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Hæstvirta Alþingi.
Vegna áforma um stofnun íslandsstofu vil ég koma á framfæri eftirfarandi 
ábendingum.

Ég hef starfað í ferðaþjónustu frá 1993 eða þegar við hjónin stofnuðum okkar 
fyrirtæki, Árnanes ferðaþjónusta.
A þessum árum sem liðin eru hef ég komið nokkuð víða við innan 
atvinnugreinarinnar:

-10 ár formaður Ferðamálafélags Austur Skaftafellssýslu sem er hagsmunafélag 
atvinnugreinarinnar í okkar héraði.
- 7 ár formaður Ferðamálasamtaka Austurlands.
- Allan þann tíma sat ég í stjórn Ferðamálasamtaka íslands, þar af varaformaður í 4 
ár.
- Sat i Ferðamálaráði í rúm 2 ár eða þar til það var lagt niður í þáverandi mynd, man 
ekki ártalið.
- Var fulltrúi Austurlands og Suðausturlands á Vest Norden ferðakaupstefnunni í 5 ár.
- Hef kynnt mér aðrar ferðkaupstefnur erlendis svo sem eins og ITB í Berlín og 
Equitana í Essen.
- Frumkvöðull og framkyæmdastjóri að stofnum Markaðsstofu Austurlands 1999, 
fyrsta markaðsstofan á íslandi.
- Hef setið fjölmargar ráðstefnur, námskeið og fundi um ferðamál.
- Var þátttakandi í ÚH 13, heils vetrar nám í markaðssmálum á vegum 
Útflutningsráðs íslands.
- Þátttakandi í HH1og HH2, 6 daga námskeið (Útflutningsráðs) hvort um sig í rekstri 
fyrirtækja, tilurð hugmynda og að hrinda þeim í framkvæmd ásamt því að koma þeim 
á markað.
- Var í diplómanámi í ferðamálafræðum í Háskóla íslands.

Eftir að ég sat ÚH 13 á sínum tíma gerðist ég eindreginn talsmaður þess að 
Útflutningsráð íslands kæmi að markaðssetningu ferðaþjónustunnar á íslandi.
Innan Úl er fagmennskan í fyrirrúmi svo aðdáun vekur. Þar standa allar dyr ávallt 
opnar okkur sem þangað leitum eftir fróðleik og ráðgjöf.
Nú loksins þegar við hagsmunaaðilar innan ferðaþjónustunnar erum að upplifa fagleg 
vinnubrögð á málefnum okkar fyrirtækja innan Útflutningsráðs, getum við ekki með 
nokkru móti sætt okkur við það ef þessum fyrirmyndarstarfskröftum er sundrað niður í 
einingar.
Útflutningsráð hefur yfirburðaþekkingu á þörfum fyrirtækja á markaði og hefur miðlað 
henni af natni á síðustu árum, hvort heldur er í gegnum námskeið, fundi eða bein 
samtöl.
Úí hefur unnið með grasrótinni af miklum myndarskap síðustu ár í gegnum 
námskeiðahald og náð umtalsverðum áranpri. Nefni ég þar sem dæmi stofnun 
markaðsheilda víða um land eins og t. d. „I ríki Vatnajökuls", „All sences" á 
Vesturlandi ofl. Ótalin eru dæmi um fjölmörg starfandi fyrirtæki sem Úí hefur beinlínis 
komið á koppinn, sum þeirra meðal þeirra öflugustu á íslandi.
Vert er að nefna frumkvæði Úí að stofnun samtaka um markaðssetningu 
fuglaskoðunar á íslandi og nú síðast fundar ráðsins á Hilton um heilsutengda



ferðaþjónustu þar sem rúmlega 500 manns mættu. Úí hefur lítið gert af því að 
auglýsa starfsemi sína á torgum úti en eytt kröftum sínum frekar þar sem þeirra hefur 
verið þörf.
Það sem mest er um vert er varðar störf Útflutningsráðs íslands fyrir okkur í 
ferðaþjónustunni, er sú staðreynd að almenn ánægja er innan greinarinnar með störf 
ráðsins í okkar þágu.
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