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Útdráttur
Þessi rannsókn er unnin í beinu framhaldi af annarri rannsókn Þekkingarnets
Þingeyinga frá árinu 2008 „Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á Húsavík – tilkoma
hvalaskoðunar“. Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á hvort útgjöld
erlendra ferðamanna hefðu breyst við fall íslensku krónunnar m.a. með
samanburði við niðurstöður áðurnefndrar rannsóknar frá 2008.
Spurningakönnun var lögð fyrir ferðamenn á Húsavík þar sem þeir voru beðnir
að sundurliða útgjöld sín síðustu 24 klukkustundirnar eftir fyrirfram skilgreindum
flokkum.
Niðurstöðurnar voru í stuttu máli þessar:






Útgjöld erlendra ferðamanna hafa aukist nokkuð.
Sumarið 2010 voru meðalútgjöld ferðamanns á Húsavík 13.544 krónur
á sólarhring, sem er nærri tvöfalt hærri upphæð en sumarið 2008.
Útgjöld næturgesta voru að meðaltali 18.205 krónur á sólarhring en
útgjöld dagsgesta um 8.369 krónur.
Ríflega helmingur ferðamanna sem tók þátt í könnuninni gisti eina
nótt eða fleiri á Húsavík eða 53%. Árið 2008 var hlutfallið 41%.
Heildarútgjöld erlendra ferðamanna á Húsavík sumarið 2010 voru 1,2
til 1,8 milljarðar króna. Að vetrargestum og íslenskum ferðamönnum
meðtölum er upphæðin nokkuð hærri.

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má því draga þá ályktun að
ferðamenn á Húsavík eyða hærri fjárhæðum á Húsavík en þeir gerðu árið 2008,
þá eru fleiri sem dveljast næturlangt og ferðamenn eyða hærri fjárhæðum í
mat og drykk, smásöluvöru og í öllum öðrum flokkum utan gistingar.
Ljóst má vera af niðurstöðum þessarar rannsóknar að útgjöld erlendra
ferðamanna eru veigamikill þáttur í atvinnulífi og samfélagi á Húsavík.
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1 Inngangur
1.1 Ferðaþjónusta á Íslandi
Ferðaþjónusta á Íslandi gegnir vaxandi hlutverki í íslensku hagkerfi með auknum
fjölda erlendra ferðamanna. Árið 2000 komu tæplega 303 þúsund erlendir
ferðamenn til landsins. Næstu tvö ár fækkaði komu þeirra um nokkur prósent en
frá árinu 2003 hefur fjöldinn aukist ár frá ári, allt að 15% á milli ára og var fjöldinn
yfir hálfa milljón gesta árið 2008 (Ferðamálastofa, 2010a). Síðustu tíu ár hefur
árleg fjölgun ferðamanna verið að jafnaði um 6,8%. Fjölgi ferðamönnum áfram
að jafnaði um sama hlutfall mun ein milljón ferðamanna sækja Ísland heim árið
2020 (Ferðamálastofa, 2010b). Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu var
að meðaltali 4,6% á árunum 2000 til 2007. Minnstur var hann 4,1% árið 2006 og
mestur 5,3% árið 2002. Samkvæmt ferðaþjónustureikningum námu
gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum árið 2009 um 155 milljörðum króna.
Aukningin á milli ára nam því um 21% að teknu tilliti til gengis- og verðlagsáhrifa
(Ferðamálastofa, 2010b). Til samanburðar má nefna að fjárlög ríkisins fyrir árið
2010 gerðu ráð fyrir tæplega 470 milljarða tekjum. Ljóst má því telja að eftir
töluverðu er að slægjast með auknum fjölda ferðamanna til landsins.
Erlendir ferðamenn, sem ferðuðust til Íslands yfir sumartímann, dvöldu að
meðaltali 9,8 nætur árið 2009. Ríflega þriðjungur ferðamanna dvaldi 4-7 nætur
og um 37% ferðamanna dvaldi 8-14 nætur. Það eru því um 72% ferðamanna
sem dvelja allt að tvær vikur á Íslandi (Ferðamálastofa, 2010b).

1.2 Skilgreining á ferðaþjónustu
Við gerð þjóðhagsreikninga hefur Hagstofa Íslands notast við skilgreiningar sem
Þjóðhagsstofnun setti fram fyrir um tólf árum við mat á hlutföllum ákveðinna
atvinnugreina í ferðaþjónustu. Skilgreiningin er talin gefa nokkuð góðan
mælikvarða á umfangi ferðaþjónustu1 (Ásgeir Jónsson, Njáll Trausti Friðbertsson,
& Þórhallur Ásbjörnsson, 2006). Í Tafla 1 má sjá hlutfall ferðaþjónustu í hinum
ýmsu atvinnugreinum, þar sem miðað er við að ákveðið hlutfall tekna í hverri
atvinnugrein skapist vegna ferðaþjónustu2 (Hagstofa Íslands, 2000).

1

Mælikvarðinn á þó ekki fullkomlega við í smærri samfélögum eins og Húsavík en nýtist vel til viðmiðunar.
Sem dæmi ná nefna að skilgreiningin gerir ráð fyrir að 30% tekna í veitingahúsarekstri sé tilkomin vegna
2
Sem dæmi ná nefna að skilgreiningin gerir ráð fyrir að 30% tekna í veitingahúsarekstri sé tilkomin vegna
ferðaþjónustu.
2
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Tafla 1 Skilgreining Hagstofu Íslands á ferðaþjónustu
Atvinnugrein
Hótel

% Hlutfall
ferðaþjónustu
90

Orlofshús, bændagisting, tjaldsvæði o.s.frv.

90

Veitingahúsarekstur

30

Krár, kaffihús, dansstaðir o.fl.

