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ÚTDRÁTTUR
Sumrin 2013 og 2014 stóð Þekkingarnet Þingeyinga fyrir spurningakönnunum meðal
erlendra ferðamanna á Húsavík. Þessar kannanir voru byggðar á eldri könnunum
stofnunarinnar meðal ferðamanna frá árunum 2008 og 2010. Markmið þessa verkefnis
er að fá mynd af samsetningu þeirra erlendu ferðamanna sem heimsóttu Húsavík sumrin
2013 og 2014, kanna ferðavenjur þeirra og ferðahegðun auk þess að kortleggja
neyslumynstur þeirra á áfangastað. Að auki verður kannað hvort breytingar hafi orðið á
útgjöldum þeirra og ferðahegðun frá fyrri rannsóknum áranna 2008 og 2010.
Rannsóknin er unnin samhliða stærra rannsóknarverkefni, „Fémæti ferðaþjónustu“, sem
Háskóli Íslands, Rannsóknamiðstöð ferðamála og Þekkingarnet Þingeyinga standa að og
hefur það markmið að leggja mat á hagræn áhrif ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum og
hvernig greiningu á staðbundnum umsvifum er hægt að þætta saman við
þjóðhagsreikninga.
Könnun var lögð fyrir ferðamenn á Húsavík þar sem þeir voru beðnir að svara
spurningum um ferðavenjur og sundurliða útgjöld sín síðustu 24 klukkustundirnar
samkvæmt fyrirfram skilgreindum útgjaldaliðum.
Niðurstöðurnar voru í stuttu máli þessar:
 Meðalútgjöld erlendra ferðamanna á sólarhring voru 15.939 krónur á sólarhring
sumarið 2014 og 16.007 krónur sumarið 2013 á verðlagi ársins 2014.
 Stærsti útgjaldaliðurinn var afþreying þar sem hvalaskoðun var vinsælasti
afþreyingarþátturinn.
 Rúmur helmingur ferðamanna sem tók þátt í könnuninni gisti eina nótt eða fleiri
á Húsavík sumarið 2013, eða 55%. Árið 2014 var hlutfallið 49%.
 Mikill meirihluti erlendra ferðamanna á Húsavík kom frá Mið- og Suður-Evrópu,
eða 64% árið 2013 og 63% árið 2014.
 Í samanburði við þjóðerni erlendra brottfararfarþega í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar samkvæmt talningum Ferðamálastofu komu hlutfallslega færri
ferðamenn frá Bandaríkjunum til Húsavíkur og hlutfallslega fleiri frá Þýskalandi,
Frakklandi og Ítalíu sumrin 2013 og 2014.
 Stór hluti gesta hafði lokið háskólanámi, eða yfir 70% bæði árin og rúmur
helmingur var með háar tekjur eða tekjur yfir meðallagi í samanburði við
tekjustig í heimalandinu.
Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að ekki hafi verið marktækur
munur á meðalútgjöldum erlendra ferðamanna á Húsavík á sólarhring sumrin 2013 og
2014. Fjöldi erlendra ferðamanna hefur þó aukist nokkuð á sama tíma og heildarútgjöld
þeirra því að sama skapi hækkað. Ljóst má vera af niðurstöðum þessarar rannsóknar að
tekjur af umfangi erlendra ferðamanna mynda veigamikinn þátt í atvinnulífi og
samfélagi á Húsavík.
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1 INNGANGUR
Sumrin 2013 og 2014 stóð Þekkingarnet Þingeyinga (ÞÞ) fyrir spurningakönnunum
meðal erlendra ferðamanna á Húsavík. Áður hafði stofnunin staðið fyrir
ferðamannakönnunum sumrin 2008 og 2010. Með útgáfu þessarar skýrslu eru
niðurstöður kannananna árin 2013 og 2014 kynntar auk þess sem þróun og stöðu
ferðaþjónustu á Húsavík eru gerð skil.

1.1 BAKGRUNNUR OG MARKMIÐ KÖNNUNARINNAR
Ferðamannakönnun ÞÞ árið 2008 hafði það markmið að meta efnahagsleg áhrif
ferðaþjónustu á Húsavík með tilkomu hvalaskoðunar. Könnunin sem framkvæmd var
tveimur árum síðar lagði mat á það hvort mælanlegar breytingar hefðu orðið á
útgjaldamynstri ferðamanna á Húsavík við breyttar efnahagslegar aðstæður í kjölfar
bankahrunsins.
Í þessari skýrslu, sem byggir að stórum hluta á fyrri könnunum ÞÞ, eru niðurstöður
spurninga-kannananna sumrin 2013 og 2014 kynntar. Það sem aðgreinir þessar
kannanir frá hinum eldri er að einungis er leitað svara hjá erlendum ferðamönnum.
Meginmarkmið verkefnisins nú var að fá mynd af samsetningu þeirra erlendu gesta sem
heimsóttu Húsavík sumarið 2013, kanna ferðavenjur þeirra og ferðahegðun auk þess að
kortleggja neyslumynstur þeirra á áfangastað. Þessi könnun hefur auk þess verið
útvíkkuð frá fyrri spurningakönnunum og löguð að öðrum rannsóknum sem unnar hafa
verið á Íslandi til að auka möguleika á frekari samanburði milli svæða. Horft var
sérstaklega til könnunar Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF) sem framkvæmd var
meðal erlendra brottfararfarþega í millilandaflugi á Akureyri sumrin 2009-2012 og
könnun Ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sumrin 2011 og 2014.
Grunnbreytum kannananna hefur engu að síður verið haldið óbreyttum til að auðvelda
samanburð milli ára við fyrri kannanir ÞÞ.
Spurningakannanirnar sumrin 2013 og 2014 voru unnar í samstarfi Þekkingarnets
Þingeyinga við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík, Rannsóknamiðstöð
ferðamála og Húsavíkurstofu. Verkefnið var hýst og fjármagnað af stofnununum sjálfum
auk þess sem það hlaut styrk úr Vaxtarsamningi Norðausturlands. Spurningakönnunin
var framkvæmd á Upplýsingamiðstöð ferðamála á Húsavík á tímabilinu júní til ágúst.
Rannsóknaraðferðinni er lýst í kafla 3.
Í upphafi skýrslunnar er fjallað um ferðaþjónustu á Húsavík og þróun hennar undanfarin
ár. Þá er greint frá þeim aðferðum sem beitt var við söfnun og úrvinnslu gagna og í fjórða
kafla eru helstu niðurstöður kynntar og að lokum ályktanir dregnar af þeim.
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2 FERÐAÞJÓNUSTA Á HÚSAVÍK
Saga ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum er löng, enda skartar svæðið fjölbreytilegri
náttúru sem hefur vakið áhuga ferðamanna í gegnum tíðina. Umsvif í ferðaþjónustu hafa
aukist jafnt og þétt á svæðinu undanfarna áratugi og á Húsavík eru miklar væntingar
bornar til atvinnugreinarinnar.

2.1 STAÐHÆTTIR OG ATVINNULÍF
Húsavík stendur við austanverðan Skjálfanda og er fjölmennasti byggðarkjarninn í
Þingeyjarsýslum. Þar hefur verið búið allt frá landnámi og 1. janúar 2014 var íbúafjöldi
bæjarins 2.207. Sjávarútvegur hefur frá upphafi verið einn mikilvægasti atvinnuvegur
staðarins auk landbúnaðar og matvælavinnslu. Verslun og þjónusta hefur einnig gegnt
mikilvægu hlutverki fyrir Húsavík og sveitirnar um kring (Norðurþing, 2010; Hagstofa
Íslands, 2014b). Nokkur fólksfækkun hefur átt sér stað á Húsavík undanfarin ár, en frá
árinu 1998 hefur íbúum fækkað um 284, eða um 11,4% á sama tíma og íbúum landsins
fjölgaði um 20%. Árleg meðalfækkun á Húsavík er því 0,75% á tímabilinu 1998-2014. Á
mynd 1 má greina þróun íbúafjölda á Húsavík árin 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 2014b).

Mynd 1. Þróun íbúafjölda á Húsavík 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 2014b).

Á sama tíma og íbúum staðarins hefur fækkað, hefur atvinnulíf á Húsavík dregist saman.
Samdráttur í útgerð, fiskvinnslu og landbúnaði með tilheyrandi matvælaiðnaði hefur
lengi verið viðvarandi, en einnig hefur störfum fækkað í verslun og þjónustu líkt og víðar
á landinu (Byggðastofnun, 2014; Karl Benediktsson og Anna Karlsdóttir, 2011).
Aðdráttarafl höfuðborgarsvæðisins með auknum tækifærum til menntunar og
starfsframa hefur togað til sín ungt fólk af svæðinu sem veldur því að hlutfall ungs fólks
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á svæðinu hefur minnkað á meðan hlutfall þeirra eldri hefur aukist (Byggðastofnun,
2013; Norðurþing, 2010). Einnig má ætla að Akureyri laði til sín fólk, en þar hefur íbúum
fjölgað um 18% á tímabilinu 1998-20141 (Hagstofa Íslands, 2014b). Á mynd 2 má sjá
íbúafjölda eftir aldurshópum árin 1998 og 2014 á Húsavík. Meðalaldur, skilgreindur sem
meðaltal af aldri íbúa Húsavíkur hvers árs, hefur hækkað um 19% á tímabilinu eða úr
33,1 í 39,4 ár á meðan meðalaldur Íslendinga allra hefur hækkað um 8%, úr
34,3 í 37,2 ár. Mesta breytingin varð í aldurshópnum 0-15 ára þar sem börnum á þessu
aldursbili á Húsavík fækkaði úr 679 árið 1998 í 438 árið 2014 eða um 35% (Hagstofa
Íslands, 2014b).
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Mynd 2. Íbúafjöldi á Húsavík eftir aldurshópum árin 1998 og 2014
(Hagstofa Íslands, 2014b).

Vöxtur í ferðaþjónustu undanfarin ár hefur verið mikilvægt mótvægi við samdrátt í áður
nefndum atvinnugreinum, en þar hefur helsti drifkrafturinn verið í hvalaskoðun (Anna
Karlsdóttir og Auður H. Ingólfsdóttir, 2011; Cunningham, Huijbens og Wearing, 2012;
Níels Einarsson, 2009; Norðurþing, 2010).
Unnin var fimm ára stefnumótunaráætlun fyrir ferðaþjónustu á Norðausturlandi fyrir
tímabilið 2009-2014 sem byggði á regluramma þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbæra ferðaþjónustu. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga vann að áætluninni ásamt
teymi innlendra og erlendra sérfræðinga. Út var gefin skýrsla með greiningu á helstu
styrkleikum og veikleikum ferðaþjónustunnar, tækifærum og þörfum hennar og hvernig
best væri að haga markaðssetningu og vöruþróun í því tilliti. Samkvæmt skýrslunni
tengjast helstu styrkleikar svæðisins náttúrulegri og menningarlegri arfleifð þess og
tengdum afþreyingarkostum. Veikleikarnir voru helst slæmar samgöngur og stutt
ferðamannatímabil. Tækifærin lágu í frekari þróun á ferðaþjónustu og ferðatengdum
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Á Húsavík og Akureyri byggja íbúatölur á póstnúmeraskiptingu; 640, 600 og 603.
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vörum sem byggðu á óspilltri náttúru svæðisins, sögu þess og menningu. Helstu þarfir
atvinnugreinarinnar voru því frekari vöruþróun sem byggði á sérstöðu svæðisins, meiri
samvinna á milli fyrirtækja og stoðkerfisins og myndun afþreyingarpakka sem hefðu
hvetjandi áhrif til lengri dvalar ferðamanna á svæðinu. Einnig var bent á mikilvægi þess
að bæta stoðþjónustu, aðgengi og markaðssetningu (John S. Hull Associates Inc. ofl.,
2008).
Í aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 er litið til ferðaþjónustu sem eins helsta
vaxtarmöguleika atvinnulífsins auk þess sem væntingar eru bornar til þess að hægt
verði að nýta orkuna í héraðinu til uppbyggingar stóriðju sem gæti orðið nýr hornsteinn
í atvinnulífinu (Norðurþing, 2010).
Á mynd 3 má sjá þróun í fjölda ársverka í ferðaþjónustu á Húsavík árin 2007-2012. Á
þessu tímabili fjölgaði ársverkum úr 47 í 79, eða um 68%, sem er meiri aukning en í
öðrum atvinnugreinum á staðnum. Samdráttur varð í 7 atvinnugreinum af 11. Fjöldi
ársverka reiknast sem fjöldi stöðugilda yfir vetrarmánuðina fyrir tímabilið september til
maí og fjöldi stöðugilda yfir sumarmánuðina fyrir júní til ágúst, sem síðan er deilt niður á
12 mánuði.

Mynd 3. Fjöldi ársverka eftir atvinnugreinum
(Ari Páll Pálsson, vefpóstur, 20. ágúst 2014).
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Sumarið 2012 var fjöldi starfa í ferðaþjónustu á Húsavík alls 205, eða 183 stöðugildi,
samkvæmt atvinnumálakönnun Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga. Yfir vetrartímann var
fjöldinn 63 störf og 45 stöðugildi (Ari Páll Pálsson, vefpóstur 20. ágúst 2014). Á mynd 4
má sjá sveifluna í fjölda stöðugilda á milli sumars og vetrar sem og reiknuð ársverk.
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Mynd 4. Fjöldi stöðugilda og ársverka í ferðaþjónustu á Húsavík 2007-2012
(Ari Páll Pálsson, vefpóstur, 20. ágúst 2014).

Í töflu 1 hefur verið tekinn saman fjöldi þjónustueininga í ferðaþjónustu á Húsavík. Með
þjónustueiningu er í þessari skýrslu átt við starfsstöð með beinni þjónustu til
ferðamanna. Tegund þjónustunnar er óháð því hver rekstraraðilinn er eða hvort sami
aðili standi að baki fleiri en einni þjónustueiningu, svo sem gistingu og afþreyingu. Frá
árinu 2003 hefur fjöldinn tæplega tvöfaldast. Talsverð aukning hefur verið í framboði
gistiheimila og heimagistingar auk þess sem nýtt nítján herbergja hótel opnaði árið
2012. Veitingastöðum og kaffihúsum fjölgaði úr fjórum í níu og afþreyingarfyrirtækjum
úr sex í níu á sama tímabili.
Tafla 1. Fjöldi ferðaþjónustueininga á Húsavík 2003-2013.

