullyrt að staða Ís-
lands á Bandaríkjamarkaði er mjög vel
viðunandi, enda hefur mikil rækt verið
lögð við þennan markað í mjög langan
tíma og þar hafa margir komið að mál-
um. Þessi markaður mun því að mínu
mati skila okkur árangri erfiðis og 
áhættu um ókomna tíð, segir Einar að
lokum.

Bandaríkjamarkaður mun að mati Einars Gústavssonar skila okkur árangri erfiðis og áhættu um
ókomna framtíð.

Góð staða og tækifæri til sóknar í 
Bandaríkjunum – en þurfum að vera vel á verði



Flestir virðast sammála um að flokkun
gististaða á Íslandi með stjörnugjöf sé
nauðsynlegur þáttur í uppbyggingu
ferðaþjónustu hérlendis, ekki einvörð-
ungu fyrir aðila í gistiþjónustu heldur
fyrir alla ferðaþjónustuna. Flokkunin
hófst árið 2000 og hefur frá upphafi
verið í umsjón Ferðamálaráðs Íslands.
Þetta er því fjórða árið sem verkefnið er
í gangi. 

„Ég vil meina að flokkunin hafi þegar orð-
ið gistiþjónustu á Íslandi til verulegs fram-
dráttar. Um allan heim eru gestir vanir að
hafa stjörnugjöf til viðmiðunar þegar þeir
velja sér gististað því þó svo að þau atriði
sem tekin eru inn í slíka stjörnugjöf geti
verið mismunandi á milli landa þá hefur
hún alþjóðlega merkingu og hjálpar fólki

að velja sér gistingu í þeim gæðaflokki
sem það óskar,“ segir Elías Bj. Gíslason,
forstöðumaður upplýsinga- og þróunar-
sviðs Ferðamálaráðs. Við flokkunina er
stuðst við flokkunarkerfi samtaka veit-
inga- og gistihúsa í Danmörku, HORESTA,
en þar í landi hefur verið mjög góð reynsla
af þessu starfi.

Lægri gjaldskrá
Sú breyting varð á framkvæmd flokkunar-
innar nú í vor að gististaðirnir eru heim-
sóttir og skoðaðir af starfsmanni Ferða-
málaráðs en ekki utanaðkomandi verk-
taka eins og verið hefur. Öldu Þrastardótt-
ur, verkefnisstjóra hjá Ferðamálaráði, var
falið verkefnið og hefur hún farið vítt og
breitt um landið síðustu vikur til að taka
út gististaði. Með þessari breytingu,

ásamt öðrum skipulagsbreytingum, var
hægt að lækka kostnað við flokkunina
um 20% og tók ný gjaldskrá gildi fyrr á
árinu. M.a. er nú ódýrara fyrir minni gisti-
staði að taka þátt.

Flokkuðum gististöðum fjölgar
Að undanförnu hefur fjölgað þeim gisti-
stöðum sem taka þátt í verkefninu og eru
nú staðirnir alls orðnir 56 talsins sem taka
þátt í stjörnuflokkuninni. M.a. hafa nú öll
KEA hótelin verið flokkuð, þ.e. Hótel
Harpa, Hótel Norðurland, Hótel Gígur og
Hótel Björk. Fyrir var Hótel Kea flokkað.
Aðrir nýir staðir eru Hótel Þórshamar í
Vestmannaeyjum, Country Hótel Anna á
Moldnúpi, Gistiheimili Sigríðar í Reykjavík
og Gistiheimili Snorra í Reykjavík. Fleiri
gististaðir bíða flokkunar.

Nýtt flokkunarviðmið
Þá má geta þess að nýtt flokkunarviðmið
hefur verið samþykkt og verða gististaðir
flokkaðir eftir þessu nýja viðmiði frá og
með 1. janúar 2005. Breytingar þær sem
nú hafa verið samþykktar eru hliðstæðar
nýjum viðmiðum er tóku gildi í Danmörku
um sl. áramót og gististaðir í Svíþjóð,
Grænlandi og Færeyjum eru flokkaðir
eftir.

Handbókin 2005
Þessa dagana er verið að uppfæra gagnagrunn Ferðamálaráðs. Hann er gefinn út
í prentaðri útgáfu í handbókinni „Ísland“ og er jafnframt aðgengilegur á landkynn-
ingarvefnum www.icetourist.is og íslenska ferðavefnum www.ferdalag.is. Grunn-
urinn geymir nú upplýsingar um vel á annað þúsund ferðaþjónustuaðila. Handbók-
in mun koma út í desember og er enn tækifæri til að skrá sig en það er ferðaþjón-
ustuaðilum að kostnaðarlausu. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 461-2915 eða
í netfanginu upplysingar@icetourist.is

Kannanir 
á vegum 
Ferðamálaráðs
Sem kunnugt er hefur Ferðamálaráð
staðið fyrir könnunum meðal erlendra
gesta um árabil. Markmiðið með þeim er
fyrst og fremst að öðlast heildarsýn yfir
þá ferðamenn sem hingað koma, hvað
dregur fólk til Íslands, eftir hverju sækjast
erlendir ferðamenn, hver er ferðahegðun
þeirra, hve miklu eyða þeir og hver eru
viðhorf þeirra svo eitthvað sé nefnt. Alls
hafa um 35 þúsund þátttakendur tekið
þátt í þessum könnunum. Að sögn
Oddnýjar Óladóttur verkefnastjóra hjá
Ferðamálaráði stendur vinnsla nú yfir á
könnun sumarsins 2004, en hún náði til
2500 gesta. Niðurstaðna má vænta inni á
samskiptavef ráðsins, www.ferdamala
rad.is, í lok mánaðarins. Verður fróðlegt
að sjá þær niðurstöður og bera saman við
síðustu könnun sem gerð var sumarið
2002.

Hótel Gígur er meðal þeirra gististaða sem nýlega hafa komið til liðs við flokkunarkerfið.
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