30

Akstur strætisvagna, áætlunarbíla, leigubíla

58

Aðrir farþegaflutningar á vegum

58

Samgöngur á sjó og vatnaleiðum

58

Flugsamgöngur

80

Ferðaskrifstofur og ýmis ferðaþjónusta

100

Bílaleiga

58

Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi

12

Blönduð smásala

18

Gjafavöruverslun/Sportvöruverslun

18

Önnur smásala í sérvöruverslunum
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1.3 Markmið og hugmynd rannsóknar
Sumarið 2008 var unnin rannsókn á vegum Þekkingarseturs Þingeyinga (nú
Þekkingarnet Þingeyinga) þar sem könnuð voru efnahagsleg áhrif
ferðaþjónustu á Húsavík með tilkomu hvalaskoðunar. Markmiðið með þeirri
rannsókn var, eins og titillinn gefur til kynna, að leggja mat á efnahagsleg áhrif
ferðaþjónustu á Húsavík. Hugmyndin að þessari rannsókn vaknaði hjá
Þekkingarneti Þingeyinga árið 2007. Frá miðjum 10. áratug síðustu aldar hefur
hvalaskoðun byggst upp á Húsavík og um leið leitt þróun þeirrar greinar
ferðaþjónustunnar á landsvísu. Þeim umfangsmiklu breytingum sem
ferðaþjónusta með tilkomu hvalaskoðunar hefur valdið á Húsavík á tiltölulega
skömmum tíma hafði ekki verið gefinn mikill gaumur og þörfin mikil á
rannsóknum á þessu sviði. Þessi fyrri rannsókn frá árinu 2008 tókst vel og komu
fram ýmsar áhugaverðar niðurstöður eins og nánar verður fjallað um síðar.
Rannveig Guðmundsdóttir ferðamálafræðingur er höfundur þeirrar skýrslu og
höfundur þessarar skýrslu meðhöfundur (Guðmundsdóttir & Ívarsson, 2008).
Með rannsókninni 2008 var nokkuð góðum upplýsingum safnað um útgjöld
ferðamanna á svæðinu og skiptingu útgjaldaliða. Með þessari rannsókn er því
hugmyndin að nýta þau gögn sem var safnað 2008 og bera saman við gögn
sem safnað er 2010. Markmiðið er eins og áður sagði að rannsaka hvort
mælanlegar breytingar hefðu orðið á útgjaldamynstri ferðamanna á Húsavík
við breyttar efnahagslegar aðstæður.
Meðal spurninga sem vakna og leitað er svara við má nefna:
o

Breyttist útgjaldamynstur erlendra ferðamanna á Íslandi við fall krónunnar?
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o

Eyða (erlendir)ferðamenn jafn mörgum íslenskum krónum og þannig færri
erlendum krónum eftir fall krónunnar eða eyða þeir jafn mörgum erlendum
krónum og því fleiri íslenskum?

Rannsóknin var unnin sumarið 2010 fyrir Þekkingarnet Þingeyinga og hýst og
fjármögnuð að mestu af stofnuninni en styrkveiting fékkst einnig til verkefnisins
frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. Rannsóknin byggir að mestu á samanburði á
spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir ferðamenn á Húsavík sumarið 2008 og
sumarið 2010. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu einnig að geta nýst til að greina
veikleika og þarfir í ferðaþjónustunni á Húsavík, hverjir veikleikarnir séu og
hvernig megi bæta þá upp og eins hvað vanti helst til að gera ferðaþjónustu á
svæðinu enn öflugri.
Í upphafi skýrslunnar er kynnt það efni sem tengist rannsókninni. Fjallað er
um þróun ferðaþjónustu á Húsavík, staðhætti og fleira. Þá er greint frá þeim
aðferðum sem beitt var við söfnun og úrvinnslu gagna. Fjallað er um úrvinnslu
gagnanna og niðurstöður greindar. Að lokum eru umræður þar sem ályktað er
út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.
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2 Ferðaþjónusta á Húsavík3
2.1 Staðhættir og atvinnulíf
Húsavík er stærsti þéttbýliskjarninn í Þingeyjarsýslum með 2.229 íbúa (Hagstofa
Íslands, 2010c) og er miðstöð stjórnsýslu, þjónustu og verslunar á svæðinu. Árið
2002 sameinaðist Húsavíkurkaupstaður Reykjahreppi og varð til Húsavíkurbær.
Bæjarmörk Húsavíkurbæjar lágu frá Reyðará á Tjörnesi, við austanverðan
Skjálfandaflóa og suður í Reykjahverfi að mörkum Aðaldælahrepps (Sæmundur
Rögnvaldsson, 2003). Árið 2006 varð til sveitarfélagið Norðurþing við sameiningu
sveitarfélaganna Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, Raufarhafnarhrepps og
Öxarfjarðarhrepps og eru íbúar þessa sameinaða sveitarfélags 2.926 árið 2010.
Á Mynd 1 má sjá að íbúum á Húsavík hefur farið talsvert fækkandi síðastliðinn
áratug, árið 1998 voru íbúar í bænum 2.491, en eru í dag 2.229. Íbúum hefur því
fækkað um 262 á rúmum áratug (Hagstofa Íslands, 2010c).
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Mynd 1 Íbúaþróun á Húsavík 1998-2010

Í gegnum tíðina hafa meginatvinnuvegir á Húsavík verið tengdir sjósókn,
úrvinnslu landbúnaðarafurða, verslun og viðskiptum. Á síðari árum hefur störfum
í tengslum við sjósókn fækkað og þjónustustörfum fjölgað talsvert. Á Húsavík má
finna almenna þjónustu eins og apótek, heilsugæslu, sjúkrahús, banka, pósthús,
3

Kaflinn er byggður á skýrslu höfundar og Rannveigar Guðmundsdóttur „Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á
Húsavík – Tilkoma hvalaskoðunar“ sem var gefin út af Þekkingarsetri Þingeyinga haustið 2008. Tölur, ártöl og
texti var uppfært þar sem við átti.
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bílaleigur, bílaþjónustu, samgöngur (áætlanaferðir, hópferðir), verslanir og ýmsa
aðra þjónustu.

Tafla 2 Fjöldi fyrirtækja í ferðaþjónustu 1994, 2001, 2005 og 2008

Flokkar
Gisting
Veitingastaðir
Afþreying
Flutningar/Bílaleiga
Ferðaskrifstofa
Alls