Flokkar

2003

2005

2007

2009

2011 2013

Hótel með veitingasölu

1

1

1

1

1

2

Gistiheimili/ heimagisting

3

4

6

6

9

10

Veitinga- og kaffihús

4

4

6

6

9

9

Söfn og handverkshús

3

4

4

4

4

4

Afþreying

6

6

6

6

6

9

Samgöngur

2

2

2

2

2

2

Alls

19

21

25

25

31

36
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2.2 ÞRÓUN FERÐAÞJÓNUSTU Á HÚSAVÍK
Ekki liggur fyrir hvert raunverulegt upphaf gisti- og veitingaþjónustu á Húsavík er, enda
hefur lengi verið tekið vel á móti gestum í húsum bæjarins. Þó liggur fyrir að greiðasalan
í Stangarbakka hófst árið 1871 og Vertshúsið (síðar Gamli-Baukur) hóf starfsemi sína
árið 1880. Þá var Hótel Húsavíkur sett á laggirnar í Ásgarðsvegi 2 árið 1903 (Björn Helgi
Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson, 1999).
Upphaf skipulegrar ferðaþjónustu á Íslandi miðast gjarnan við árið 1936 þegar lög voru
sett um Ferðaskrifstofu ríkisins. Með tilkomu millilandaflugsins um miðja síðustu öld
urðu svo ákveðin þáttaskil í atvinnugreininni þegar heimsóknum erlendra ferðamanna
til landsins fjölgaði verulega á sama tíma og utanlandsferðir Íslendinga tóku kipp (Birna
G. Bjarnleifsdóttir, 1988).
Á Húsavík tók umfang ferðaþjónustu í atvinnulífinu að vaxa á síðustu áratugum 20. aldar
líkt og víða annars staðar um landið. Árið 1984 hófst skipulagt samstarf
ferðaþjónustuaðila í bænum með stofnun Ferðamálafélags Húsavíkur. Markmið félagsins
var að vera leiðandi afl í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu og vinna að
kynningarmálum fyrir Húsavík sem ferðamannastaðar. Helstu áherslur í markaðsmálum
voru á fegurð héraðsins og ferðir í Kverkföll. Félagið vann einnig að því að koma á fót
upplýsingaþjónustu fyrir ferðamenn í bænum (Sæmundur Rögnvaldsson, 2003).
Ferðaskrifstofa Húsavíkur hóf starfsemi sína um svipað leyti og Ferðamálafélagið var
stofnað. Hún sá um farmiðasölu fyrir Flugfélag Íslands og Úrval Útsýn auk þess sem hún
gegndi hlutverki upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn. Ferðaskrifstofan stóð þar að
auki fyrir utanlandsferðum og skoðunarferðum á sjó þar sem boðið var upp á sjóstöng
og fuglaskoðun. Sumarið 1992 var boðið upp á hestaferðir frá Húsavík en sú þjónusta
vatt síðar upp á sig og varð að Hestamiðstöðinni Saltvík. Árið 1980 var Safnahúsið á
Húsavík tekið í notkun, Hvalasafnið opnaði 1997 og Hið íslenska reðasafn var rekið á
Húsavík árin 2004-2011 (Andri Valur Ívarsson og Óli Halldórsson, 2011; Rannveig
Ólafsdóttir og Kristín Rut Kristjánsdóttir, 2009; Sæmundur Rögnvaldsson, 2003).
Ákveðin straumhvörf áttu sér stað í ferðaþjónustu þegar
hvalaskoðun hófst á Húsavík árið 1995 en hún er nú eitt helsta
aðdráttarafl ferðamanna til bæjarins eins og kemur fram síðar í
þessari skýrslu. Lega Húsavíkur við Skjálfandaflóa er góð í því tilliti
þar sem fleiri hvalategundir sjást þar en á nokkrum öðrum stað við
strendur Íslands auk þess sem meiri líkur eru að sjá stórhveli þar
en annars staðar (Marianne Rasmussen, vefpóstur 20. janúar
2014). Frá upphafi hvalaskoðunar á Íslandi hefur Húsavík gegnt
Mynd 5. Vörumerki
forystuhlutverki í þróun atvinnugreinarinnar og var meðal annars
Húsavíkur
valin meðal tíu eftirsóknarverðustu hvalaskoðunarstaða í heiminum
árið 2010 (Cunningham, Huijbens og Wearing, 2012; Homewood, 2010). Í bænum eru
nú rekin þrjú hvalaskoðunarfyrirtæki auk hvalasafns sem hafa ásamt nokkrum
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ferðaþjónustuaðilum sameinast um að markaðsetja Húsavík sem höfuðstað
hvalaskoðunar á Íslandi. Á mynd 5 má sjá vörumerkið sem notað er í því verkefni
(„Sverðin slíðruð á Húsavík“, 2014). Því má segja að hvalir í Skjálfandaflóa gegni
mikilvægu hlutverki við að laða ferðamenn til Húsavíkur, auk þess sem þeir draga ár
hvert fjölda vísindamanna og nemenda til bæjarins í þeim tilgangi að vinna að
rannsóknarverkefnum sínum. Eitt af rannsóknasetrum Háskóla Íslands er rekið á
Húsavík og sérhæfir sig í rannsóknum á hvölum og lífríki þeirra.
Þó lega Húsavíkur teljist vera einn af kostum staðarins yfir sumartímann telst hún meðal
helstu veikleika hans yfir vetrartímann. Ástæða þess eru takmarkaðar samgöngur, slæmt
ástand vega og skortur á aðgengi að vinsælum ferðamannastöðum (John S. Hull
Associates Inc. ofl., 2008; Rannveig Ólafsdóttir og Kristín Rut Kristjánsdóttir, 2009).
Nokkur bót hefur þó orðið á samgöngumálum í Þingeyjarsýslum síðustu ár auk þess sem
Flugfélagið Ernir hóf áætlunarflug milli Húsavíkur og Reykjavíkur árið 2012.
Vaðlaheiðargöng munu einnig verða mikil samgöngubót þegar þau opna. Ljóst er að
samgöngumál munu engu að síður gegna mikilvægu hlutverki við að ná markmiðum
stjórnvalda um minni árstíðasveiflu í ferðaþjónustu og betri dreifingu ferðamanna um
landið (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013).
Húsavíkurstofa er miðstöð fyrir hagsmunaaðila í verslun og þjónustu á svæðinu. Eitt af
markmiðum hennar er að „gera Húsavík að eftirsóttum áfangastað með fjölbreyttri
afþreyingu og þjónustu allan ársins hring, lengja dvalartíma ferðamanna og stuðla að
hámarks virðisauka hagsmunaaðila af ferðaþjónustu“ (Húsavíkurstofa, 2014). Yfir
sumartímann starfrækir Húsavíkurstofa upplýsingamiðstöð ferðamanna ásamt því að
hafa umsjón með tjaldsvæði bæjarins. Auk Húsavíkurstofu hafa Atvinnuþróunarfélag
Þingeyinga og Markaðsstofa Norðurlands komið að fjölda verkefna á sviði ferðamála á
svæðinu.
Ferðaþjónusta er sýnilegur þáttur í atvinnulífi og bæjarmynd Húsavíkur. Uppbygging
atvinnugreinarinnar hefur byggt á sérstöðu staðarins líkt og víða annars staðar á Íslandi
(Þingskjal 758, 2010-2011) og hafnarsvæðið hefur fengið nýjan svip með tilkomu
hvalaskoðunar. Fjöldi hvalaskoðunarbáta liggur við höfnina auk þess sem veitingastaðir,
kaffihús, söfn og fleiri þjónustufyrirtæki eru staðsett miðsvæðis. Hótel og gistiheimili
hafa risið til að mæta aukinni eftirspurn ferðamanna og tjaldsvæði bæjarins er
eftirsóttur áningarstaður. Sundlaugin og golfvöllurinn eru vinsæl yfir sumartímann og
fjölbreyttar gönguleiðir má finna umhverfis bæinn. Miðbær Húsavíkur iðar af lífi yfir
sumartímann og ferðamenn setja svip sinn á hann.
Á sama tíma og nútímaþörfum ferðamanna er mætt á Húsavík hefur áhersla verið lögð á
gömul gildi og varðveislu íslenskrar byggingarlistar. Húsnæði hefur víða verið endurgert
og fært í upprunalegt horf í bænum auk þess sem eldri byggingar hafa staðið af sér
nútímavæðinguna. Húsavíkurkirkja er gott dæmi um það, en hún var vígð árið 1907. Á
hafnarsvæðinu stendur Gamli Baukur, sem reistur er úr rekaviði frá nálægum ströndum,
og byggir á sögu vertshússins Gamla Bauks frá miðri 19. öld (Gamli Baukur, e.d.).
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Hvalaskoðunarbátarnir eru flestir gamlir uppgerðir eikarbátar og lögð er áhersla á
umhverfisvernd og
varðveislu íslensku strandmenningarinnar
í
rekstri
hvalaskoðunarfyrirtækja staðarins (Gentle Giants, e.d.; Níels Einarsson, 2009;
Norðursigling, e.d.). ).

2.3 FJÖLDI FERÐAMANNA
Engar fastmótaðar aðferðir eru til við talningu ferðamanna á landsbyggðinni, þó unnið
sé að leiðum til að meta fjölda gesta út frá umferðargögnum Vegagerðarinnar. Í þessari
skýrslu byggir talning ferðamanna á áætlunum út frá spurningakönnun Rannsókna og
ráðgjafar ferðaþjónustunnar (RRF) í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og talningu
Ferðamálastofu. Einnig er horft til ferðavenjukannana Ferðamálastofu sumrin 2011 og
2014 (Ferðamálastofa, e.d,. 2012 og 2014; Rögnvaldur Guðmundsson, 2013). Fjöldi
íslenskra gesta er áætlaður af RRF út frá símakönnun sem framkvæmd var af
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2012 auk fleiri kannanna sem framkvæmdar
voru á tímabilinu 2005-2011.
Árið 2012 voru taldir um 673 þúsund erlendir gestir til landsins með flugi eða Norrænu.
Þeir eru taldir við brottför frá landinu. Inni í þeim tölum er ekki fjöldi farþega sem kom
til landsins með skemmtiferðaskipum. Fjöldi þeirra er talinn í dagsferðum og árið 2012
voru þær um 212.230 í þrettán höfnum landsins (Kristinn Berg Gunnarsson, RMF,
vefpóstur 2. desember 2014).
Áætlaður fjöldi gesta til Húsavíkur árið 2012 var 195.000. Þar af voru erlendir gestir
126.000 og Íslendingar 69.000 (mynd 6). Af erlendu gestunum komu um 10.000 yfir
vetrartímann eða tæp 8% (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013).2 Árleg meðalaukning í
fjölda íslenskra ferðamanna til Húsavíkur á tímabilinu 2005-2012 var 4,3% en 6,9%
meðal erlendra ferðamanna. Árleg meðalaukning í fjölda ferðamanna í heiminum var á
sama tíma 3,6% en 9,0% á Íslandi í heild. Aukningin hefur því verið heldur hægari á
Húsavík en á landinu öllu þrátt fyrir að vera vel ofan við meðalaukningu í heiminum.
Fjölgun erlendra ferðamanna á Íslandi hefur þó aukist mun hraðar allra síðustu ár og
sem dæmi það hefur árleg meðalaukning verið um 20% tvö síðustu ár (2011-2013).

2

Ekki voru til upplýsingar um hlutfallsskiptinu gestakoma Íslendinga til Húsavíkur eftir árstíðum
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Mynd 6. Áætlaður heildarfjöldi
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2013).

ferðamanna

til

Húsavíkur

2005-2012

Skýrsla RRF nær til ársins 2012 og því hafa engar fjöldatölur verið birtar yfir fjölda
erlendra gesta á Húsavík eftir það. Ef miðað er við hlutfall þeirra sem heimsóttu Húsavík
samkvæmt ferðavenjukönnunum Ferðamálastofu sumarið 2014 og veturinn 2013-2014
má þó gera ráð fyrir að fjöldi erlendra gesta á Húsavík hafi verið um 150.000 árið 2014
(Ferðamálastofa, 2014a og 2014b).
Tölurnar á myndum 7 og 8 byggja á skýrslu RRF frá árinu 2013 um ferðamenn í
Þingeyjarsýslum og þróunina frá 2005. Við gerð hennar var stuðst við tvær kannanir
sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmdi fyrir RRF auk ýmissa síma- og
netkannana um ferðir Íslendinga innanlands. Fjöldatölur erlendra ferðamanna byggja á
spurningakönnun RRF meðal erlendra brottfarargesta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á
Seyðisfirði (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013).
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Mynd 7. Áætlaður heildarfjöldi gesta í Þingeyjarsýslum og á völdum stöðum þar 2005-2012
(fjöldi í þúsundum) (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013, bls. 16).

Á mynd 7 má sjá áætlaðan heildarfjölda ferðamanna í Þingeyjarsýslum og á völdum
stöðum innan sýslanna á tímabilinu 2005-2012. Greina má talsverðan kipp í áætluðum
fjölda íslenskra og erlendra gesta í Þingeyjarsýslum frá árinu 2010. Á milli áranna 2011
og 2012 fjölgaði gestum í sýslunum um 14%, en þegar litið er til einstakra staða á
svæðinu var vöxturinn hlutfallslega mestur við Dettifoss þar sem aukningin nam 25% á
milli áranna. Nýr vegur við Dettifoss var opnaður sumarið 2011 sem hefur áhrif á þessa
aukningu auk þess sem líklega má rekja ástæðu færri gesta í Ásbyrgi til sömu
framkvæmdar.3
Mynd 8 sýnir áætlaðan fjölda erlendra gesta á sömu svæðum. Þar hefur þróunin verið
nokkuð í takt við talningar Ferðamálastofu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Á milli áranna
2011-2012 nam fjölgun erlendra gesta til landsins um 19% og í Þingeyjarsýslum var
hlutfallið það sama samkvæmt talningum RFF. Fjölgun erlendra gesta við Dettifoss var
23% á milli áranna 2011-2012.

Bifreiðatalningar í Jökulsárgljúfrum árin 2010 og 2011 sýna 18% fækkun bifreiða við Ásbyrgi á milli ára
og 20% fækkun við Dettifoss að austan á sama tíma (Hjörleifur Finnsson ofl., 2012). Á sama tímabili nam
fjölgun gesta við Dettifoss 5% samkvæmt ferðamannatalningum RMF. (Ekki voru til tölugögn yfir fjölda
bifreiða við Dettifoss að vestan árið 2010).
3
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Mynd 8. Áætlaður fjöldi erlendra gesta í Þingeyjarsýslum og á völdum stöðum þar 20052012 (fjöldi í þúsundum) (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013, bls. 16).

2.3.1 Fjöldi farþega í hvalaskoðun á Húsavík
Hvalaskoðunarferðir á Húsavík verða að teljast eitt mikilvægasta aðdráttarafl
ferðamanna til staðarins. Fjöldi farþega hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 1995 en alls
hafa fjögur fyrirtæki boðið upp á hvalaskoðunarferðir á Húsavík frá upphafi. Á mynd 9
má sjá fjölda farþega í hvalaskoðun á árunum 1995-2013 á Íslandi. Tímabil
hvalaskoðunarferða hefur lengst frá því sem áður var og hefst það nú í byrjun apríl og
stendur út nóvember á Húsavík þó veður og vindar geti haft áhrif á framboð ferða.
Norðursigling og Sjóferðir Arnars hófu hvalaskoðun árið 1995. Áður höfðu verið gerðar
tilraunir með hvalaskoðun á Höfn í Hornafirði 1991-1993 og í Keflavík 1994
(Rasmussen, 2014).
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Mynd 9. Fjöldi farþega í hvalaskoðun eftir svæðum 1995-2013 (Rannveig Grétarsdóttir
formaður Hvalaskoðunarsamtaka Íslands, vefpóstur 22. apríl 2014).4

Hvalaskoðun er sú tegund afþreyingar sem hefur vaxið hvað hraðast í ferðaþjónustu á
Íslandi frá árinu 1996 (Anderson, Gothall og Wende, 2014; Edward H. Huijbens, 2013).
Heildarfjöldi farþega í hvalaskoðun á Íslandi árið 2013 var 200.000 og því er hlutfall
Húsavíkur tæp 32%. Árlegur meðalvöxtur í fjölda farþega á Húsavík síðastliðin tíu ár
(2004-2013) er 9% á sama tíma og hann er rúm 15% í Reykjavík. Sveiflurnar hafa verið
meiri á öðrum stöðum á landinu og nokkuð um að hvalaskoðunarfyrirtæki hafi flutt
starfsemi sína af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins (Icewhale, e.d.). Hraðari
vöxtur í Reykjavík skýrist meðal annars af lengra tímabili hvalaskoðunar, en þar er
boðið upp á ferðir allan ársins hring auk þess sem fjöldi ferðamanna hefur aukist hraðar
á höfuðborgarsvæðinu en á Húsavík á þessum árum.