1994

2000

2005

2008

4
3
0
2
1
10

3
2
3
3
0
11

3
1
4
2
0
10

8
2
6
2
0
18

2.2 Þróun ferðaþjónustu á Húsavík
Húsavík er meðal þriggja vinsælustu ferðamannastaða í Þingeyjarsýslum. Árið
2007 komu flestir ferðamenn í Mývatnssveit (67%), síðan til Húsavíkur (56%) og svo
að Dettifossi (43%) (Rögnvaldur Guðmundsson, 2008). Þingeyjarsýslur ná frá
Eyjafirði í vestri til Langaness í austri og einkennast af fjölbreytilegri og
áhugaverðri náttúru, þar sem ferðamenn geta upplifað flest það sem íslensk
náttúra býr yfir, eldstöðvar, jarðhitasvæði, hraun, fossa, hvali, fugla og margt
fleira.
Samkvæmt könnun Rögnvaldar Guðmundssonar (2008) um ferðamenn í
Þingeyjarsýslum er áætlað að um 150 þúsund ferðamenn hafi komið til
Húsavíkur árið 2007, þar af 96 þúsund erlendir gestir, 83 þúsund að sumarlagi og
13 þúsund utan sumartíma sem er 56% ferðamanna (270 þúsund) sem komu í
Þingeyjarsýslur sama ár (ferðamenn með skemmtiferðaskipum ekki meðtaldir).
Samskonar könnun árið 2010 sýnir að alls sóttu um 87 þúsund erlendir ferðamenn
Húsavík það sumar og um 13 þúsund utan sumartíma eða samtals um 100
þúsund erlendir gestir árið 2010 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2011)4. Að auki
komu um 67 þúsund innlendir ferðamenn til Húsavíkur þetta ár.5 Heildarfjöldi
ferðamanna á Húsavík árið 2010 var því um 167 þúsund sem er aukning á
heildarfjölda ferðamanna um ríflega 11% og aukning erlendra ferðamanna um
nærri 5%. Á sama tímabili fækkaði erlendum ferðamönnum á Íslandi um nærri
1,5%.
Inn í þessar tölur vantar erlenda ferðmenn sem komu með skemmtiferðaskipum til Húsavíkur og Akureyrar.
Samkvæmt upplýsingum frá Atvinnuþróunarfélagi Húsavíkur komu fjögur skip til Húsavíkur sumarið 2010 með
100 - 400 farþegar hvert.
5 Niðurstaða fyrir fjölda íslenskra ferðamanna árið 2010 liggur ekki fyrir þegar þetta er skrifað. Því er miðað við
óbreyttan fjölda íslenskra ferðamanna á Húsavík frá árinu 2009.
4
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Ferðaþjónusta byrjaði að vaxa sem atvinnugrein á Húsavík á síðustu
áratugum 20. aldar. Á fyrri hluta 9. áratugar 20. aldar var Ferðafélag Húsavíkur
stofnað og var því ætlað að efla móttöku ferðamanna í bænum og hvetja til
aukinnar þjónustu við ferðamenn. Einnig var starfrækt ferðaskrifstofa í bænum á
þessum tíma, jeppaferðir voru farnar í Kverkfjöll á vegum Björns Sigurðssonar frá
1986 og Hótel Húsavík hafði starfað síðan 1973. Ferðaskrifstofa var starfrækt í
bænum til 1998 og var að hluta upplýsingamiðstöð. Hvalaskoðun hófst frá
Húsavík 1995 og frá þeim tíma hafa þrjú fyrirtæki starfað við slíka þjónustu
(Sæmundur Rögnvaldsson, 2003). Árið 2002 var Markaðsráð Húsavíkur og
nágrennis stofnað (síðar Markaðsráð Þingeyinga) og það hefur komið að
markaðssetningu Húsavíkur og nágrennis og haft umsjón með tjaldsvæði og
upplýsingamiðstöð. Árið 2010 var starfsemi Markaðsráðsins breytt og
Húsavíkurstofa stofnuð með áþekkt hlutverk í markaðsstarfi fyrir ferðaþjónustuna.
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hefur jafnframt komið að fjölda verkefna á
sviði ferðamála í bænum og sýslunni (Sæmundur Rögnvaldsson, 2003).
Ferðaþjónusta er mjög sýnilegur þáttur í atvinnulífi Húsavíkur. Á síðastliðnum
tíu árum hafa miðbærinn á Húsavík og hafnarsvæðið breyst á margan hátt.
Húsnæði hefur verið endurgert, ýmis aðstaða verið byggð fyrir ferðaþjónustu,
og bærinn fengið talsverða upplyftingu. Hvalaskoðun hefur verið eitt helsta
aðdráttarafl ferðamanna sem sækja til Húsavíkur á síðastliðnum áratug. Fjöldi
hvalaskoðunarbáta stendur við höfnina, söluskálar hvalaskoðunarfyrirtækjanna
standa við aðalgötuna í miðbænum, auk veitingahúsa, upplýsingamiðstöðvar,
minjagripaverslana, safna og annarra þjónustufyrirtækja. Hestaferðir eru í boði í
nágrenni bæjarins og fjölbreytt gistiþjónusta er í bænum. Þrjú ólík og skemmtileg
söfn eru á Húsavík, Hvalasafnið, Hið íslenska reðasafn og Safnahúsið á Húsavík,
sem er menningarmiðstöð Þingeyinga. Þar má líta Byggðasafn SuðurÞingeyinga, sjóminjasafn, náttúrugripasafn, héraðsskjalasafn, ljósmyndasafn og
myndlistarsafn. Húsavíkurkirkja var vígð árið 1907 og er mikil prýði í miðbæ
Húsavíkur. Botnsvatn er í landi Húsavíkur og er mikið útivistarsvæði, fallegur
skrúðgarður liggur meðfram Búðará sem rennur úr Botnsvatni. Ágætt tjaldsvæði,
góð sundlaug og golfvöllur eru einnig vinsælir staðir ferðamanna og umhverfis
bæinn liggja margar gönguleiðir auk akvegar á topp Húsavíkurfjalls, og þar er
að finna hringsjá. Bærinn nýtur einnig góðs af því að vera miðsvæðis í SuðurÞingeyjarsýslu og í nálægð við miklar náttúruperlur (Norðurþing, 2006). Óhætt er
að segja að miðbær Húsavíkur iði af lífi yfir sumartímann og má ætla að
ferðaþjónusta hafi mikið með það að gera, þar sem ferðamenn eru oft stór hluti
þeirra sem eru á ferð um bæinn á þessum tíma.
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3 Aðferðir og úrvinnsla gagna
3.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar
Vinna við rannsóknina hófst í júní 2010. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að
reyna að svara þeirri spurningu hvort veiking íslensku krónunnar gagnvart
erlendum gjaldmiðlum hefði leitt af sér breytingar á eyðslumynstri ferðamanna
sem koma til Íslands. Hvort hinn „venjulegi“ erlendi ferðamaður myndi leyfa sér
meiri munað á lægra verði en áður eða hvort hann myndi halda svipuðum
staðli og þannig áfram eyða sömu fjárhæðum í Íslenskum krónum, að teknu tilliti
til breytinga á neysluverðsvísitölu, og þannig færri erlendum krónum.
Sumarið 2008 var gerð rannsókn á Húsavík á vegum Þekkingarnets
Þingeyinga þar sem rannsökuð voru efnahagsleg áhrif af tilkomu hvalaskoðunar
á Húsavík. Rannveig Guðmundsdóttir ferðamálafræðingur vann að þeirri
rannsókn ásamt höfundi þessarar rannsóknar. Í þeirri rannsókn var lögð mikil
vinna í að útbúa spurningalista til að leggja fyrir ferðamenn á Húsavík og fá
mynd af eyðslumynstri þeirra. Kannaðar voru hvaða aðferðir hafa verið notaðar
annars staðar við að leggja mat á slíka þætti. Niðurstaðan var sú að einkum var
höfð til hliðsjónar aðferðafræði rannsókna á efnahagslegum áhrifum
ferðaþjónustu á Nýja Sjálandi (Butcher, Fairweather, & Simmons, 2003) (Curtin,
2003). Stærð samfélaga og umfang ferðaþjónustu í þeim samfélögum sem horft
var til í þessum rannsóknum svipaði á margan hátt til ferðaþjónustu á Húsavík.
Einnig var tekið mið af skýrslu Ásgeirs Jónssonar o.fl., (2006) um hagræn áhrif
ferðaþjónustu á Íslandi.