2.3.2 Fjöldi gesta Hvalasafnsins á Húsavík
Hvalasafnið á Húsavík var stofnað árið 1997 og hefur það markmið að miðla fræðslu og
upplýsingum um hvali og búsvæði þeirra. Safnið er í gamla sláturhúsi Kaupfélags
Þingeyinga á Húsavík og frumkvöðull að stofnun þess var Ásbjörn Björgvinsson sem
jafnframt gegndi stöðu forstöðumanns safnsins fyrstu ellefu árin (Hvalasafnið á Húsavík,

Upplýsingar um fjölda farþega í hvalaskoðun á Húsavík voru fengnar frá hvalaskoðunarfyrirtækjunum Sjóferðum Arnars
(1995-1999), Norðursiglingu (1995-2013), Gentle Giants/Hvalaferðum (2001-2013), og Salka Whale Watching (2013).
Fjöldi farþega frá 1995-2004 eru samantekt Hvalasafnsins og fjöldinn frá 2005-2013 er samantekt höfundar.Fjöldatölur í
Reykjavík og öðrum stöðum koma frá Icewhale sbr. tilvísun.
4
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e.d.). Fjölda gesta frá árinu 2002 til 2013 má sjá á mynd 10. Á milli áranna 2012 og 2013
fjölgaði gestum um 21%. Mest aukning var meðal fyrirfram skipulagðra hópa, eða 81% á
milli ára. Fjölgun gesta á eigin vegum var 13% yfir sama tímabil (Einar Gíslason,
framkvæmdastjóri Hvalasafnsins, munnleg heimild 15. apríl 2014).

Mynd 10. Fjöldi gesta Hvalasafnsins 2002-2013 (Einar Gíslason, vefpóstur, 11. apríl 2014).

13

2.3.3 Fjöldi farþega með skemmtiferðaskipum til Húsavíkur

Árið 2013 var metfjöldi í komu farþega með skemmtiferðaskipum til Húsavíkur eða alls
2.850 farþegar með sex skipum.5 Árið 2014 var fjöldinn 1.320 með sjö skipum. Skipin
sem komu sumarið 2013 voru talsvert stærri en hin árin sem útskýrir meiri fjölda
farþega. Sveiflurnar á milli ára eru talsverðar eins og sjá má á mynd 11. Hlutdeild
Húsavíkurhafnar í fjölda dagsferða farþega skemmtiferðaskipa er mjög lág á landsvísu,
eða einungis um 1% sumarið 2013 á meðan sama hlutfall var 31% á Akureyri og 17% á
Ísafirði svo dæmi séu tekin (Kristinn Berg Gunnarsson, RMF, vefpóstur 2. desember
2014).
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Mynd 11. Fjöldi farþega með skemmtiferðaskipum til Húsavíkur 2007-2014 (Kristinn Berg
Gunnarsson, Rannsóknamiðstöð ferðamála, tölvupóstur 30. janúar 2014 og Stefán
Stefánsson, Húsavíkurhöfn, vefpóstur 19. nóvember 2014).

2.4 GISTINÆTUR Í ÞINGEYJARSÝSLUM
Hagstofa Íslands hóf reglubundna söfnun upplýsinga um fjölda gistinátta og framboð á
gistirými árið 1984. Öllum þeim sem selja gistiþjónustu ber samkvæmt lögum að skila
Hagstofunni mánaðarlegum gistiskýrslum þar sem fram kemur fjöldi gesta, hvenær árs
gististaðurinn er opinn og fjöldi gistinátta. Niðurstöður talningarinnar eru sundurliðaðar
eftir landsvæðum og birtar árlega í Hagtíðindum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, e.d.a.;
Hagstofa Íslands, 2009).

Fjöldi farþega með skemmtiferðaskipum telst ekki með í heildarfjölda farþega til Húsavíkur í kafla 2.3. (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2013) (United Nations, 2010). Inni í þessum farþegatölum skipanna er ekki fjöldi áhafnarmeðlima sem var
sumarið 2013 alls 1.321 á Húsavík. Reikna má með að um 40% þeirra séu á frívakt í höfn.
5
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Við gerð þessarar rannsóknar tók Hagstofan saman sérstaka skrá yfir gistinætur í
Þingeyjarsýslum fyrir tímabilið 2004-2013. Vegna rekjanleika var ekki hægt að
sundurliða tölurnar niður á sérstaka staði innan sýslunnar og fjöldi gistinátta var gefinn
upp í eftirfarandi þremur flokkum af sömu ástæðu:
1. Hótel og gistiheimili.
2. Tjaldsvæði og skálar í óbyggðum.
3. Heimagisting, farfuglaheimili og orlofshús.6
Heildargistináttafjöldi á landinu öllu árið 2013 var 4.280.685 sem er um 15% aukning
frá fyrra ári. Þar af voru gistinætur erlendra ríkisborgara 3.366.252 sem eru um 79% af
heildarfjölda gistinátta. Af tegundum gististaða var hlutfall hótela og gistiheimila hæst,
eða um 66% af heildargistináttafjölda. Næst komu tjaldsvæði með 12%, farfuglaheimili
með 7% og íbúðagisting með 7% (Hagstofa Íslands, 2014a).
Í Þingeyjarsýslum var fjöldi gistinátta árið 2013 alls 206.808 eða um 5% af
heildargistináttafjölda landsins. Aukningin á milli áranna 2012 og 2013 var um 12%.
Hlutfall gistinátta erlendra ríkisborgara árið 2013 var um 79% í Þingeyjarsýslum, eða
164.313 gistinætur, sem er sama hlutfall og á landinu í heild. Síðastliðin 10 ár hefur
gistinóttum fjölgað talsvert hægar í Þingeyjarsýslum en á landinu í heild, eða um 40% á
sama tíma og aukningin hefur verið um 101% á landinu öllu. Þegar vöxtur í hverjum
landshluta er skoðaður á tímabilinu 2004-2013 kemur í ljós að hann er minnstur á
Norðurlandi eystra eða um 57%.7 Til samanburðar var vöxtur í fjölda gistinátta á
höfuðborgarsvæðinu 132%8 yfir sama tímabil.
Á mynd 12 má sjá hvernig fjöldi gistinátta í Þingeyjarsýslum hefur þróast síðastliðin tíu
ár. Gistinóttum Íslendinga í Þingeyjarsýslum hefur lítið fjölgað, eða einungis um 9% á
meðan fjöldi gistinátta erlendra ríkisborgara hefur aukist um 52%.

Gistinætur í orlofshúsum félagasamtaka, stéttar- og starfsmannafélaga eru ekki taldar með.
Þar af er vöxturinn í fjölda gistinátta erlendra gesta 90% og Íslendinga 14%
8 Þar af er vöxturinn í fjölda gistinátta erlendra gesta 128% og Íslendinga 184%
6
7
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Mynd 12. Fjöldi gistinátta í Þingeyjarsýslum 2004-2013 (Hildur Kristjánsdóttir, Hagstofu
Íslands, vefpóstar 16. mars 2013 og 30. apríl 2014).

Samkvæmt Hagstofunni var fjöldi hótela og gistiheimila í sýslunni alls 27, fjöldi staða í
flokknum heimagisting, orlofshús og farfuglaheimili var 23 og fjöldi tjaldsvæða og skála í
óbyggðum alls 22 árið 2013.
Á mynd 13 má sjá hvernig heildarfjöldi gistinátta hefur þróast eftir tegundum gistingar í
Þingeyjarsýslum. Athygli vekur að aukning í gistináttafjölda hefur verið töluverð á
hótelum og gistiheimilum, auk þess sem þeim hefur fjölgað í heimagistingu, á
farfuglaheimilum og í orlofshúsum. Fjöldi gistinátta á tjaldsvæðum og skálum í
óbyggðum er nánast óbreyttur frá árinu 2004.
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Mynd 13. Heildarfjöldi gistinátta í Þingeyjarsýslum eftir tegundum gististaða 2004-2013
(Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstar 16. mars 2013 og 30. apríl 2014).

Þegar gistinætur í Þingeyjarsýslum eru flokkaðar eftir tegund gistingar kemur í ljós að
hlutfall gististaða er nokkuð frábrugðið því sem er á landinu í heild árið 2013. Hlutfall
hótela og gistiheimila9 var um 58% í Þingeyjarsýslum en 73% á landinu öllu á meðan
hlutfall tjaldsvæða og skála í óbyggðum var um 28% í Þingeyjarsýslum, en 13% á
landinu í heild (tjaldsvæði 12% og skálar í óbyggðum 1%). Ef tegundir gististaða eru
skoðaðar sérstaklega árið 201210 kemur í ljós að á hótelum og gistiheimilum var hlutfall
Íslendinga 15% í Þingeyjarsýslum, 27% á NA landi og 17% á landinu í heild (mynd 14)
(Hagstofa Íslands e.d.c.; Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstur 16.mars 2013). Ætla má að
hlutfall Íslendinga á hótelum og gistiheimilum á Eyjafjarðarsvæðinu sé því töluvert
hærra en meðahlutfall landsins miðað við þessar tölur.

Hér er íbúðagisting (7%) meðtalin.
Árið 2013 breyttust aðferðir Hagstofunnar við birtingu gistináttafjölda þannig að NA- og NV-land var
tekið saman. Því er einungis birtur samanburður Þingeyjarsýslna og NA lands til ársins 2012 eftir
tegundum gististaða.
9
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Mynd 14. Hlutfall Íslendinga og útl. af gistinóttum á hótelum og gistih. í Þingeyjarsýslum 2012.

Á tjaldsvæðum og skálum í óbyggðum voru 36% gesta Íslendingar í Þingeyjarsýslum
árið 2012 (mynd 15). Á tjaldsvæðum á NA landi öllu var hlutfall Íslendinga 57% og 54%
fyrir landið í heild á sama tíma. Því er ljóst að hlutfall erlendra gesta á tjaldsvæðum er
hærra í Þingeyjarsýslum en á landinu í heild. (Hagstofa Íslands e.d.c.; Hildur
Kristjánsdóttir, vefpóstur 16.mars 2013).
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Mynd 15. Hlutfall Ísl. og útl. af gistinóttum á tjaldsv. og skálum í óbyggðum í Þingeyjarsýslum 2012.

Hlutfall Íslendinga var lægst þegar skoðaður var flokkurinn heimagisting, orlofshús og
farfuglaheimili, eða einungis 7% (mynd 16) (Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstur 16.mars
2013). Gistinætur í þessum flokkum eru undir lágmarksfjölda Hagstofunnar m.t.t.
rekjanleika og því er þessum tegundum steypt saman í einn flokk. Taka ber fram að
orlofshús í eigu félagasamtaka eru undanskilin í þessum tölum.
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Mynd 16. Hlutfall Ísl. og útl. af gistinóttum í heimag., orlofsh. og farfuglah. í Þingeyjars. 2012.
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Ef einungis er horft til fjölda gistinátta erlendra gesta og þær bornar saman við fjölda
heimsókna þeirra til landsins, má sjá mikla jákvæða fylgni milli þessara tveggja þátta á
landinu í heild (bláar línur á mynd 17). Þegar gistinæturnar eru hins vegar teknar og
bornar saman á milli svæða má sjá að þróunin er heldur hægari í Þingeyjarsýslum en á
Íslandi öllu (brotalínur á mynd 17). Á þessu tíu ára tímabili jókst fjöldi gistinátta
erlendra gesta á Íslandi um 128% en einungis um 52% í Þingeyjarsýslum.
Norðausturland lendir á milli þessara svæða með 90% aukningu á tímabilinu. Ef
gistinætur og fjöldi erlendra gesta eru svo borin saman má sjá að fylgni þeirra er
töluvert minni í Þingeyjarsýslum en á landinu öllu eða 0,94 á móti 0,99. Fjölgun
heimsókna erlendra gesta í sýslunum skilar sér því ekki í sömu fjölgun gistinátta þeirra á
svæðinu.
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Mynd 17. Þróun í fjölda gistinátta og heimsókna erlendra gesta.
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2.4.1 Árstíðasveifla í fjölda gistinátta
Ljóst er að árstíðasveiflan er mikil í gistiþjónustu í Þingeyjarsýslum líkt og víðar um
land. Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu áttu heimsóknir erlendra gesta til
Húsavíkur árið 2012 sér stað í um 92% tilfella yfir sumarmánuðina (júní–ágúst)
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2013). Á mynd 18 má sjá hvernig fjöldi gistinátta dreifist
eftir mánuðum árið 2013 eftir því hvort um er að ræða íslenska gesti eða erlenda.

Mynd 18. Heildarfjöldi gistinátta í Þingeyjarsýslum 2013 á öllum tegundum gististaða
(Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstur 30. apríl 2014).

Mynd 19 sýnir sveifluna þar sem meðalhlutfall svæða af heildargistináttafjölda erlendra
gesta er greint á tímabilinu 2004-2013. Í júní, júlí og ágúst á þessu tímabili var
meðalhlutfall NA lands af heildargistináttafjölda útlendinga á Íslandi um 15,8%, en þar
af eru Þingeyjarsýslur með 8,9%. Yfir vetrarmánuðina eru hlutföllin 4,3% fyrir NA land
og 1,6% fyrir Þingeyjarsýslur (Hagstofa Íslands, e.d.b; Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstur
30. apríl 2014).
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Mynd 19. Hlutfall svæða af heildargistináttafjölda útlendinga eftir mánuðum á öllum
tegundum gististaða. Meðaltal 2004-2013 (Hagstofa Íslands, e.d.b; Hildur Kristjánsdóttir,
vefpóstur 30.apríl 2014. Byggt á (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013,
bls. 59).

Á mynd 20 kemur árstíðasveiflan í gistinóttum útlendinga í Þingeyjarsýslum í ljós, en
greina má aukningu á jaðartímum frá september 2012. Sérstakar vetrar- og
norðurljósaferðir hafa á sama tíma aukist töluvert sem skýra að einhverju leyti þessa
þróun. Samkvæmt nýrri könnun Ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna á Íslandi
veturinn 2013/14 kemur fram að 42,8% aðspurðra greiddu fyrir norðurljósaferð
veturinn 2013/14 á Íslandi (Ferðamálastofa, 2014; „Sprenging í sölu norðurljósaferða“,
2012).
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Mynd 20. Heildarfjöldi gistinátta útlendinga í Þingeyjarsýslum 2004-2013 eftir mánuðum á
öllum tegundum gististaða (Hildur Kristjánsdóttir, vefpóstur 30.apríl 2014).

Rannsóknamiðstöð ferðamála hefur notað svokallaðan Gini stuðul við útreikninga á
dreifingu gistinátta yfir mánuði ársins eftir landshlutum. Stuðullinn er reiknaður á bilinu
0-1 og sýnir hve jöfn dreifingin er, í þessu tilfelli eftir mánuðum. Alveg jöfn dreifing
gistinátta á alla mánuði ársins fær þannig gildið 0 og við gildið 1 eru allar gistinætur
ársins á einum mánuði. Í töflu 2 má sjá þróun Gini stuðulsins eftir landshlutum þar sem
greina má jákvæða breytingu á árinu 2013 í flestum hlutum landsins. Breytinga gætir þó
strax árið 2012 á norðausturlandi þar sem stuðullinn lækkar um 8,6% frá fyrra ári og
um 4,9% árið 2013. Með samanburði svæða í töflunni má sjá hve árstíðasveiflan í
gistinóttum er meiri á svæðum utan höfuðborgarsvæðisins og nágrennis þess, þrátt fyrir
hæga þróun í rétta átt um lengingu ferðamannatímabilsins (Edward Huijbens, vefpóstur
3. desember 2014 og Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir, 2013).
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Tafla 2. Gini stuðull gistinátta útl. á öllum gististöðum 1998-2013 (Edward Huijbens,
vefpóstur 3. desember 2014)

Ár
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Meðaltal

Höfuðb.
svæði

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurl.
vestra

Norðurl.
eystra

Austurland

Suðurland

0,32
0,29
0,28
0,25
0,27
0,27
0,28
0,29
0,27
0,26
0,24
0,27
0,26
0,26
0,20
0,17
0,26

0,44
0,49
0,46
0,36
0,44
0,42
0,41
0,44
0,43
0,42
0,44
0,43
0,43
0,44
0,39
0,36
0,43

0,66
0,70
0,71
0,68
0,70
0,70
0,69
0,65
0,65
0,66
0,65
0,68
0,69
0,66
0,64
0,55
0,67

0,75
0,74
0,75
0,74
0,73
0,74
0,75
0,74
0,71
0,69
0,70
0,70
0,71
0,71
0,66
0,66
0,72

0,78
0,77
0,77
0,76
0,76
0,74
0,75
0,74
0,73
0,75
0,74
0,71
0,71
0,71
0,71
0,67
0,74

0,75
0,74
0,73
0,71
0,73
0,73
0,73
0,72
0,70
0,70
0,71
0,72
0,70
0,70
0,64
0,61
0,71

0,77
0,76
0,76
0,75
0,73
0,73
0,72
0,73
0,69
0,68
0,70
0,71
0,71
0,68
0,67
0,63
0,71

0,72
0,73
0,72
0,72
0,71
0,68
0,68
0,66
0,67
0,66
0,65
0,65
0,62
0,62
0,59
0,53
0,66

2.4.2 Tjaldsvæðið á Húsavík
Í þessari rannsókn reyndist ekki unnt að fá sundurliðaðar tölur um gistinætur fyrir
Húsavík vegna rekjanleika talnanna til einstakra fyrirtækja. Tölurnar hér að framan ná
því ýmist yfir Þingeyjarsýslur í heild eða hvern landshluta líkt og í töflu 2.
Hægt er þó að birta tölur fyrir tjaldsvæðið á Húsavík þar sem Húsavíkurstofa hefur tekið
saman fjölda gistinátta fyrir tjaldsvæðið. Á myndum 21–23 eru upplýsingar um þjóðerni
gesta, heildarfjölda gistinátta og meðaldvalarlengd gesta á tjaldsvæðinu á Húsavík. Á
mynd 21 má greina ákveðinn stíganda í fjölda gistinátta á tjaldsvæðinu á Húsavík
undanfarin níu ár. Athygli vekur þó fækkun sumarið 2013, þrátt fyrir talsverða fjölgun
gistinátta í Þingeyjarsýslum sama ár.
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Mynd 21. Fjöldi gistinátta á tjaldsvæðinu á Húsavík 2005-2013 (Einar Gíslason, vefpóstur
5.mars 2014).

Á mynd 22 má sjá meðaldvalarlengd hvers árs eftir því hvort um er að ræða Íslendinga
eða útlendinga. Sumarið 2013 gistu 4.289 erlendir gestir á tjaldsvæðinu að meðaltali í
1,08 sólarhringa, eða 4.623 gistinætur. Sömu tölur fyrir Íslendinga eru 1.344 gestir sem
gistu að meðaltali í 1,63 sólarhringa eða 2.190 gistinætur. Meðaldvalarlengd síðustu 9
ára er 1,21 sólarhringur meðal erlendra gesta og 1,71 sólarhringur meðal Íslendinga. Því
er ljóst að dvalarlengd gesta sumarið 2013 var undir meðaltali í báðum tilvikum.
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Mynd 22. Meðaldvalarlengd gesta á tjaldsvæðinu á Húsavík 2005-2013 (Einar Gíslason,
vefpóstur 5.mars 2014).
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Bretland 3%
Ítalía 4%
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Mynd 23. Þjóðerni gesta á tjaldsvæðinu á Húsavík sumarið 2013 (gestakomur) (Einar
Gíslason, vefpóstur 5.mars 2014)

Á mynd 23 má sjá skiptingu erlendra gesta á tjaldsvæðinu eftir þjóðernum sumarið
2013. Mikill meirihluti gesta kemur frá Mið- og Suður-Evrópu þar sem Þýskaland og
Frakkland eru algengustu löndin. Einungis 2% gesta komu frá Bandaríkjunum og 3% frá
Bretlandi.
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Ekki lágu fyrir töluleg gögn af öðrum tjaldsvæðum til samanburðar við þessar
niðurstöður. Engu að síður telur höfundur að þróun dvalartíma erlendra gesta á
tjaldsvæðinu frá árinu 2008 sé athyglisverð og beri að skoða í víðara samhengi.
Dvalartími hefur á þessum árum styst um 25% sem er hátt hlutfall og mikilvægt að
komast að ástæðu þessarar þróunar.
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3 KÖNNUN Á FERÐAVENJUM 2013 OG 2014
3.1 BAKGRUNNUR RANNSÓKNARINNAR
Spurningakönnunin sem lögð var fyrir erlenda ferðamenn á Húsavík sumrin 2013 og
2014 er svokölluð ferðavenjukönnun (e. visitor survey) sem hefur það meginmarkmið að
fá mynd af samsetningu þeirra erlendu ferðamanna sem heimsækja Húsavík, kanna
ferðavenjur þeirra og ferðahegðun auk þess að kortleggja neyslumynstur þeirra á
áfangastað. Með því að endurtaka spurningar úr fyrri könnunum Þekkingarnets
Þingeyinga (ÞÞ) frá 2008 og 2010 gefst kostur á að greina þróun í komum ferðamanna
til staðarins, auk þess að kanna hvort breytingar hafi orðið á útgjöldum þeirra og
ferðahegðun. Vinna við rannsóknina hófst í maí 2013.

3.2 SPURNINGAKÖNNUN
Spurningakönnunin11 sem er grundvöllur þessarar rannsóknar er að mestu leyti byggð á
könnununum ÞÞ sem voru lagðar fyrir árin 2008 og 2010. Þessi könnun var þó útvíkkuð
frá fyrri könnunum og löguð að öðrum rannsóknum sem unnar hafa verið á Íslandi til að
gefa möguleika á frekari samanburði milli svæða. Sérstaklega var horft til könnunar
Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF) sem framkvæmd var meðal erlendra
brottfararfarþega í millilandaflugi á Akureyri sumrin 2009-2012.
Samkvæmt Aþjóðaferðamálastofnuninni (World Tourism Organization, 1999) er
mikilvægt að hafa svör við eftirfarandi spurningum til að geta unnið að árangursríkri
stefnumótun og markaðssetningu í ferðaþjónustu:







Hver er það sem heimsækir staðinn?
Hvers vegna, hvaðan og hvenær kemur gesturinn?
Hve lengi dvelur hann á staðnum?
Hvar dvelur hann?
Hvers konar gistiaðstöðu velur hann?
Hve mikil eru útgjöld hans ?

Við hönnun spurningalistans nú voru ofangreinar spurningar hafðar í forgrunni. Einnig
var byggt á áhersluþáttum Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill (2005) við
mælingar á samsetningu ferðamanna (e. visitor profile) og ferða- og neysluvenjum
þeirra, líkt og gert var í flugvallarkönnun RMF. Áherslan er á gestina sjálfa og ferðir
þeirra eins lýst er í töflu 3.

11

Sjá viðauka 7.1. og 7.2.
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Tafla 3. Áhersluþættir við mælingar á samsetningu ferðamanna (Cooper ofl., 2005; Eyrún
Jenný Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens, 2012, bls. 9).

Gestur

Ferð

Aldur

Búsetuland og áfangastaður

Kyn

Ferðamáti

Hvernig ferðast? (einn, í hópi, með
fjölskyldu)

Tilgangur ferðar

Búsetuland

Dvalarlengd

Starf

Gistimáti

Tekjur

Afþreying sem nýtt er
Staðir heimsóttir
Hópferð eða ferð á eigin vegum

Flestar spurningarnar voru lokaðar (e. structured questions) þar sem ferðamenn merktu
við þann svarmöguleika sem átti best við í þeirra tilfelli. Spurningar sem snéru að
búsetulandi, aldri og útgjöldum voru opnar, svo svarendur gátu skrifað nákvæmar
upplýsingar eftir því sem við átti hverju sinni. Þar að auki gafst svarendum kostur á að
koma athugasemdum á framfæri í opinni spurningu.

3.2.1 Spurningar tengdar ferðamanninum
Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að gefa ákveðnar grunnupplýsingar um sjálfa
sig, svo sem aldur, kyn, búsetu, menntun og tekjur (s.k. lýðfræðilegar breytur). Þessar
upplýsingar voru notaðar til að varpa ljósi á samsetningu gestanna. Í fyrri könnunum
hafði verið spurt um búsetuland, aldur og kyn og verða þeir þættir bornir saman við
niðurstöður þessarar könnunar. Upplýsingar um menntun og tekjur erlendra
ferðamanna á Húsavík hafa ekki birst áður.

3.2.2 Ferðatengdar spurningar
Spurt var um eftirfarandi þætti varðandi ferðalag svarenda til að fá sem gleggsta mynd
af ferðamynstri erlendra ferðamanna á Húsavík;








tilgangur ferðar,
ferðafélagar,
dvalarlengd á Íslandi,
dvalarlengd á Húsavík,
ferðamáti til Húsavíkur,
afþreying sem nýtt er á Húsavík,
gistimáti á Húsavík.
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Einblínt var á dvöl ferðamanna á Húsavík svo einungis var spurt um ferðahegðun á
Húsavík, en ekki á Norðurlandi eða landinu öllu. Í fyrri könnunum var spurt um
ferðafélaga, dvalarlengd á Húsavík og gistimáta á Húsavík svo spurningar um tilgang
ferðar, ferðamáta og afþreyingu voru nýjar í þessari könnun.

3.2.3 Spurningar um útgjöld ferðamanna
Spurt var um útgjöld ferðamanna (e. visitor expenditure) síðustu 24 klukkustundirnar.
Ferðamenn áætluðu útgjöld sín á sólarhring, eða á meðan dvöl þeirra stóð ef hún varaði
skemur en 24 tíma. Notast var við sömu útgjaldaflokka og í fyrri könnunum auk þess
sem flugvallarkönnun RMF var höfð til hliðsjónar við gerð spurninga og útreikninga.
Helstu útgjaldaflokkar könnunarinnar voru eftirfarandi:









Gisting.
Kostnaður vegna samgangna (s.s. eldsneyti).
Veitingastaðir / kaffihús.
Verslun í matvöruverslunum (s.s. matur og drykkur).
Afþreying (s.s. aðgangseyrir, söfn, skoðunarferðir).
Verslun (s.s. fatnaður og aðrar vörur).
Minjagripir.
Annað.

Erfitt getur verið að fá upplýsingar um ferðir og dvalarstaði ferðmanna og því er yfirleitt
notast við svokölluð hentugleikaúrtök (e. convenience samples) í ferðavenjukönnunum.
Þau lýsa sér þannig að svarendur verða fyrir valinu vegna þess að þeir eru staddir á
ákveðnum stað á ákveðnum tíma (Finn, Elliott-White og Walton, 2000). Algengasta
framkvæmd þessara spurningakannanna er á vettvangi (e. on-site surveys) þar sem
ferðamenn eru ýmist spurðir spurninga af spyrli eða þeim er afhentur spurningalisti
sem þeir svara sjálfir (Vaske, 2008). Kosturinn við kannanir sem spyrill afhendir er að
spyrillinn getur útskýrt tilgang og mikilvægi rannsóknarinnar sem leiðir yfirleitt til
hærra svarhlutfalls en ella. Einnig getur spyrillinn aðstoðað ef útskýra þarf spurningar
fyrir svarendum (Vaske, 2008). Þrátt fyrir þessa kosti, hefur úrtaksaðferðin ýmsar
takmarkanir. Hætta er á kerfisbundnum skekkjum svo sem valskekkjum (e. selection
biases) sem er ein tegund úrtaksskekkja (e. sampling biases) og felur í sér hættu á því að
val spyrils á viðmælendum endurspegli ekki þýðið sem þeir koma úr. Því verður ekki
hægt að alhæfa um niðurstöður könnunarinnar, heldur ber að túlka þær sem
vísbendingu um ákveðið ástand eða stöðu og jafnvel nota þær til frekari rannsókna síðar
(Malhotra, 1999; FedNor, e.d.).
Þegar úrtaksstærð í ferðamannakönnunum er ákveðin er gjarnan miðað við um 400
svarendur til að uppfylla skilyrði um 95% öryggismörk (Vaske, 2008; Veal, 2006). Við
gerð þessarar könnunar var lágmarksstærð úrtaks reiknað 383 svör samkvæmt jöfnu
Dillman (2007) (í Vaske, 2008, bls. 180):
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Ns =

(Np)(p)(1-p)
(Np-1)(B/C)2+(p)(1-p)

Ns = Lágmarksstærð úrtaks.
Np = Stærð þýðis (í þessu tilfelli fjöldi erlendra ferðamanna á Húsavík).
p= líkur á að spurningu sé svarað á ákveðinn hátt (0,5).
B = ásættanleg skekkjumörk (0,05).
C= Z gildi (1,96).
Áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna á Húsavík sumarið 2013 var um 150.000 svo
könnunin var vel yfir lágmarksstærð úrtaks miðað við 95% öryggismörk þar sem fjöldi
gildra svara árið 2013 var 470 og 492 árið 2014.
Könnunin var lögð fyrir á tímabilinu 1. júlí til 20. ágúst sumarið 2013 og 18. júní til 21.
ágúst sumarið 2014. Hún var framkvæmd á Upplýsingamiðstöð ferðamála á Húsavík
sem hefur sameiginlegan inngang með Hvalasafninu. Spyrill frá Þekkingarneti
Þingeyinga og starfsfólk upplýsingamiðstöðvarinnar óskuðu eftir þátttöku ferðamanna
sem gátu í flestum tilfellum svarað könnuninni án aðstoðar. Könnunin fór fram á
opnunartíma miðstöðvarinnar. Svarhlutfall sumarið 2014 var 74%.12

Svarhlutfall mælist sem hlutfall þeirra sem svöruðu könnuninni af öllum þeim sem beðnir voru að taka
þátt. Í þessu tilviki samþykktu 74% aðspurðra þátttöku. Svarhlutfall sumarið 2013 var ekki mælt.
12
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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 útreikninga á útgjöldum ferðamanna í
erlendum gjaldmiðlum var notast við miðgengi Seðlabanka Íslands þann 15. júlí 2013 í
fyrri könnuninni, en miðgengi þess dags sem spurningakönnunin var lögð fyrir árið 2014.
Í opinberum gögnum um erlenda ferðamenn á Íslandi hefur ekki legið fyrir fastmótuð
skipting eftir markaðssvæðum. Ferðamálastofa telur erlenda ferðamenn við tolleftirlit
brottfararfarþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þar eru ferðamenn flokkaðir eftir 17 þjóðlöndum sem teljast til eftirfarandi markaðssvæða (tafla 4) (Oddný Þóra Óladóttir, 2014).
Tafla 4. Markaðssvæði ferðamanna í talningum Ferðamálastofu.