3.2 Spurningakönnun
Spurningakönnunin sem er grundvöllur þessarar rannsóknar6 er að mestu leyti
byggð á könnuninni sem var lögð fyrir árið 2008. Um er að ræða lokaðar
spurningar (e. structured questions) þar sem ferðamenn merktu við þann
svarmöguleika sem átti best við í þeirra tilfelli.Könnunin samanstendur af tíu
spurningum. Fyrstu þrjár spurningarnar eru almenns eðlis og snúa að kyni og
þjóðerni fólks ásamt því hvernig ferðatilhögun þess er. Því næst er spurt um
gistimáta og dvalarlengd. Þá eru svarendur beðnir að greina frá útgjöldum
sínum í ákveðna flokka. Að lokum er möguleiki fyrir svarendur að skrifa almennar
athugasemdir, hafi þeir einhverjar slíkar sem þeir vilja koma á framfæri.
Könnunin var lögð fyrir í júlí og fram í miðjan ágúst. Spyrill gekk reglulega um
miðsvæðis á Húsavík, það er að segja um hafnarsvæðið og aðalgötu bæjarins,
og óskaði eftir þátttöku ferðamanna. Einnig lá könnunin frammi hjá
upplýsingamiðstöðinni á Húsavík sem hefur sameiginlegan inngang með
Hvalasafninu. Starfsfólk upplýsingastofunnar var duglegt að óska eftir þátttöku

6

Sjá Viðauka I
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gesta sem áttu erindi þangað og kom um helmingur svara þaðan. Ekki var talið
heppilegt að leita um borð í hvalaskoðunarbátana eftir svörum, þrátt fyrir að
það hefði auðveldað vinnuna við að safna svörum, þar sem slíkt hefði líklega
valdið skekkju á markhópnum (e. selection bias). Könnunin var lögð fyrir á
fjórum tungumálum, íslensku, ensku, frönsku og þýsku.
Erlendir sumarferðamenn á Húsavík voru um 87.000 árið 2010 (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2011). 380 gild svör þarf til þess að kannanir séu marktækar
miðað við óendalega stórt þýði (þýði meira en 20x stærra en úrtak). Alls svöruðu
476 einstaklingar könnuninni og þar af metin gild svör 452 og því vel fyrir ofan
lágmarkið. Könnunin er vel marktæk miðað við 95% öryggismörk.

3.3 Úrvinnsla og mat á gögnum
Þegar söfnun svara lauk voru svörin færð inn í tölfræðiforritið SPSS. Notast var til
jafns við SPSS og Excel við úrvinnslu gagnanna. Við tölfræðilega útreikninga voru
meðaltöl skoðuð, hvort marktækur munur væri á milli ákveðinna hópa og svo
framvegis. Við útreikninga á útgjöldum ferðamanna var notast við gengi
íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum þann 25. júní 2010.
Þjóðerni svarenda var skipt í átta hópa eftir markaðssvæðum7 (Tafla 3).
Tafla 3 Skilgreining á markaðssvæðum

Markaðssvæði
Mið-Evrópa
Suður-Evrópa
Norðurlönd
Bretlandseyjar
Benelux löndin
Norður-Ameríka
Önnur svæði
Ísland

7

Lönd
Þýskaland, Austurríki, Sv iss, Pólland og Tékkland
Frakkland, Í talía, Spánn, Portúgal og eyjar í Miðjarðarhafi
Danmörk, Noregur, Sv íþjóð og Finnland
England, Skotland, Wales og N-Í rland
Holland, Belgía og Lúxemborg
Bandaríkin, Kanada og Mexíkó
A-Ev rópa, Afríka, Asía, Ástralía og S-Ameríka

Notast er við skilgreiningu Rögnvaldar Guðmundssonar úr skýrslunni Ímynd Norðurlands og Eyjafjarðar, álit
erlendra ferðamanna sumarið 2006.
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4 Niðurstöður
4.1 Ferðamenn á Húsavík sumarið 2010
Alls svöruðu 476 einstaklingar könnuninni. Þegar ógild svör höfðu verið skilin frá
voru gild svör 452.8 Hlutfall kynjanna var nokkuð jafnt þar sem 51,1% svarenda
voru kvenkyns og 48,7% karlkyns. Mikill meirihluti ferðamanna sem svaraði
könnuninni var frá Mið- og Suður Evrópu, ríflega þriðjungur frá hvorum hluta,
samtals 76%. Þar af voru svarendur frá Frakklandi og Þýskalandi mest áberandi.
Um fjögur prósent ferðamanna voru frá Norðurlöndunum, 12% frá Benelux
löndunum og einungis þrjú prósent frá Íslandi (Mynd 4).
Bretlandseyjar
1%

Benelux löndin
12%

Suður-Evrópa
37%

NorðurAmeríka
2%
Önnur svæði
2%

Mið-Evrópa
39%

Ísland
3%
Norðurlönd
4%

Mynd 2 Þjóðerni gesta á Húsavík

Lágt hlutfall íslenskra gesta stenst ekki þær opinberu tölur sem til eru um hlutföll
erlendra og innlendra ferðamanna á Íslandi, eins og nefnt var fyrr í skýrslunni.
Þetta lága hlutfall á sér eflaust margar skýringar. Ein möguleg skýring er sú að
gera má ráð fyrir að Íslendingar ferðist helst um akandi á eigin bifreið, af því leiði
að þeir fari frekar akandi á milli staða innanbæjar í stað þess að fara um
fótgangandi. Það leiðir aftur til þess að minni líkur séu á að spyrill rekist á
Íslendinga á förnum vegi. Einnig leita Íslendingar að líkindum minna til
upplýsingamiðstöðva fyrir ferðamenn, en könnunin var lögð þar fyrir að hluta til.
Fjöldi dags- og næturgesta var nokkuð jafn. Tæplega 53% svarenda
sögðust hafa gist á Húsavík síðastliðna nótt eða hugðust gista þar komandi nótt.
8