Markaðssvæði

Lönd

Norðurlönd

Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland

Mið- og Suður Evrópa

Þýskaland, Frakkland, Holland, Ítalía, Spánn og Sviss

Bretland

Bretland

Norður Ameríka

Bandaríkin og Kanada

Önnur svæði

Pólland, Japan, Kína, Rússland og öll önnur lönd en þau sem
getið er hér að ofan

Í ferðavenjukönnunum sem unnar hafa verið fyrir Ferðamálastofu gefst þó kostur á
frekari sundurliðun þjóðernis með hlutfallsreikningum og í skýrslum RRF er þjóðernum
svarenda skipt í sjö hópa eftir markaðssvæðum eins og kemur fram í töflu 5 (Rögnvaldur
Guðmundsson, 2013, bls. 4):
Tafla 5. Skilgreining á markaðssvæðum.

Markaðssvæði

Lönd

Suður-Evrópa

Frakkland, Ítalía, Spánn, Portúgal, Grikkland og eyjar á
Miðjarðarhafi

Mið-Evrópa

Þýskaland, Sviss og Austurríki

Norðurlönd

Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland

Bretlandseyjar

England, Skotland, Wales, N-Írland og Írska lýðveldið13

Benelux löndin

Belgía, Holland, Lúxemborg

Norður Ameríka

Bandaríkin, Kanada og Mexíkó

Önnur svæði

A-Evrópa, Afríka, Asía, Ástralía og S-Ameríka

Þó svo að írska lýðveldið tilheyri ekki Bretlandseyjum lendir það í þessum flokki þar sem það er á sama
markaðssvæði.
13
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Þessar flokkanir eru nokkuð frábrugðnar flokkunum Alþjóðaferðamálastofnunar
Sameinuðu þjóðanna (UNWTO). Þar er flokkunin eftirfarandi (tafla 6):
Tafla 6. Skilgreining markaðssvæða samkvæmt UNWTO (World Tourism Organisation, 2014)

Markaðssvæði

Lönd

Evrópa

Norður-, Vestur-, Mið- og Suður-Evrópa

Asía og Kyrrahafið

Norðaustur-Asía, Suðaustur-Asía, Suður-Asía og
Kyrrahafseyjar

Ameríka

Norður-Ameríka, Mið-Ameríka, Suður-Ameríka
og eyjar í Karabíska hafinu

Afríka

Norður Afríka og Afríka sunnan Sahara

Miðausturlönd

Miðausturlönd

Til Norður-Evrópu teljast Norðurlöndin, Bretland og Írland. Til Vestur-Evrópu teljast
Benelux löndin, Frakkland, Þýskaland, Liechtenstein, Monaco, Austurríki og Sviss.
Suður-Evrópa samanstendur af Balkanlöndunum (þó ekki Búlgaríu og Rúmeníu),
Andorra, Króatíu, Kýpur, Ísrael, Ítalíu, Möltu, Portúgal, San Marínó, Slóveníu og Spáni.
Mið-Evrópa telur Armeníu, Aserbaídsjan, Hvíta Rússland, Búlgaríu, Tékkland,
Eystrasaltslöndin, Georgíu, Ungverjaland, Kasakstan, Kirgistan, Pólland, Moldóvu,
Rúmeníu, Rússland, Slóvakíu, Tajikistan, Túrkemistan, Úkraínu og Úsbekistan (World
Tourism Organisation, 2014).
Í þessari skýrslu verður markaðssvæðum skipt með sama hætti og gert hefur verið hjá
RRF til að gera samanburð við fyrri skýrslur um fjölda ferðamanna á svæðinu
mögulegan. Engu að síður telur höfundur mikilvægt að byggja aðferðafræði og
svæðaskiptinu á alþjóðlegum stöðlum sem gefnir hafa verið út til samræmingar á
tölfræðivinnslu í ferðaþjónustu um heim allan.
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4 NIÐURSTÖÐUR
4.1 ERLENDIR FERÐAMENN Á HÚSAVÍK SUMARIÐ 2013
Í töflu 7 má sjá yfirlit yfir svarendur könnunarinnar og samanburð við nýjustu
sumarkönnun Ferðamálastofu sem er frá árinu 2014 (hlutföll menntunarstigs eru frá
árinu 1999). Fjöldi gildra svara árið 2013 var 470 og 492 árið 2014.
Tafla 7. Bakgrunnsupplýsingar yfir svarendur könnunarinnar
Húsavík
2013

Fjöldi

Húsavík
2013

Hlutfall

Húsavík
2014

Fjöldi

Húsavík
2014

Landið allt
14
2014

Hlutfall

Hlutfall skv.
sumarkönnun
Ferðamálast.

Kyn
Karl

207

44,1%

255

52,0%

49,1%

Kona

262

55,9%

235

48,0%

50,9%

18-24

67

14,8%

44

9,2%

14,9%

25-34

164

36,3%

161

33,5%

32,1%

35-44

71

15,7%

69

14,4%

18,0%

45-54

71

15,7%

86

17,9%

15,4%

55-64

41

9,1%

69

14,4%

19,6%

65-74

31

6,9%

36

7,5%

7

1,5%

5

1,0%

Grunnskólamenntu
n
Framhaldsskólame

17

3,6%

5

1,0%

4,8%14

38

8,1%

60

12,3%

16,4%

nntun
Iðnmenntun

73

15,6%

61

12,5%

16,5%

Háskólapróf

341

72,7%

362

74,2%

62,3%

43

9,9%

33

6,9%

21,3%

Í meðallagi

166

38,1%

185

38,9%

37,0%

Yfir meðallagi

185

42,4%

210

44,2%

30,9%

42

9,6%

47

9,9%

10,8%

Aldur

≥75
Menntun

Tekjustig
Undir meðallagi

Hátt

Samanburður við nýjustu tölur Ferðamálastofu miðar við sumarkönnun ársins 2014 í öllum liðum nema
menntun ferðamanna þar sem nýjustu upplýsingar voru frá árinu 1999.
14
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Hlutfall kynjanna í þessari könnun var nokkuð áþekkt þar sem 56% svarenda voru
kvenkyns og 44% karlkyns árið 2013 og 52% og 48% ári síðar. Meðalaldur erlendra
ferðamanna var 39 ár sumarið 2013 og 42 ár sumarið 2014.
Meðal þeirra bakgrunnsbreyta sem skoðaðar voru í könnuninni voru tekjur og hæsta
menntunarstig svarenda. Í töflu 7 kemur fram að hlutfall gesta með háskólapróf var yfir
70% bæði árin, hlutfall gesta með iðnmenntun var 16% árið 2013 og 13% 2014. Hlutfall
gesta með framhaldsskólapróf var 8% árið 2013 og 12% árið 2014. Um 4% gesta höfðu
grunnskólamenntun sem hæsta menntunarstig árið 2013 og 1% árið 2014. Flestir þeirra
sem höfðu lokið iðnnámi eða háskólanámi voru menntaðir í verkfræði og
náttúruvísindum. Þar á eftir komu félagsvísindi þar sem viðskiptafræði og félagsfræði
voru algengustu greinarnar. Síðan komu heilbrigðisvísindi, hönnun og listir og loks
hugvísindi og menntavísindi. Skiptinguna má sjá á mynd 24.

Annað 7%
Menntavísindi
5%

Verkfræði og
náttúruvísindi
32%

Hugvísindi 6%
Hönnun og listir
8%

Heilbrigðisvísind
i 18%
Félagsvísindi
24%
Mynd 24. Tegund menntunar erlendra gesta sem lokið hafa iðnnámi eða háskólanámi.

Tekjur svarenda í samanburði við tekjustig í heimalandi þeirra voru flestar í eða yfir
meðallagi. Um 38% svarenda töldu sig hafa tekjur í meðallagi sumarið 2013 og 39%
sumarið 2014. Um 42% töldu sig hafa tekjur yfir meðallagi sumarið 2013 og 44%
sumarið 2014 og 10% háar tekjur bæði árin. Um 10% svarenda töldu sig hafa lágar
tekjur sumarið 2013 og 7% sumarið 2014. Þessar niðurstöður sýna ívið hærri tekjur en
hlutföll Ferðamálastofu í könnun meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sumarið 2014
(Ferðamálastofa, 2014a) (sjá töflu 7).
Mikill meirihluti ferðamanna sem svaraði könnuninni var frá Mið- og Suður Evrópu, eða
um 64% árið 2013 og 62% árið 2014. Frekari skiptingu milli markaðssvæða má sjá á
mynd 25.
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N-Ameríka
6%

Önnur
svæði
9%

M-Evrópa
32%

Bretland
4%

Önnur
svæði 6%

M-Evrópa
40%

Norðurlönd
5%

Norðurlönd
6%

NAmeríka
11%

Benelux
7%

Bretland
8%

Benelux
12%

S-Evrópa
32%

S-Evrópa
22%

Mynd 25. Búseta svarenda eftir landsvæðum 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

Belgía 2%

Danmörk
1%

Önnur lönd
9%

Önnur
lönd 6%

Noregur 1%

Danmörk 2%

Þýskaland
24%

Svíþjóð 3%

Þýskaland
27%

Svíþjóð 2%

Ítalía 3%

Tékkland 3%
Austurríki
3%

Spánn 4%
Bretland
4%

Spánn 4%

Kanada
4%
Austurríki
4%

Sviss 5%
Bandaríkin
5%

Frakkland
20%

Holland
5%

Pólland
1%

Bretland
7%

Ítalía 8%

Holland
5%
Bandaríki
n 6% Belgía 7%

Frakkland
15%
Sviss 9%

Mynd 26. Búseta svarenda eftir helstu löndum 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

Þegar búseta svarenda er sundurliðuð eftir löndum kemur í ljós að flestir gesta sem
svöruðu könnuninni komu frá Þýskalandi og Frakklandi, eða samtals um 44% árið 2013
og 42% árið 2014 (mynd 26). Þar á eftir komu Ítalía, Bretland, Holland og Bandaríkin
árið 2013, en Sviss, Belgía, Bandaríkin og Holland sumarið 2014. Þessi hlutföll eru áþekk
hlutföllum yfir gestakomur á tjaldsvæðinu á Húsavík sumarið 2013 eftir þjóðernum (sjá
mynd 23).
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Þegar þjóðerni erlendra gesta í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eru skoðuð yfir sama tímabil
(júní-ágúst 2013 og 2014) kemur í ljós að fjölmennasti hópurinn var frá Bandaríkjunum
(16%) og þar á eftir Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi (sjá töflu 8). Samkvæmt þessum
niðurstöðum komu hlutfallslega færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til Húsavíkur og
hlutfallslega fleiri frá Þýskalandi, Frakklandi og Ítalíu heldur en heildarhlutfall þeirra
sem komu til landsins á sama tíma.
Tafla 8. Fjöldi erlendra gesta eftir þjóðernum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sumrin 2013 og
2014 (Ferðamálastofa, e.d.).

Flugsstöð Leifs Eiríkssonar

Flugsstöð Leifs Eiríkssonar

júní-ágúst 2013

júní-ágúst 2014

Bandaríkin

55.442

16%

Bandaríkin

66.766

16%

Þýskaland

45.623

13%

Þýskaland

51.424

13%

Frakkland

29.378

9%

Bretland

33.276

8%

Bretland

27.138

8%

Frakkland

32.985

8%

Danmörk

18.785

5%

Danmörk

19.361

5%

Noregur

18.730

5%

Noregur

18.850

5%

Svíþjóð

14.828

4%

Svíþjóð

17.589

4%

Ítalía

11.482

3%

Kanada

16.209

4%

Holland

11.194

3%

Ítalía

13.644

3%

Spánn

10.633

3%

Spánn

12.766

3%

Þegar hlutföll erlendra gesta á Húsavík eftir búsetulandi eru bornar saman við tölur
Hagstofunnar um fjölda gistinátta á NA landi árið 2013 gætir ákveðins samræmis.
Flestar gestakomur útlendinga á NA-landi eftir þjóðernum á tímabilinu júní til ágúst
2013 voru frá Þýskalandi (26%), Frakklandi (15%), Ítalíu (7%), Spáni (7%) og
Bandaríkjunum (6%). Þegar gestakomur þessara þjóða eru skoðaðar eftir landshlutum
má sjá að 17% þeirra Þjóðverja sem dvöldu á Íslandi í júní til ágúst 2013, gistu á NAlandi, en einungis 9% Bandaríkjamanna. Sama hlutfall fyrir Frakkland var 16%, Ítalíu
20% og Spán 19% (Hagstofa Íslands, e.d.b.).
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4.2 DVALARLENGD
Þegar ferðamenn voru spurðir að því hvort þeir hefðu dvalið á Húsavík síðastliðna nótt
eða ætluðu sér að dvelja næstu nótt svöruðu 55% aðspurðra því játandi sumarið 2013
og 49% sumarið 2014. Jafnframt tilgreindu þeir gistimáta. Hlutfallið sumarið 2014 er
heldur lægra en árin 2013 og 2010 en er þó hærra en árið 2008 þar sem hlutfall
næturgesta var 41% (tafla 9).
Tafla 9. Gistihlutfall og dvalarlengd ferðamanna á Húsavík sumrin 2008, 2010, 2013 og 2014.

2008

2010

2013

2014

Hlutfall dagsgesta

59%

47%

45%

51%

Hlutfall næturgesta

41%

53%

55%

49%

6,6 klst

6,1 klst

6,3 klst

5,4 klst

1,5 dagar

1,2 dagar

1,5 dagar

1,5 dagar

Meðaldvalarlengd
dagsgesta
Meðaldvalarlengd
næturgesta

Í könnuninni voru ferðamenn beðnir um að áætla hversu lengi dvöl þeirra á Húsavík
myndi vara. Áætluð meðal dvalarlengd dagsgesta var 6,3 klst árið 2013 en 5,4 klst árið
2014 sem er um 14% lækkun á milli ára. Í töflu 9 má sjá hvernig gistihlutfall og
dvalarlengd hefur þróast frá árinu 2008 og á mynd 27 má sjá hvernig dvalarlengd
áranna 2013 og 2014 skiptist niður. Í ferðavenjukönnun Ferðamálastofu sumarið 2014
var meðaldvalarlengd erlendra gesta á Norðurlandi 3,9 nætur15 og meðaldvalarlengd á
Íslandi 10 nætur.

Mynd 27. Dvalarlengd gesta árin 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

15

Inni í þessari tölu eru einungis þeir ferðamenn sem gistu á Norðurlandi
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4.3 GISTIMÁTI
Tæpur helmingur þeirra sem dvaldi á Húsavík yfir nótt gisti á tjaldsvæði sumarið 2014,
eða 48%. Á gistiheimilum gistu 21% og 15% á hótelum. Um 6% völdu sumarhús, 1%
gistu hjá ættingjum eða vinum og 10% völdu annað. Undir þann flokk fellur einkagisting,
farfuglaheimili, bændagisting og í einhverjum tilfellum var tjaldað utan tjaldsvæða.
Þessi hlutföll eru borin saman við niðurstöður sumarkannana Þekkingarnetsins árin
2008, 2010 og 2013 í töflu 10 hér að neðan.
Tafla 10. Gistimáti erlendra gesta á Húsavík sumrin 2008, 2010, 2013 og 2014.

2008

2010

2013

2014

Tjaldsvæði

46%

54%

53%

48%

Gistiheimili

26%

20%

23%

21%

Hótel

14%

11%

9%

15%

Sumarhús

6%

6%

5%

6%

Ættingar eða vinir16

3%

3%

1%

Annað

6%

8%

10%

9%

Erfitt er að bera tölur um gistimáta á Húsavík saman við tölur yfir landið í heild. Yfirleitt
er einungis um eina tegund gistingar að ræða á Húsavík á meðan ferðamenn geta nýtt
sér fleiri tegundir á meðan á dvöl þeirra stendur á Íslandi. Þó er ljóst að hlutfall
gistinátta á tjaldsvæðum er töluvert hærra á Húsavík en á landinu í heild og hlutfall
hótelgistingar lægra.

4.4 FERÐAFÉLAGAR
Mikill meirihluti ferðamanna var á ferð um Húsavík ásamt vinum eða fjölskyldu sumarið
2014 eða 89%. Um 5% ferðamanna voru einir á ferð og 5% í skipulagðri hópferð. Um
0,5% ferðamanna voru með vinnu- eða klúbbfélögum og um 1% með öðrum en fram
hefur komið.
Þessi skipting er ekki ósvipuð skiptingunni í fyrri könnunum. Þar er greinileg fækkun
skipulagðra hópferða líkt og á landinu öllu (Edward H. Huijbens, 2013 og
Ferðamálastofa, 2014a). Aukning er í ferðum með fjölskyldu og vinum en aðrir liðir
haldast nokkuð svipaðir og í fyrri könnunum. Í töflu 11 má sjá þróunina á Húsavík og
samanburð við niðurstöður ferðavenjukönnunar Ferðamálastofu sumarið 2014.

16

Ættingar eða vinir voru ekki valmöguleiki í könnuninni árið 2010
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Tafla 11. Ferðafélagar erlendra gesta á Húsavík sumrin 2008, 2010, 2013 og 2014.

2014 Ferðamálastofa
201417
89%
77%

2008

2010

2013

Fjölskylda eða vinir

77%

80%

84%

Í skipulagðri hópferð

17%

10%

6%

5%

4%

Einn á ferð

4%

5%

7%

5%

15%

Vinnu- eða klúbbfélagar

1%

1%

2%

0,5%

3%

Annað

1%

4%

1%

1%

0,5%

4.5 FERÐAMÁTI
Flestir svarenda ferðuðust með bílaleigubíl sumarið 2014, eða um 73%. Þar á eftir komu
7% á eigin bíl, 6% voru í hópferð og 6% völdu áætlunarrútu. Á mynd 28 má sjá
skiptinguna nánar og samanburð við sumarið 2013.

Bíll vinar
2%

Annað
8%

Áætlunar
rúta 6%

Bíll vinar
1%

Annað
6%

Hópferð
6%

Hópferð
6%

Eigin bíll
7%

Eigin bíll
9%

Áætlunar
rúta 11%

Bílaleigubíll
74%

Bílaleigubíll
64%

Mynd 28. Ferðamáti erlendra gesta á Húsavík sumrin 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

Erfitt er að bera niðurstöður þessarar spurningar saman við niðurstöður sumarkannana
Ferðamálastofu þar sem ferðamenn nýta sér gjarnan fleiri en eina tegund ferðamáta á
ferð sinni um landið. Í sumarkönnunum Ferðamálastofu má þó greina lækkun hlutfalls

Í könnun Ferðamálastofu var hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika. Neðangreind hlutföll eru
reiknuð af öllum svörum (samtals 100%) til að gera samanburð við Húsavíkurkönnunina mögulegan.
17
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hópferðabíla og hækkun hlutfalls bílaleigubíla á árunum 1996-2014 sem kallast á við
niðurstöður í töflu 11 (Edward H. Huijbens, 2013; Ferðamálastofa 2014a).

4.6 TILGANGUR FERÐAR
Á mynd 29 má sjá hver tilgangur ferðar aðspurðra var sumrin 2013 og 2014. Í
langflestum tilvikum sumarið 2014 var um að ræða frí, eða um í 91% tilvika. Þar á eftir
kom viðburður eða hátíð með 1%, viðskiptaferð 0,2% og heimsókn til vina eða ættingja
0,2%. Um 8% svarenda völdu „annað“ og gáfu skýringu. Í um 90% þeirra tilvika var um
að ræða hvalaskoðun í öðrum tilgangi en fríi sumarið 2014.

Viðskiptaferð
1%

Viðburður
/ hátíð
0,4%

Annað
6%

Viðskiptaferð 0,2%

Heimsókn
2%

Heimsókn
0,2%

Annað
8%

Viðburður/
hátíð 1%

Frí 91%

Frí
91%

Mynd 29. Tilgangur ferðar 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

Í ferðavenjukönnun erlendra ferðamanna hjá Ferðamálastofu sumarið 2014 var
tilgangur ferðar frí í 72,9% tilvika, vinnutengdir þættir í 11,9% tilvika, heimsókn til vina
eða ættingja 7,7% og viðburður eða hátíð 6,6% (Ferðamálastofa, 2014)a.18

Í könnun Ferðamálastofu var hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika. Ofangreind hlutföll eru reiknuð af öllum svörum
(samtals 100%) til að gera samanburð við Húsavíkurkönnunina mögulegan.
18
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4.7 AFÞREYING
Þátttakendur voru beðnir að segja til um hvað þeir gerðu eða upplifðu á meðan á dvöl
þeirra á Húsavík stóð. Eins og kemur fram á mynd 30 var hvalaskoðun algengasta
afþreyingin meðal svarenda sumarið 2014. Næst vinsælasti afþreyingarkosturinn var
söfn, en hafa ber í huga að könnunin var gerð í Upplýsingamiðstöð ferðamála sem hefur
sameiginlegan inngang með Hvalasafninu á Húsavík og gæti það haft áhrif á svör
þátttakenda (sjá kafli 3.2). Þriðji vinsælasti afþreyingarkosturinn var fuglaskoðun
(37%), gönguferð (35%), þar á eftir útsýnisferð (21%) og sund (18%). Um 5% svarenda
ætluðu sér að skoða næturlífið og 4% höfðu hug á því að fara í hestaferð eða reiðtúr. Golf
og stangveiði ráku lestina með einungis 2% og 0%. Á mynd 30 má sjá samanburð
niðurstaða sumrin 2013 og 2014.

Hvalaskoðun

81%

Söfn

Hvalaskoðun

76%

Söfn

68%

64%

Fuglaskoðun
Gönguferð

44%

Fuglaskoðun

Gönguferð

38%

Sund
10%

Næturlíf

10%

Stangveiði

1%

Golf

1%
0%

35%

Útsýnisferð

30%

Hestaferðir

37%

21%

Sund

18%

Næturlíf

5%

Hestaferð

4%

Stangveiði

2%

Golf

0%

Annað
50%

100%

11%
0%

50%

100%

Mynd 30. Afþreying ferðamanna á Húsavík sumrin 2013 (t.v.) og 2014 (t.h.).

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við aðrar kannanir má sjá að hlutfall
hvalaskoðunar er töluvert hærra á Húsavík en annars staðar eins og við var að búast. Ef
einblínt er á Norðurland og tölur úr flugvallarkönnun RMF skoðaðar sumarið 2012 má
sjá að 37% aðspurðra ætluðu í hvalaskoðun, 36% á söfn, 36% í gönguferð og 12%
ætluðu að skoða næturlífið. Samkvæmt sumarkönnunum Ferðamálastofu hefur hlutfall
erlendra ferðamanna sem fara í hvalaskoðun á Íslandi hækkað úr 12,2% árið 1996 í
27,5% árið 2014. Það fór hæst í 39% árið 2010 (Edward H. Huijbens, 2013;
Ferðamálastofa, 2014a). Sumarið 2014 fóru 59,1% erlendra ferðamanna í sund á Íslandi,
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43,9% skoðuðu söfn eða sýningar, 43,1% fóru í skoðunarferð með leiðsögumanni og
14,2% fóru í hestaferð (Ferðamálastofa, 2014a).
Hafa ber í huga að þegar ferðamenn er beðnir um að tilgreina valkosti sem ekki hafa átt
sér stað getur það haft í för með sér ósamræmi við raunverulega hegðun þegar á
hólminn er komið. Þættir eins og veður og verð geta til dæmis haft áhrif á ákvörðun um
hvalaskoðun, tímaskortur getur valdið því að safnið var aldrei heimsótt og svo
framvegis.
Til að lágmarka mögulega skekkju í slíkum tilvikum hafa rannsóknaraðilar tvinnað
saman tilgreindum valkosti (e. stated preference) og raunverulegum valkosti (e. revealed
preference) við framkvæmd spurningakannana (Earnhart, 2001; Whitehead, Haab og
Huang, 2011). Á Íslandi hefur það reynst illmögulegt þar sem tölfræðilegar upplýsingar
um raunverulega afþreyingu ferðamanna eru afar takmarkaðar (Metrass Mendes, 2013).
Hér verður því einungis stuðst við tilgreindan valkost með það í huga að fyrrgreint
ósamræmi getur átt sér stað.

4.8 ÁKVÖRÐUNARTÍMI HEIMSÓKNAR
Í könnuninni sumarið 2014 var í fyrsta sinn spurt hvenær ákvörðun um að heimsækja
Húsavík hafi verið tekin. Afgerandi meirihluti svarenda hafði tekið ákvörðum um að
heimsækja staðinn áður en lagt var af stað til Íslands, eða um 71% eins og sjá má á mynd
31. Um 18% tóku ákvörðun eftir að ferðalagið hófst og hjá um 11% svarenda var
einungis keyrt í gegnum Húsavík.

Aðeins var
keyrt í
gegnum
Húsavík 11%

Eftir að
ferðalagið
hófst 18%
Áður en
ferðalagið
hófst 71%

Mynd 31. Hvenær var ákvörðun um heimsókn til Húsavíkur tekin?
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4.9 UPPLÝSINGAR UM HÚSAVÍK
Þegar ferðamennirnir voru spurðir hvaðan þeir fengu upplýsingar um Húsavík svöruðu
flestir að þeir hefðu notast við ferðabækur (37%) og Internetið (35%). Þess ber að gæta
í þessari spurningu að skörun getur átt sér stað, þar sem ferðahandbækur geta verið á
Internetinu. Það sama á við um Lonely Planet (13%) sem var sérstaklega tilgreind sem
upplýsingaveita, en Lonely Planet getur bæði verið í bókarformi og á Internetinu.
Leiðsögumenn voru nefndir í 14% tilvika og ferðaskrifstofur í 13% tilvika (mynd 32).
Bækur

37%

Internet

35%

Leiðsögumenn

14%

Ferðaskrifstofa

13%

Lonely planet

13%

Vinir

4%

Bæklingar

3%

Upplýsingamiðstöð

3%

Kort

2%

Hef komið hingað áður

1%

Annað

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mynd 32. Hvar fengust upplýsingar um Húsavík?

4.10 ÁSTÆÐA HEIMSÓKNAR
Í könnuninni 2014 var spurt um hver væri meginástæða þess að Húsavík hafi orðið fyrir
valinu sem áfangastaður. Þar voru hvalir og hvalaskoðun nefnd í miklum meirihluta
svara eða í 73% tilvika. Í 16% tilvika var Húsavík á ferðaáætlun gesta, í 9% tilvika
toguðu söfn bæjarins gesti til sín. Önnur svör voru aðdráttarafl hafnarinnar og
sjávarþorpsins, fegurð staðarins, meðmæli, náttúra og fleira eins og sjá má á mynd 33.
Öll svörin má finna sundurliðuð í viðauka 7.5.
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Hvalir/ hvalaskoðun

73%

Á ferðaáætlun

16%

Söfn

9%

Höfnin/hafið/fiskiþorp

4%

Fallegur/ áhugaverður staður

4%

Meðmæli

3%

Náttúran

2%

Lundaskoðun

2%

Nálægð við Mývatn

1%

Hestar

1%

Veitingastaðir

1%

Annað

9%
0%

20%

40%

60%

80%

Mynd 33. Hvers vegna varð Húsavík fyrir valinu sem áfangastaður?
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100%

4.11 ÚTGJÖLD FERÐAMANNA Á HÚSAVÍK
4.11.1 Útgjöld á sólarhring
Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir að áætla og sundurliða útgjöld sín á Húsavík
síðustu 24 stundirnar. Hafi dvölin staðið skemur þá var spurt um útgjöld þann tíma sem
dvölin hafði staðið auk þess sem þátttakendur voru beðnir um að tilgreina þau útgjöld
sem höfðu verið greidd fyrirfram eða áætluð voru og eftir átti að greiða innan þessara 24
stunda, til dæmis vegna gistingar. Þegar öll tilgreind útgjöld voru reiknuð saman og deilt
með fjölda svarenda, óháð því hvort tiltekinn þátttakandi merkti við útgjöld í tilteknum
flokki eða ekki, reiknuðust útgjöldin 15.939 krónur á mann á sólarhring sumarið 2014
og 16.007 krónur sumarið 2013 á verðlagi ársins 2014 (tafla 12).
Í könnuninni árið 2010 reiknuðust meðalútgjöld allra þátttakenda 15.637 krónur á
verðlagi ársins 2014 og útgjöldin árið 2008 11.231 krónur (Andri Valur Ívarsson og Óli
Halldórsson, 2011). Breytingin er því afar lítil á milli áranna 2010, 2013 og 2014 en
töluverð á milli áranna 2008 og 2010. Sú aukning mældist um 40% og skýrðist að mestu
leyti með leyti með gengisbreytingum.
Tafla 12. Meðalútgjöld eftir þjónustuþáttum.