Ógild svör voru til dæmis þar sem svarendur höfðu ekki svarað spurningum á bakhlið könnunarinnar og þar
sem eitt svarblað dekkaði útgjöld allt að 50 manneskja.
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Þetta er nokkuð breytt hlutfall frá könnuninni 2008 þar sem 41% svarenda gistu
að minnsta kosti eina nótt á Húsavík. Fjöldi gistinátta á tjaldsvæði Húsavíkur
sumarið 2010 var 5.435 sem er um 19% aukning frá árinu 20089. Á Mynd 3 sést
hlutfallsleg skipting gesta á tjaldsvæði Húsavíkur eftir þjóðerni samkvæmt tölum
frá Upplýsingamiðstöð Húsavíkur.10 Ríflega þriðjungur næturgesta á
tjaldsvæðinu eru Íslendingar eða 36%. Gestir frá Mið-Evrópu voru 28% og 16%
komu frá Suður-Evrópu.

Mið-Evrópa
28%

Suður-Evrópa
16%

Benelux löndin
8%
Bretlandseyjar
2%
Norður-Ameríka
1%

Ísland
36%

Önnur svæði
9%

Mynd 3 Þjóðerni gesta á tjaldsvæði Húsavíkur samkvæmt tölum frá Upplýsingamiðstöð
Húsavíkur

Á Mynd 6 sést hvernig hlutfall dags- og næturgesta skiptist eftir þjóðernum.
Hlutfallslega flestir næturgestir koma frá Suður-Evrópu, um tveir þriðju, á meðan
ríflega þriðjungur ferðamanna frá Mið-Evrópu dvaldist næturlangt eða lengur á
Húsavík.

Upplýsingar fengnar með tölvupósti fá upplýsingamiðstöð Húsavíkur. Tölurnar ná til fjölda greiddra gistinátta
og því ekki marktækar til að sjá fjölda gesta sem gistu á tjaldsvæðinu.
10 Samanburður við hlutfall eftir þjóðerni í niðurstöðum könnunarinnar er ekki að fullu marktækur þar sem örlítill
munur er á skiptingu þjóðernis eftir markaðssvæðum.
9
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Suður-Evrópa
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Norðurlönd

33%

53%

Norður-Ameríka

47%

50%

Mið-Evrópa

50%

37%
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63%
64%

36%

Bretlandseyjar

100%

Benelux löndin

58%
0%

20%

42%
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60%

80%

100%
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Mynd 4 Hlutfall dags- og næturgesta eftir þjóðerni

Í könnuninni var spurt um dvalartíma ferðamanna á Húsavík.
Dagsferðamenn höfðu að meðaltali dvalist í ríflega þrjár og hálfa klukkustund á
Húsavík og töldu að dvöl sín myndi í heild vara í um sex klukkustundir að
meðaltali. Næturgestir höfðu dvalið að meðaltali í um 18,5 klukkustundir á
Húsavík og töldu að dvölin myndi vara í nærri 28 stundir að meðaltali.
60%

56%

53%
50%
40%
30%
30%

17%

20%

10%

14%
9%

8%

8%
5%

0%

Dagsgestir

Næturgestir

Mynd 5 Meðaldvalartími ferðamanna
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Rúmlega helmingur þeirra sem dvaldi á Húsavík yfir nótt gisti á tjaldsvæði
eða 54%.11 Þetta er fjölgun frá 2008 þegar hlutfallið var 46%. Í ár gistu 20% á
gistiheimili á móti 26% árið 2008. Á hótelum gisti ríflega tíundi hluti næturgesta í
ár eða 11%. Fyrir tveimur árum var hlutfallið 14%.

Tjaldsvæði

54%

Gistiheimili

20%

Hótel

11%

Einkagisting

9%

Sumarhús

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mynd 6 Gistimáti næturgesta á Húsavík

Mikill meirihluti ferðamanna var á ferð um Húsavík ásamt vinum og/eða
fjölskyldu eða 80%. Tíundi hluti ferðamanna var í skipulagðri hópferð og um fimm
prósent ferðamanna á Húsavík voru einir á ferð.

11

Séu þessar hlutfallstölur tjaldsvæðisgesta margfaldaðar með fjölda erlendra ferðamanna á Húsavík sumarið 2010
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2011) kemur út töluvert hærri tala en sem nemur skráðum gistinóttum á tjaldsvæðinu á
Húsavík. Skýring gæti legið í því að þegar könnunin var lögð fyrir um miðjan júlí og fram í ágúst hafi fleiri næturgestir
svarað en á jaðartímum sumarsins. Einnig er líklegt að gistinætur tjaldstæða í nágrenni Húsavíkur hafi ratað að
einhverju leyti inn í þessi svör. Til þess ber þó að horfa hér að þær tölur sem koma fram í viðhorfskönnuninni sumarið
2010 eru áþekkar þeim sem komu fram í sams konar könnun árið 2008. Tekið er mið af þessu með varkárni í meðferð
talna í mati á heildarútgjöldum ferðamanna (sjá kafla 4.2.2).
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Í skipulagðri
hópferð
10%

Einn á ferð
5%
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ferðamáti
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80%

Mynd 7 Ferðamáti gesta á Húsavík

Í Tafla 4 má sjá hvernig gistimáti skiptist eftir þjóðerni gesta. Það er tæplega
hægt að draga miklar ályktanir af þessari töflu. Þó er áhugavert að sjá að 65%
ferðamanna frá Suður Evrópu, sem gistu á Húsavík, dvöldust á tjaldsvæðinu. Þá
gistu 26 einstaklingar, af 238 næturgestum, á hóteli. Það eru um 11%.
Tafla 4 Gistimáti eftir þjóðerni

Suður-Evrópa
Mið-Evrópa
Norðurlönd
Benelux löndin
Ísland
Önnur svæði
Norður-Ameríka
Bretlandseyjar
Alls