Þjónustuþáttur

Af þeim sem nýttu Af
öllum Hlutfall svarenda með
sér þjónustuþáttinn þátttakendum
tilgreind útgjöld
2013

2014

2013

Gisting

5.301

5.954

2.897

Eldsneyti

3.219

3.734

Veitingahús

4.274

Matvara
Afþreying

2013

2014

2.907

55%

49%

1.258

1.229

39%

33%

3.945

2.712

2.604

63%

66%

1.855

2.359

911

857

49%

36%

8.332

11.713

6.445

6.474

77%

55%

Menning

1.521

2014

824

54%

Fatnaður

3.553

4.839

470

500

13%

10%

Minjagripir

1.685

2.149

548

411

33%

19%

Annað

5.988

3.086

765

133

13%

4%

16.007

15.939

Í töflu 12 eru meðalútgjöld eftir þjónustuþáttum sundurliðuð fyrir árin 2013 og 2014.
Árið 2013 var úgjaldaliðurinn menning inni í liðnum afþreying, en sumarið 2014 var
hann tekinn sérstaklega út. Til að meta hvort marktækur munur væri á dreifni svara í
útgjaldaliðum milli ára var notast við Mann-Whitney U prófið, sem gjarnan er notað
þegar skilyrðum um normaldreifingu er ekki fullnægt (Einar Guðmundsson og Árni
Kristjánsson, 2005; Field, 2009). Niðurstaða prófsins sýnir að munurinn milli áranna er
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ekki marktækur, fyrir utan tvo liði, minjagripi og matvöru. Því telst munurinn á
heildarútgjöldum milli ára ekki marktækur.
Á mynd 34 má sjá hvernig útgjöldin dreifast eftir útgjaldaflokkum þegar þau hafa verið
reiknuð niður á alla þátttakendur könnunarinnar. Stærsti útgjaldaliðurinn er afþreying
sem nemur um 42% af heildarútgjöldum þátttakenda sumarið 2014. Þar á eftir koma
útgjöld í veitingahúsum (17%) og gisting (14%).
Athyglisvert er að bera þessar niðurstöður saman við flugvallarkönnun RMF frá árinu
2012. Á verðlagi ársins 2014 voru heildarútgjöld ferðamanna sem ferðuðust á eigin
vegum og fóru með millilandaflugi frá Akureyrarvelli sumarið 2012 að meðaltali
22.505 krónur á sólarhring.19 Hlutfall afþreyingar var einungis um 4%, gistingar
37%, samgangna 33%, veitingastaða 9% og verslunar um 14% (Eyrún J. Bjarnadóttir og
Edward H. Huijbens, 2012).
229
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Eldsneyti

1.239
1.258
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1.459
1.816
1.929
1.768

Verslun

1.511
Veitingahús

2.323
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2.907

Gisting
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Söfn/afþreying
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-
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3.000
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7.000

7.225
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8.000
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Mynd 34. Meðalútgjöld ferðamanna á Húsavík sumrin 2008, 2010, 2013 og 2014 á verðlagi
ársins 2014
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Um er að ræða farþega með tengiflugi Icelandair sem og farþega í beinu flugi Iceland Express
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4.12 ATHUGASEMDIR
Í spurningakönnuninni bauðst svarendum að koma á framfæri athugasemdum.
Sérstaklega var spurt hvort þeim fyndist eitthvað vanta þegar þeir heimsóttu Húsavík.
Sumarið 2013 bárust 78 athugasemdir og nefndu flestir að þeir væru ánægðir með
staðinn og það sem fyrir augu bar. Margir voru ánægðir með Hvalasafnið en söknuðu
Reðasafnsins. Verðlagið var í hærra lagi að mati svarenda, maturinn góður en skortur á
fersku sjávarfangi, gistiplássi, gönguleiðum og lifandi tónlist. Á mynd 35 má sjá nánari
flokkun athugasemda og í viðauka 7.3 eru þær allar útlistaðar. Meðal þeirra
athugasemda sem lentu í safnflokki má nefna meiri almennar söguupplýsingar um
bæinn, vatnsleikfimi í sundlauginni, meira opið Wifi og kaffisölu uppi á fjalli.
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Mynd 35. Athugasemdir ferðamanna sumarið 2013.

Sumarið 2014 bárust 107 athugasemdir. Þar lýstu flestir yfir ánægju með það sem þeir
höfðu séð og upplifað. Um 13% voru ánægðir með Hvalasafnið, 9% sögðu bæinn fallegan
en 8% hefðu viljað fá betra veður. Um 7% svarenda fannst verðlagið of hátt og 6% hefðu
viljað sjá betri merkingar á kortum og í bænum. Allnokkrar athugasemdir komu um
hvalveiðar Íslendinga, stuttan opnunartíma verslana og veitingahúsa og einhverjir áttu
erfitt með að finna sundlaug bæjarins. Á mynd 36 má sjá nánari flokkun athugasemda og
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í viðauka 7.4 eru athugasemdirnar allar skráðar eins og þær birtust á svarblöðum
ferðamanna.
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Mynd 36. Athugasemdir ferðamanna sumarið 2014

4.13 SAMANTEKT
Í niðurstöðum könnunarinnar kemur fram að flestir þeirra erlendu gesta sem heimsóttu
Húsavík sumrin 2013 og 2014 komu frá Mið- og Suður-Evrópu. Þegar hópurinn er
skoðaður í heild sinni má segja að þessir gestir hafi almennt verið vel menntaðir, vel
stæðir og flestir búsettir í Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Sviss, Bretlandi eða Benelux
löndunum. Meðalaldur þeirra var um 40 ár og oftast var tilgangur heimsóknar þeirra til
Húsavíkur að skoða hvali. Um helmingur gesta gisti yfir nótt á Húsavík og
meðaldvalarlengd næturgesta var um 1,5 dagar. Algengasti gisitmátinn var tjaldsvæðið
þar sem um helmingur næturgesta dvaldi. Flestir gestanna ferðuðust með fjölskyldu og
vinum og algengasti ferðamátinn var bílaleigubíll. Í flestum tilvikum hafði verið tekin
ákvörðun um að heimsækja Húsavík áður en komið var til Íslands og upplýsingar um
staðinn fengust gjarnan í ferðabókum og á Internetinu. Meðalútgjöld bæði árin voru um
16.000 krónur á sólarhring og stærsti útgjaldaliðurinn afþreying. Lítill munur er á
niðurstöðum kannananna á milli ára.
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR
Þessari skýrslu er ætlað að veita þeim sem eftir leita, upplýsingar um ferðavenjur
erlendra ferðamanna á Húsavík sem og neyslumynstur þeirra á áfangastað.
Niðurstöðunum er ætlað að gefa vísbendingu um ofangreinda þætti sem nýta má sem
innlegg í stefnumótunarvinnu og uppbyggingu atvinnugreinarinnar þó ekki sé hægt að
fullyrða um gildi þessara niðurstaðna til skýringar á hegðun allra ferðamanna frekar en í
öðrum ferðamannakönnunum.
Fjöldi ferðamanna til Húsavíkur hefur aukist talsvert undanfarin ár en þó ekki í sama
mæli og á landsvísu. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því s.s. fjarlægð frá alþjóðaflugvelli
og skortur á tengingum við hann, samgöngur, dvalartími á Íslandi og svo framvegis.
Athyglisvert er að sjá hve vinsældir staðarins eru miklar meðal Mið- og SuðurEvrópuríkja svo sem Þýskalands og Frakklands í samanburði við önnur svæði.
Ferðamenn frá Norður-Ameríku virðast til að mynda skila sér síður til staðarins en
ofangreindar þjóðir.
Fjölgun ferðamanna á svæðinu er hlutfallslega meiri en fjölgun gistinátta. Athygli vekur
lækkun gistihlutfalls úr 55% í 49% á milli ára sem og stytting dvalarlengdar
dagsferðamanna á Húsavík á sama tíma úr 6,3 klst í 5,4 klst. Flest bendir því til þess að
ferðamaðurinn staldri skemur við en áður á Húsavík.
Hugmyndir um hvernig lengja mætti dvalartíma dagsferðamanna með aukinni
afþreyingu og þjónustu má finna í athugasemdum ferðamanna í viðaukum 7.3 og 7.4.
Kallað var eftir betri merkingum í bænum, t.a.m. gönguleiðum og söguupplýsingum um
bæinn. Sérstaklega var óskað eftir merktum gönguleiðum að vitanum og meðfram
ströndinni. Kvartað var yfir of stuttum opnunartíma verslana og veitingastaða.
Eftirspurn var þar að auki eftir meiri lifandi tónlist og meira fersku sjávarfangi á
veitingastöðum.
Höfnin hefur mikið aðdráttarafl og er í mörgum tilvikum nefnd sem ein af megin
ástæðum heimsóknar. Hugmyndir um fjölbreyttari afþreyingu á hafnarsvæðinu koma
fram í viðaukum 7.3 og 7.4, s.s. sjókajak, bryggjuveiði, köfun, útsýnispallur yfir hafið og
fleira.
Ljóst er að hvalaskoðun er meginaðdráttarafl ferðamanna til staðarins. Hlutfall
afþreyingar er töluvert hærra af heildarútgjöldum á Húsavík en til að mynda á Akureyri.
Tækifæri liggja því í að efla stoðþjónustu svo sem verslun, veitingar og gistingu sem ætti
að hvetja ferðamenn til að dvelja lengur og nýta sér þjónustuna sem í boði er.
Áhugavert er að sjá hversu hátt hlutfall aðspurðra tók ákvörðun um að koma til
Húsavíkur áður en komið var til landsins. Hlutverk ferðahandbóka og Internetsins
virðist mikið og þessir miðlar mikilvægir upplýsingabrunnar við ákvörðunartöku. Því er
mikilvægt að nýta þessa miðla við markaðssetningu ferðaþjónustu. Í sumarkönnunum
Ferðamálastofu má greina í hve minnkandi mæli ferðamenn nýta sér upplýsingar
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ferðaskrifstofa á sama tíma og vægi Internetsins fer vaxandi. Sjálfstæði ferðamanna
hefur því aukist undanfarin ár sem staðfestist með fækkun hópferða.
Húsavík virðist í mörgun tilvikum vera partur af hringferð þrátt fyrir að staðsetningin sé
ekki við hringveginn og krefjist þess að fólk taki auka rúnt. Fróðlegt væri að skoða
hvaðan fólk væri að koma og hvert ferðinni væri heitið, til að mynda með spurningu um
hvar hefði verið dvalið síðustu nótt og hvar dvelja ætti næstu nótt. Ekki var spurt að því í
þessum könnunum en mælt er með því að sá þáttur verði skoðaður sérstaklega síðar, t.d.
í samvinnu við Vegagerðina og þeirra umferðarkönnunum.
Þegar upp er staðið dregur rannsóknin það fram að þrátt fyrir mikla og hraða
uppbyggingu ferðaþjónustu á Húsavík eru enn töluverð tækifæri í eflingu
atvinnugreinarinnar og þeim ábata sem nærsamfélagið getur haft af henni. Markviss
markaðssetning, aukið framboð gistiaðstöðu, fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar, lengri
opnunartími þjónustuaðila og skilvirk upplýsingamiðlun stuðla saman að lengingu
dvalartíma gesta og auknum tekjum vegna þeirra á svæðinu.
Mikilvægt er þó að huga að fleiru en arðsköpun og gestafjölda þegar horft er til framtíðar
atvinnugreinarinnar á svæðinu. Ferðaþjónusta lýtur öðrum lögmálum en
framleiðsluiðnaður. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu verða að líta á starf sitt í víðara
samhengi umhverfisverndar og eflingar menningarverðmæta og gæta þess að jafnvægi
ríki meðal gesta og heimafólks. Gæta þarf að þolmörkum staðarins og horfa til þess
hvernig atvinnugreinin getur eflt samfélagið á staðnum (Edward H. Huijbens, Gunnar
Þór Jóhannesson og Björn Þorsteinsson, 2014). Til að stuðla að sem blómlegustum vexti
ferðaþjónustunnar þarf því að eiga sér stað samstarf og sátt á milli ferðaþjónustuaðila,
íbúa staðarins, sveitarfélagsins og ferðamannanna sjálfra auk þess sem innviðir og
umhverfi þurfa að geta staðið undir slíkum vexti.
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7.2 ATHUGASEMDIR FERÐAMANNA 2013
„Er eitthvað sem þú vildir koma á framfæri? Hefur þú hugmyndir um afþreyingu sem þú
vildir sjá á húsavík, eða er eitthvað sem þér finnst vanta á svæðinu ?“
Allt dásamlegt
Allt er í fínu lagi hér á Húsavík
Allt í góðu lagi
Alltof dýrir veitingastaðir
Alvöru víkinga með rautt skegg :)
Ekki nægilega mörg hótel á Húsavík. Vantar gistipláss
Ég hélt þið væruð veiðiþjóð? Hvar er hægt að kaupa ferskan fisk!?
Ég veit ekki mikið annað um Húsavík en að þetta er góður hvalaskoðunarstaður. Því
miður á ég ekki pening til þess að fara í slíkt, en við stoppuðum annars bara hér á leið
okkar vestur
Fallegt Botnsvatn
Fínt tjaldsvæði, góðar sturtur.
Fleiri gönguleiðir. Frábært landslag
Fleiri valmöguleika um gerðir sumarhúsa til leigu
Franska þýðingu í hvalasafnið
Frábær matur
Frábær staður. Var á hraðferð og gat því ekki dvalið eins lengi og ég vildi
Frábært eins og það er
Frábært hvalasafn
Frábært hvalasafn. Kannski skortir kaffiteríu sem er með lengri opnunartíma?
Frábært. Tvær nothæfar tölvur í upplýsingamiðstöðinni!
Gistiskála/kofa
Gönguleið meðfram ströndinni - sjávarlengjunni
Gönguleiðirnar ekki nógu vel merktar en voru í lagi. Leitaði lengi að merkjum um leið 5
en fann ekki
Hafa kindur á tjaldsvæðinu til þess að halda grasinu stuttu. Laga hurðina að
sundlauginni, hún lokast sjálfkrafa á mikilli ferð sem er stórhættulegt fyrir yngri börn
Hafa tónlistarviðburði á pöbbunum á kvöldin, jafnvel heimafólk að spila - geta átt
möguleika á að hitta fólk og kynnast fleirum
Hefði viljað bæta við smá sól :)
Hefði viljað lengri tíma en er í skipulagðri ferð og stoppuðum í tæpar 3 klst
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Hefðum eflaust farið í fuglaskoðun og göngu ef við værum ekki búin að því annars staðar
á Íslandi. Langaði að kaupa bók en var lítið um þær á hvalasafninu
Húsavík er mjög fínn bær
Hvalasafn og upplýsingamiðstöð magnað.
Hvalasafnið er frábært
Hvalaskoðun frestað vegna veðurs
Hvar er reðasafnið? :(
Kajak eða kanó
Kom með 25 manna hóp á sunnudegi og ætlaði að versla skyr og ávexti en
matvörubúðirnar lokaðar. Mjög slæmt
Lengri opnunartími verslana um helgar. Eftir 14.00
Lifandi tónlist á kvöldin
Margir hlutir að gera og sjá
Meiri almennar söguupplýsingar um þennan bæ
Meira sjávarfæði
Meira sólskin
Meira sólskin og minni vindur
Mér þótti mjög leiðinlegt að sjá að Reðursafnið er farið til Reykjavíkur
Mjög fínn og þrifalegur bær
Mjög leið yfir því að Reðursafnið hafi flust til Reykjavíkur.
Mjög mikið af góðum upplýsingum í hvalasafninu
Mjög sáttur með safnið og aðstöðuna þar. Mættu vera fleiri upplýsingar á ensku um
afþreyingu í bænum yfir sumarið
Myndi vilja sjá lifandi tónlist
Mætti vera bíó. Söknuðum þess að finna ekki reðasafnið
Mögulega kaffisölu uppi á fjalli
Námsmenn á ferðalagi, hvalaskoðunin dýr. Spurning um að hafa námsmannaafslátt?
Aðeins tvö okkar fóru í ferð
Nýmætt og höfum því ekki enn eytt í hvalaskoðun
Óþrifaleg eldunar- og salernisaðstaða á tjaldsvæði
Pallurinn er frábær
Rækjurúllur/Shrimp Rolls
Sakna Reðasafnsins
Sjókajak
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Sólskin
Sólskin og betra næturlíf
Stoppaði of stutt. Bara að keyra um þetta fallega land
Tjölduðum í villtri náttúrunni og vorum með eigin mat, því engin eyðsla. Mætti vera
hostel á Húsavík
Vantaði frönskumælandi túlk á Hvalasafnið þegar að ég kom
Vantar eiginlega ekkert, fínt þorp
Vantar franska þýðingu á safnið
Vantar meira um opið Wifi
Vantar upplýsingar á frönsku
Vantar þvottaaðstöðu. Vatnseróbik í lauginni
Við elskum allt hérna!!
Vildi að hvalaskoðun væri ekki svona dýr, hugsið um námsmennina!! :)
Vont veður. Frábært safn
Það er enginn klósettbursti á kvennaklósettinu á Hvalasafninu. Slíkur bursti mætti
gjarnan vera