Tjaldsvæði
72
29
9
7
4
4
1
0
126

Einkagisting Gistiheimili Hótel Sumarhús Gistu ekki
17
13
6
3
54
0
26
7
2
109
0
1
0
0
9
2
2
11
10
23
3
0
0
0
4
0
3
0
0
9
0
2
2
0
5
0
0
0
0
5
22
47
26
15
218

4.2 Útgjöld ferðamanna á Húsavík
4.2.1 Útgjöld á sólarhring
Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir að sundurliða útgjöld sín á Húsavík
síðustu 24 stundirnar. Hafi dvölin staðið skemur þá var spurt um útgjöld fyrir þann
tíma sem dvölin hafði staðið. Þá voru þátttakendur beðnir um að tilgreina einnig
útgjöld sem höfðu verið greidd fyrirfram eða ætti eftir að greiða og félli innan
þessara 24 stunda, til dæmis gistingu eða afþreyingu.
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Þegar öll uppgefin útgjöld eru reiknuð saman og deilt með fjölda
þátttakenda sem svöruðu könnuninni, óháð því hvort tiltekinn þátttakandi
merkti við útgjöld í tilteknum flokki eða ekki, reiknast útgjöldin 13.544 krónur á
mann. Sumarið 2008 reiknuðust meðalútgjöld allra þátttakenda 7.920 krónur
(Andri Valur Ívarsson og Rannveig Guðmundsdóttir 2008).12 Sé sú upphæð núvirt
með tilliti til vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar, jafngildir hún 9.728 krónum
(Curtin, 2003). Þegar eingöngu er horft til hækkunar vísitölu nemur því aukning
útgjalda hvers ferðamanns á Húsavík um 3.816 krónum á sólarhring eða
aukningu um nærri 40%.

Önnur eyðsla

472 kr.

Menning/sport

956 kr.

Eldsneyti

1.073 kr.

Smásala

1.573 kr.
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2.012 kr.
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2.156 kr.

Afþreying

5.302 kr.
0 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

3.000 kr.

4.000 kr.

5.000 kr.

Mynd 8 Meðalútgjöld allra ferðamanna á Húsavík

Á Mynd 8 má sjá hvernig útgjöld einstaklinga skiptast eftir ýmsum
þjónustuþáttum sem tengjast ferðaþjónustu.13 Útgjöld vegna afþreyingar er
stærsti útgjaldaliður ferðamanna á Húsavík, nærri 40% af heildarútgjöldum hvers
ferðamanns að meðaltali. Næst á eftir kemur gisting sem nemur 2.156 krónum
að meðaltali eða 16% af heildarútgjöldunum.
4.2.2 Heildarútgjöld ferðamanna á ári
Sumarið 2010 sóttu 87 þúsund erlendir gestir Húsavík heim (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2011). Þeir eyddu að meðaltali 13.544 krónum á sólarhring og
ríflega helmingur þeirra gisti að lágmarki eina nótt á Húsavík. Hluti
næturgestanna dvelur augljóslega fleiri nætur og eru þá útgjöld þeirra hærri.
Sé ýtrustu varkárni gætt og eingöngu gert ráð fyrir einum sólarhringsútgjöldum á
mann kemur út að erlendir ferðamenn vörðu um 1,2 milljörðum króna á Húsavík
sumarið 2010. Ef gert er ráð fyrir því að útgjöld þeirra sem dvelja á Húsavík yfir
nótt nemi tveimur sólarhringsútgjöldum að meðaltali hækkar þessi tala í 1,8
Heildarupphæðin var 7.053 kr. Sumarið 2008 þurfti einungis að greiða fyrir gistingu fyrstu nóttina á tjaldsvæði
bæjarins. Það skekkti niðurstöðurnar að nokkru leyti. Því ákváðu höfundar að taka tillit til þessa þáttar og
leiðrétta. Þegar tillit hafði verið tekið til þessa var niðurstaðan 7.920 kr.
13 Þjónustuþættir ferðaþjónustu eru skilgreindir í kafla 1.2
12
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milljarð króna. Við þetta bætast svo útgjöld 13 þúsund erlendra ferðmanna
sem heimsóttu Húsavík hina níu mánuði ársins og einnig útgjöld 67 þúsund
íslenskra gesta sem sóttu Húsavík heim árið 2010.14
Þar sem þessi rannsókn byggir á gögnum um útgjöld sumargesta verður ekki
gerð tilraun til að áætla með öruggum hætti heildarútgjöld allra ferðamanna á
Húsavík á ársvísu, þ.e. að vetrargestum og íslenskum ferðamönnum meðtöldum.
Með eðlilegum fyrirvara blasir þó við að sú tala er verulega hærri en þeir 1,2-1,8
milljarðar kr. sem hér eru nefndir.
4.2.3 Samanburður 2008 og 2010
Næst má sjá svipaða mynd og Mynd 8 þar sem bætt hefur verið inn útgjöldum
ferðamanna frá því árið 2008, núvirt með tilliti til vísitölu neysluverðs án
húsnæðisþáttar. Útgjöld hafa hækkað í öllum liðum, nema útgjöld til gistingar.
Þau hafa lækkað.
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Afþreying

5.302 kr.
0 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.
2008

3.000 kr.

4.000 kr.

5.000 kr.

2010

Mynd 9 Samanburður á meðalútgjöldum ferðamanna á milli ára

Myndin sýnir hvernig hlutfallsleg breyting á útgjöldum hefur verið á milli
áranna 2008 og 2010. Stærsti útgjaldaliðurinn, afþreying, eykst um 66% að
núvirði. Í könnun árið 2008 kom í ljós að hvalaskoðun var afgerandi stærsti
útgjaldaliðurinn sem heyrði undir þennan flokk. Aðrir útgjaldaliðir sem heyra
undir þennan flokk eru ekki svo margir, þar sem ekki eru margir afþreyingarkostir
í boði á svæðinu. Einna helst mætti nefna hestaferðir og hestaleigu. Verð í
hvalaskoðun á Húsavík er óbreytt í evrum frá árinu 2008. 15

14
15

Þessar tölur miðast við fjölda ferðamanna 2009 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2011).
Hjá Norðursiglingu kostar ferðin 49 evrur en 47 hjá Gentle Giants. Þetta eru óbreytt verð í evrum frá 2008.
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Útgjöld til eldsneytis hækka um 85%. Verð á 95 oktana bensíni hefur
hækkað um nærri 17% að nafnvirði frá ágúst 2008 til ágúst 2010 (Hagstofa
Íslands, 2010b). Verðhækkun á eldsneyti útskýrir því ekki nema hluta þessarar
hækkunar. Eini útgjaldaliðurinn sem dregst saman á milli áranna er útgjöld til
gistingar. Gisting á tjaldsvæði er ódýrasta mögulega gisting á Húsavík, sé á
annað borð greitt fyrir gistingu. Hlutfallslega hefur næturgestum sem gista á
hóteli eða gistiheimili fækkað á kostnað gistingar á tjaldsvæði. Væntanlega
liggur hluti skýringarinnar í þessari breytingu. Þeir næturgestir sem gistu á hóteli
greiddu að meðaltali rúmlega níu þúsund krónur á mann fyrir gistinguna.16 Ljóst
þykir þá að fyrir hvern ferðamann sem færist úr hótelgistingu yfir á tjaldsvæði þá
lækkar meðaleyðslan nokkuð.