61

7.3 ATHUGASEMDIR FERÐAMANNA 2014
„Er eitthvað sem þú vildir koma á framfæri? Hefur þú hugmyndir um afþreyingu sem þú
vildir sjá á Húsavík, eða er eitthvað sem þér finnst vanta á svæðinu ?“
Allt er mjög gott (x2)
Allt fínt
Allt fullkomið (x2)
Almenningssamgöngur eru frekar dýrar á Íslandi en það er bara einn partur af því að
ferðast til/á Íslandi
Betra veður
Bjargið hvölunum
Ekki hingað til, þetta er mjög fallegur bær
Engu við að bæta
Ég er mjög miður mín yfir hvalveiðum á Íslandi. Vinsamlegast hættið þeim, þær láta
ykkur líta út fyrir að vera heimsk.
Ég myndi vilja segja að allt byrjar mjög snemma og að maður getur ekki fundi stað til
þess að borða á eftir 10 á kvöldin.
Ég var ánægð með að einn af veitingastöðunn var opinn lengur (23:00). Í sumar fórum
við í kvöldgöngu og vantaði stað að borða á þegar við komum aftur.
Ég veit ekki þar sem ég er bara á leið í gegnum bæinn
Ég þarf nýja skó en allar verslanirnar eru lokaðar
Falleg og góð staðsetning. Verðlag frekar hátt á ferðum í samanburði við aðrar
Fallegt land, verðlag mjög hátt, þurfti að stytta dvöl mína hér á Íslandi
Fallegt útsýni
Fallegur bær
Fallegur bær, ef ég hefði meiri tíma myndi ég eyða öðrum degi hér.
Fallegur bær, ég fékk góðan hamborgara nálægt bensínstöðinni, ég man ekki eftir neinu
sérstöku.
Fallegur lítill bær, Ég var mög ánægð að finna gott bakarí í morgunmat
Fallegur staður, vildi að eg gæti dvalið lengur
Fjallaklifur. Sundlaug
Fleiri veitingahús
Framboðið í svo litlum bæ er gott. Upplýsingamiðstöðin mætti vera aðeins betur merkt
Frábær söfn
Frábært hvalasafn. Ég myndi mæla með að ferðast til Húsavíkur við aðra ferðamenn.
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Frábært og upplýsandi safn
Gott veður gerði upplifunina ennþá betri
Góður matur
Göngustíga að klettunum/ströndinni
Haldið áfram góðri þjónustu
Hótelið er allt of dýrt miðað við þjónustu
Húsavík er fín eins og hún er
Húsavík er sannarlega eins fögur og lýsingarnar í ferðahandbókinni segja til um. Ég vissi
að ég mætti ekki missa af henni.
Hvala og lundaferðin var frábær, tjaldstæðið var einnig fínt
Hvalasafnið (x2)
Hvalasafnið er besta hvalasafn sem ég hef séð. Hins vegar var myndin sem var sýnd um
hvalveiðar frá sjónarhorni hvalverndar og sýnir því ekki rétt viðhorf til hvalveiða út frá
íslensku sjónarhorni. P.s. ég er sjálf á móti hvalveiðum
Hvalasafnið var frábært og gistingin er góð. Ódýrara verðlag væri betra ekki bara á
Húsavík, heldur á öllu Íslandi.
Hvalasafnið var frábært. Fór í skoðunarferð með leiðsögumanni sem var mjög góður
Hættið hvalveiðum (x3)
Innisundlaug á rigningardögum
Ísland er frábært land með fullt af fallegu fólki
Kannski sundlaug
Köfun
Köfun með hvölum
Látið sólina skína
Leiðbeiningar á frönsku á söfnunum
Merkið betur staðsetningu Upplýsingamiðstöðvarinnar á kort og hvernig hægt er að
komast þangað.
Merkt gönguleið að vitanum
Minni rigning
Mjög fallegt og áhrifamikið að sjá heildarmyndina hér við höfnina
Mjög gott safn, hvalaskólinn áhrifamikið verkefni
Mjög heilluð af safninu (hvalasafninu)
Mjög vingjarnlegt fólk
Mætti kannski endurbæta hvalasafnið að utan
Námskeið í að komast af.
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Nei eiginlega ekki, höldum Húsavík eins og hún er þekkt fyrir
Nei takk ! Frábært safn, spennandi og upplýsandi
Nei takk!
Nei þetta hefur verið frábært hingað til
Nei, allt í góðu lagi
Nei, þetta er fínt
Nýtt upplýsingaskilti við hvalaskoðunina
Ok (x2)
Okkur langaði að fara í hvalaskoðun en hún var of dýr
Ódýrari matur
Reðasafnið!
Reykt hvalkjöt
Rúta sem fer hringinn ætti að hafa stoppistöð hér.
Skoðunarferð til þess að skoða seli á svæðinu ef það er hægt
Skýrari merkingar, upplýsingar um hvar má leggja
Sól (x2)
Sól allan sólarhringinn ;)
Sólbrúnka (ég er að sjálfsögðu að grínast) !
Sólin
Spa og nudd
Stutt heimsókn, gæti alveg komið aftur. Frábært hvalasafn
Sundlaug
Tjaldsvæðakort
Tónlistarhátíð, og myndi vilja sjá sólina
Töluð franska á söfnunum
Upplýsingar um helsta nágrenni takmarkaðar, fyrir utan hvalaskoðun
Upplýsingar um hvalvernd
Upplýsingarnar á Upplýsingamiðstöðinni mættu vera skýrari, maður gæti haldið að
þetta væri bara hvalasafn
Útsýnisstaði yfir Atlantshafið (x2)
Vantar betri almenningsaðstöðu s.s. salerni og nestisaðstöðu/ skýli til að verja sig fyrir
rigningu og sól. Hvalasafnið var frábært.
Vantar heitan pott
Við förum í hvala, lunda og siglinga ferð í dag
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Við gátum hvergi fengið að borða eftir kl 10 á kvöldin. Við vorum mjög svöng.
Við höfum aðeins verið hér í 20 mínútur þannig að við höfum ekki séð margt. Hingað til
er þetta fínt.
Við höfum átt góðan tíma á Íslandi. En hér er dýrt að vera.
Við höfum séð mjög lítið hingað til
Við höfum verið hér svo stutt
Það er mjög fallegt hér.
Þetta er fallegur bær, við erum mjög ánægð að vera hér.
Þið ættuð að hætta hvalveiðum
Þið ættuð að kynna höfnina betur fyrir stangveiði. Að veiða fisk í klukkutíma með
leiðsögn væri fljótleg og auðveld leið til þess að leyfa ferðamönnum að tengjast sjónum
betur.
Þjónustan er mjög góð. Hvalasafnið er frábært. Það væri samt betra að geta fundið hluti á
ódýrara verði almennt
Þurrara veður, minni þoka, meiri sól
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7.4 HVERS VEGNA VARÐ HÚSAVÍK FYRIR VALINU SEM ÁFANGASTAÐUR ?20
Af því að við völdum að heimsækja Norðurland og við hittum Íslending sem keyrði okkur
hingað frá Akureyri
Á ferð með leiðsögumanni
Á ferðaáætlun (x5)
Á ferðalagi um Ísland
Á leið til Mývatns
Á leið í gegn (x2)
Á leiðinni í gegn, engin sérstök ástæða
Áhugaverð náttúra, höfn og hvalir
Áhugaverður áfangastaður
Áhugaverður staður
Áhugavert í ferðahandbókinni
Áhugi á hvölum
Áhugi á hvölum (aðallega hvalasafnið)
Bara til gamans
Dýralíf, hvalir, heitir pottar
Er að ferðast um Ísland á puttanum og ég heyrði og las um Húsavík í bæklingum og
ákvað að stoppa þar
Er í nágrenni við hótelið okkar, með matvöruverslun, höfn og hægt að snæða
hádegisverð
Ég hafði áður komið til Húsavíkur og langaði til þess að koma aftur og vera um tíma
Fallegt fiskiþorp, erum á leið til Siglufjarðar
Fallegur bær og kannski hvalaskoðun
Fallegur staður
Fallegur staður í hringferðinni okkar
Fallegur staður, fersk loft, fiskur
Ferð til Íslands
Ferð um Ísland með leiðsögumanni
Ferðalag (x2)
Fylgja leiðbeiningum/ferðaáætlun (x2)

20

Einungis í spurningakönnun sumarið 2014
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Fyrsti sænski landnámsmaðurinn valdi HÚSAVÍK og Hvalaskoðun
Góð staðsetning fyrir hvalaskoðun, Heimsækja Mývatn, Ásbyrgi Dettifoss, Tjörnes.
Góð staðsetning til göngu og skoða hvali
Hafið og Hvalaskoðun
Hafnarbær, hvalir
Hef aldrei komið hingað áður
Heimsókn til kærustu
Heimsækja fiskiþorp
Heyrði að þetta væri lítið fallegt fiskiþorp, með hvalaskoðun
Hitta heimamenn
Hluti af ferðaáætlun (x2)
Hluti af ferðinni
Hluti af ferðinni, skipulagt af BBS ferðaskrifstofu
Hluti af hópferð frá Danmörku (x2)
Hluti af skipilögðu göngufríi
Hópferð
Hringferð (x14)
Hringferð um Ísland
Hringferð um landið með íslensku hópferðafyrirtæki
Hringferð, hvalaskoðun (x7)
Húsavík er fallegur bær, Mig langar að skoða hvalasafnið og fara í hvalaskoðun
Húsavík var kynnt sem vinalegt sjávarþorp, hvalaskoðun, var á ferðaáætlun.
Húsavík var partur af ferðalagi okkar í kringum landið (staðsett á hringnum)
Hvala og lundaskoðun
Hvala og lundaskoðun, og að fara á sjó
Hvalasafnið (x12)
Hvalasafnið og áhugi á norðurlandi
Hvalasafnið, Hringferð
Hvalasafnið, hvalaskoðun (x3)
Hvalasafnið, hvalaskoðun og skoða bæinn
Hvalasafnið, landslag
Hvalasafnið, sjórinn
Hvalasafnið, útsýnisferð
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Hvalaskoðun (x203)
Hvalaskoðun (aflýst vegna veðurs) ;(
Hvalaskoðun og að sjá bæinn
Hvalaskoðun og hestaferðir
Hvalaskoðun og hvalasafn (x4)
Hvalaskoðun og lundar
Hvalaskoðun og Mývatn
Hvalaskoðun og nálægð við Akureyri
Hvalaskoðun og safn
Hvalaskoðun, hellaskoðun
Hvalaskoðun, Hestaferð, Húsavík virðist vera áhugaverður bær í norðri með
menningardagskrá að auki
Hvalaskoðun, hestaferð, höfnin og hafið
Hvalaskoðun, hringferð
Hvalaskoðun, Húsavík
Hvalaskoðun, hvalasafn (x4)
Hvalaskoðun, höfnin
Hvalaskoðun, lundaskoðun
Hvalaskoðun, nálægðin við Mývatn
Hvalaskoðun, sagan
Hvalaskoðun, skoða svæðið
Hvalaskoðun, skoðunarferð um bæinn
Hvalaskoðun, söfn
Hvalaskoðun, söfn og veitingahús
Hvalaskoðun, viðkomustaður á hringferð (x2)
Hvalir (x57)
Hvalir og bærinn
Hvalir og eldfjöll
Hvalir og ferðast um ísland
Hvalir og höfnin
Hvalir og lundar (x2)
Hvalir og matur
Hvalir og myndataka
Hvalir og Mývatn
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Hvalir og náttúra (x2)
Hvalir og Norðurland
Hvalir og skoða bæinn
Hvalir, ég elska þennan stað
Hvalir, fallegur bær
Hvalir, höfnin
Hvalir, höfrungar og lundar
Hvalir, landslag (x3)
Hvalir, lundar
Höfnin og fallegur bær
Höfnin, kirkjan og söfnin
Höfnin, þorpið
Höfuðborg hvalaskoðunar
Í hvalaskoðun og að keyra upp á Húsavíkurfjall
Í leiðinni (x2)
Keyrt í gegn
Komum til að skoða reðasafnið sem er ekki lengur hér. Einnig til að skoða hvalasafnið
Komum vegna reðasafnsins
Leið hjá (x3)
Lundar (x2)
Meðmæli (x2)
Meðmæli frá ferðaskrifstofu (x3)
Meðmæli frá leiðsögumanni
Meðmæli frá leiðsögumanni og námskeið
Meðmæli frá syni
Meðmæli frá syni mínum sem hefur komið hingað
Meðmæli í bók
Meðmæli í bók um Ísland
Meðmæli í ferðahandbók, hvalaskoðun
Meðmæli í handbók og hvalaskoðun
Náttúran og Hvalasafnið
Okkur langaði að skoða hvali, en því miður var veðrið ekki gott. Sem betur fer bjóðið þið
upp á gott kaffi ;)
Á leiðinni í Ásbyrgi, Húsavíkurfjall
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Ókunnugt land
Partur af rannsóknum um hvalaskoðun
Reðasafnið (sem er ekki lengur hér), náttúran, hvalasafnið
Bíltúr frá Mývatni
Rúta
Sem rannsóknarferð
Skipulögð ferð. Kannski hvalir
Skipulögð skoðunarferð
Skoðunarferð
Skoðunarferðir og hvalir
Staðsetning nálægt þjóðgarði þar sem er ekki allt fullt
Staðsetningin, hvalasafnið
Staðsetninginn, almenningssamgöngur
Stærra þorp, við sjóinn, hvalir
Sveitabær, hvalir, útreiðatúr
Söfn
Söfn, hringferð
Til að heimsækja Norðurland og sjá hvali
Til að skoða bæinn
Tjalda
Tjaldstæði
Ummæli frá öðrum ferðamönnum um Ísland
Útsýnisferð, borða úti, hvalir
Verslun, höfn, veitingahús
Viðkomustaður á hringferð og hvalir
Viðkomustaður á hringferð um landið (x5)
Vorum að kanna umhverfið í kringum Mývatn
Það er nálægt og skoða hvali
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