139%

140%

100%

85%
66%

61%

54%

60%

24%
20%
-17%

-20%

Mynd 10 Hlutfallslegar breytingar á útgjöldum ferðamanna milli ára

4.2.4 Útgjöld eftir flokkum
Nær allir þátttakendur tilgreindu útgjöld sín eftir fyrirframgreindum flokkum eða
99%. Í Tafla 5 má sjá hvernig útgjöld voru tilgreind í hverjum flokki fyrir sig, ásamt
fjölda einstaklinga sem svöruðu hverjum lið, hlutfalli einstaklinga sem lagði út í
tilteknum þjónustuflokki ásamt meðalútgjöldum í hverjum þjónustulið fyrir sig.

16

Níu einstaklingar sem svöruðu könnuninni gistu á hóteli og greiddu að meðaltali 9.019 kr. fyrir.
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Tafla 5 Meðalútgjöld einstaklinga eftir þjónustuliðum

Fjöldi
Fjöldi einstaklinga
Hlutfall
einstaklinga
með útgjöld í
einstaklinga með
Flokkar
í úrtaki
þjónustulið
tilgreind útgjöld
Gisting
452
235
52%
452
Veitingar
329
73%
Afþreying/skemmtun
452
351
78%
Menning/sport
452
276
61%
Eldsneyti
449
158
35%
Smásala
452
281
62%
Önnur eyðsla
452
122
27%
Alls

Meðalútgjöld
einstaklings
2.156 kr.
2.012 kr.
5.302 kr.
956 kr.
1.073 kr.
1.573 kr.
472 kr.
13.544 kr.

4.2.5 Dag- og næturgestir
Eins og við mátti búast var nokkur munur á útgjöldum ferðamanna sem dvöldu
næturlangt í bænum og þeirra sem stoppuðu einungis hluta úr degi. Útgjöld
næturgesta eru hærri í öllum þjónustuflokkunum. Í Tafla 6 má sjá að útgjöld
vegna gistingar eru að meðaltali 4.082 krónur hjá þeim gestum sem gistu á
Húsavík. Þá voru útgjöld vegna afþreyingar um 2.500 krónum hærri hjá
næturgestum eða rúmlega 60%. Næturgestir á Húsavík eyddu að jafnaði nærri
tvöfalt hærri upphæð í smásölu en dagsgestir eða 2.039 krónum á móti 1.064.
Tafla 6 Meðalútgjöld dags- og næturgesta

Flokkar
Gisting
Matur
Afþreying /skemmtun
Menning
Bensín
Smásala
Önnur eyðsla
Alls
Fjöldi einstaklinga

Dagsgestir
0
1.484
3.979
864
624
1.064
354
8.369
214

Næturgestir
4.082
2.487
6.492
1.038
1.489
2.039
578
18.205
238

4.2.6 Útgjöld eftir þjóðerni
Talsverður munur var á útgjöldum eftir þjóðerni ferðamanna. Í Tafla 7 eru útgjöld
tilgreind miðað við alla ferðamenn af tilteknu þjóðerni, hvort sem þeir höfðu
útgjöld í þjónustulið eða ekki. Gestir frá Benelux löndunum höfðu hæstu
útgjöldin á dag eða hátt í 17 þúsund krónur á dag. Útgjöld gesta frá
Norðurlöndunum og „öðrum svæðum“ 17 mældust lægst í könnuninni með undir
tíu þúsund krónum á dag. Áberandi var hversu miklu munar á útgjöldum

17

Önnur svæði dreifðist á milli margra landa. Svarendur voru þó ekki nema tíu og fjórir sem gáfu ekki upp
þjóðerni. Því eru tölurnar líklega ekki marktækar.
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Norðurlandabúa í gistingu og næsta þjóðerni á eftir. Meðalútgjöld
Norðurlandabúa í gistingu voru rúmlega 600 krónur en næst lægst komu
Íslendingar með tæplega 1.400 krónur. Þetta skýrist hugsanlega af því að innan
við 20 Norðurlandabúar voru þátttakendur í könnuninni. Um helmingur gisti á
tjaldsvæðinu og um helmingur gisti ekki.
Tafla 7 Útgjöld ferðamanna eftir þjóðerni

Benelux
Bretland
Flokkar
löndin
Gisting
3.827
0
Matur
2.173
1.800
Afþreying /skemmtun 6.450
6.400
Menning
655
800
Bensín
818
1.900
Smásala
2.486
400
Önnur eyðsla
218
0
Alls 16.627 11.300
Fjöldi einstaklinga
55
5

Ísland
1.364
3.045
2.568
1.364
2.273
4.227
886
15.727
11

Mið
Evrópa
1.960
1.697
4.819
1.098
915
1.494
403
12.386
173

Norður
Ameríka
2.200
3.500
3.225
1.500
1.400
1.175
2.175
15.175
10

Norður Suður Önnur svæði /
lönd Evrópa ekkert valið
632
2.133
1.714
2.132
2.158
1.607
3.395
6.109
3.071
1.105
848
786
1.079
1.215
1.000
1.132
1.329
1.161
276
529
536
9.750 14.321
9.875
19
165
14
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5 Umræður og ályktanir
Sýnt var fram á í rannsókn Rannveigar Guðmundsdóttur og höfundar árið 2008
að ferðaþjónusta er efnahagslega mikilvæg fyrir Húsavík. Niðurstöður þeirrar
könnunar sýndu að heildartekjur vegna ferðamanna sumarið 2008 á Húsavík
námu varlega áætlað ríflega milljarði króna. Heildarfjöldi stöðugilda sem
þjónustuðu ferðaiðnaðinn var yfir 150 (Andri Valur Ívarsson og Rannveig
Guðmundsdóttir 2008).
Sumarið 2010 voru erlendir gestir á Húsavík um 87 þúsund. Útgjöld þeirra
voru að meðaltali 13.544 krónur á sólarhring og ríflega helmingur þeirra gisti yfir
nóttu. Varlega áætlað er því ljóst að á þriggja mánaða tímabili frá júní til ágúst
2010 voru heildarútgjöld erlendra ferðamanna á Húsavík 1,2-1,8 milljarðar króna.
Lægri talan ef eingöngu er gert ráð fyrir einum sólarhringsútgjöldum en hærri
talan ef gert er ráð fyrir tveimur sólarhringsútgjöldum að meðaltali á næturgest.
Við þetta bætast útgjöld 13 þúsund erlendra ferðmanna sem heimsóttu Húsavík
hina níu mánuði ársins og einnig útgjöld 67 þúsund íslenskra gesta sem sóttu
Húsavík heim árið 2010.18
Nokkur aukning virðist vera á hlutfallslegum fjölda næturgesta séu
niðurstöðurnar bornar saman við rannsóknina frá 2008. Hlutfallið fer þannig úr
41% í 53%. Á sama tíma var um 19% aukning á fjölda gistinátta á tjaldsvæði
bæjarins samkvæmt talningu Upplýsingamiðstöðvar Húsavíkur sem sér um
rekstur tjaldsvæðisins.
Ljóst er af niðurstöðum þessarar rannsóknar að útgjöld erlendra
ferðamanna í íslenskri mynt hafa aukist eftir fall krónunnar haustið 2008. Þá var
niðurstaðan sú að hver ferðamaður eyddi að meðaltali 7.920 krónum á
sólarhring á Húsavík. Sé sú fjárhæð núvirt jafngildir hún 9.728 krónum. Niðurstaða
þessarar rannsóknar er að hver ferðamaður eyði að jafnaði 13.544 krónum á
sólarhring, sem er aukning upp á 3.816 krónur eða nærri 40%.
Stærsti einstaki útgjaldaliður ferðamanna á Húsavík er í flestum tilfellum miði
í hvalaskoðun. Sumarið 2008 fóru 78% allra ferðamanna á Húsavík í hvalaskoðun.
Verð í hvalaskoðun er óbreytt frá árinu 2008 í evrum, 47 & 49 evrur eða um 6.000
krónur árið 2008 og rúmlega 7.500 kr. 2010. Hækkunin í íslenskum krónum á milli
2008 og 2010 nemur nærri 26%. Það er því ljóst að aukin útgjöld erlendra
ferðamanna á Húsavík er ekki einungis hægt að rekja til aukins kostnaðar í
hvalaskoðun.
Útgjöld jukust í öllum flokkum nema útgjöld til gistingar sem lækka um 17%.
Höfundur telur að hluti skýringar á þessari breytingu sé vegna aukins hlutfalls
næturgesta sem gista á tjaldsvæði í stað gistiheimila eða á hóteli. Sé þetta

18

Áætluð tala miðað við óbreyttan fjölda íslenskra ferðmanna frá árinu 2009 (Rögnvaldur Guðmundsson,
2011).
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skýringin mætti draga þá ályktun að ferðamenn myndu í auknu mæli spara við
sig í útgjöldum til gistingar.
Útgjöld ferðamanna í mat og drykk á veitingastöðum hafa aukist um ríflega
helming frá árinu 2008. Af þessum tölum má því draga þá ályktun að
ferðamenn geri betur við sig í mat og drykk en skeri þess í stað niður í útgjöldum
til gistingar.
Eins og við var að búast voru útgjöld næturgesta nokkuð hærri en útgjöld
dagsgesta. Þar munar ekki einungis um útgjöld til gistingar heldur eru útgjöld
næturgesta hærri í öllum flokkum. Reyndar komu einnig fram áhugaverðar
vísbendingar um breytingar á gistimynstri, að fleiri ferðamenn kjósa frekar að
gista á ódýru tjaldsvæði en áður.
Í þessari rannsókn er ekki lagt mat á hagrænt vægi einstakra atvinnugreina
annarra en ferðaþjónustu á Húsavík. Ljóst má þó vera af niðurstöðum þessarar
rannsóknar að ferðaþjónustan er veigamikill þáttur í atvinnulífi og samfélagi á
Húsavík. Fyrrnefnd heildarútgjöld ferðamanna í svo litlu samfélagi hafa án efa
veruleg jákvæð hagræn áhrif, ekki eingöngu á ferðaþjónustufyrirtæki heldur
einnig á rekstur í öðrum atvinnugreinum, s.s. verslun, þjónustugreinum,
framleiðslu og iðngreinum.

Titilspurningunni um hvort útgjaldamynstur erlendra ferðamanna hafi breyst
við fall íslensku krónunnar má ljóslega svara játandi. Meðalútgjöld hvers
ferðamanns hafa aukist þó nokkuð. Kreppan fjölgaði krónum.
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Þakkarorð
Þekkingarnet Þingeyinga þakkar heilshugar öllum þeim er lögðu rannsókninni lið
á einn eða annan hátt. Þessi rannsókn er unninn í framhaldi af rannsókn
stofnunarinnar frá árinu 2008. Rannveig Guðmundsdóttir ferðamálafræðingur
vann þá rannsókn að miklu leyti í samstarfi við Andra Val Ívarsson, aðalhöfund
þessarar skýrslu. Rannveigu eru færðar góðar þakkir fyrir þá vinnu sem byggt var
á að nokkru leyti í þessari rannsókn. Verkefnið var unnið sumarið 2010 á vegum
Þekkingarnets Þingeyinga á Húsavík og m.a. styrkt af Nýsköpunarsjóði
Námsmanna, sem eru færðar góðar þakkir fyrir. Starfsmenn Húsavíkurstofu í
upplýsingamiðstöð ferðamanna, þau Ingvar Björn, Smári og Milla fá kærar
þakkir fyrir sitt framlag við að leggja spurningalista fyrir og safna svörum. Þá fær
Einar Gíslason forstöðumaður upplýsingamiðstöðvarinnar þakkir fyrir sína aðstoð
og veittar upplýsingar. Huld Hafliðadóttir og Helen Valdís Sigurðardóttir
aðstoðuðu við þýðingu á spurningalista og fá kærar þakkir fyrir þá aðstoð.
Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands fær þakkir fyrir
gagnlegar ábendingar og aðstoð sem og Andri Valur Hrólfsson fyrir yfirlestur og
ábendingar. Allir þeir sem tóku þátt í könnuninni fá þakkir, án þeirra hefði
rannsóknin ekki orðið að veruleika.
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