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Beinar athugasemdir:

1. Það er mikilvægt að tjaldsvæði með starfsleyfi verði einnig skilgreind í þessum lögum sem 
þjónustuaðilar sem hafa leyfi til að taka á móti ferðagjöfinni.

- Tjaldsvæði virðast hafa fallið á milli í gildandi löggjöf um ferðagjöfina  og hafa ekki fengið 
leyfi til að nýta sér þetta stuðningsúrræði stjórnvalda að taka á móti ferðagjöfum.

2. Einnig er mikilvægt að ferðagjöfin  verði í gildi lengra fram á haustið -  jafnvel allan næsta vetur 
til að styðja við bata ferðaþjónustunnar þegar bólusetningar eru orðnar almennar og fólk getur 
ferðast um landið.

- Stefna stjórnvalda er að efla heilsársferðaþjónustu með áherslu á jaðartíma og lágönn, nú 
síðast með átakinu „Island alIt árið". Mikilvægt er því að styðja áfram við endurheimt 
ferðaþjónustu með starfsemi á heilsársgrundvelli, um allt land.

Umsögn:

Ferðaþjónusta hefur verið sú atvinnugrein sem hefur undanfarin ár eflt byggðaþróun á um allt land. 
Atvinnugreinin hefur einnig ýtt undir jákvæða ímynd svæða og veitt vöruþróun og nýsköpun byr undir 
báða vængi.

Þetta áfall sem gengur núna yfir vegna heimsfaraldurs COVID-19, er því mikið högg á þá uppbyggingu og 
fjárfestingu í innviðum ferðamála sem hefur átt sér stað á landsbyggðinni.

Það á við um alla, bæði fyrirtæki, stoðkerfið og hið opinbera sem hafa farið í mörg uppbyggingaverkefni 
á undanförnum árum.

Því er mikilvægt að leita allra leiða til að styðja við atvinnugreinina svo hún komist í gegnum þetta tímabil 
og geti komist hratt og örugglega í gang aftur, núna þegar almenningur hefur fengið bólusetningu og 
getur farið að mæta á mannamót og ferðast um landið.

Ferðagjöfin getur verið mikill hvati fyrir Íslendinga til að ferðast innanlands, en það þarf að efla kynningu 
á þessu úrræði, bæði til almennings og fyrirtækja sem geta nýtt sér ferðagjöfina.

Þessi kynning þarf að vera einföld, aðgengileg, eftirtektarverð og auðskilin. Í þessari kynningu þarf bæði 
að vekja athyggli á þessu úrræði / tækifæri -  og kenna fólki á einfaldan hátt hvernig á að nýta 
ferðahjöfina. Bæði hvernig á að borga með henni og hvernig á að taka við borgun. Því ferðagjöfin skilar 
ekki þeim árangri sem ætlast er til, ef stór hópur fólks og fyrirtækja kann ekki að nýta þetta úrræði.



UM SÖGN  MARKAÐSSTOFUR
frum varp til laga um ferðagjöfina  L A N D S H L U T A N N A

Það er athygglisvert að rýna í nýtingu ferðagjafarinnar og hvernig hún hefur skilað sér inn í hagkerfið. 
Fyrir um mánuði síðan höfðu um 199 þúsund manns sótt sér ferðagjöfina en einungis 139 þúsund nýtt 
hana. Því hefur aðeins tæpur helmingur þeirra sem áttu rétt á ferðagjöfinni notað hana.

Einnig má benda á að gæðunum er nokkuð misskipt þegar horft er til svæðisbundinnar skiptingar og 
skiptingar milli stórra fyrirtækja og minni, og skoðað hvert fjármagnið skilar sér með nýtingu 
ferðagjafarinnar.

HLUTFALLSLEG SKIPTING FERÐAGJAFARINNAR MILLI LANDSHLUTA HINGAÐ TIL

Fyrirtæki á landsvísu

Vestfirðir 
Norðurland-vestra

Austurland 

Suðurnes

Vesturland

Norðurland-eystra

Suðurland

Því má velta því fyrir sér hvort hægt er að jafna betur þessa skiptingu með aukinni kynningu og 
upplýsingum um þetta úrræði.

Áfangastaðastofur og Markaðsstofur landshlutanna, eru hlynntar þessu verkefni en telja að það þurfi að 
kynna það mun betur fyrir landsmönnum, og kenna bæði neytendum, en einnig einstaklingum, litlum 
og meðalstórum fyrirtækjum í ferðaþjónustu að nýta ferðagjöfina.

Undirritaðar vilja gjarnan leggja sitt að mörkum við upplýsingagjöf og kynningu á ferðagjöfinni, til að hún 
nýtist sem flestum. En til þess að hægt sé að kynna þetta verkefni betur þarf líka að reikna með 
fjármunum í þann hluta verkefnisins.

Við minnum á að við eigum gott samtal við ferðaþjónustuna á landsbyggðinni þar sem beinir 
samstarfsaðilar Markaðsstofa landshlutanna eru ríflega 800 fyrirtæki og 65 sveitarfélög.

Fyrir hönd Markaðsstofa landshlutanna;

M argrétBjörkBjörnsdóttir, forstöðumaður ArnheiðurJóhannsdóttir, framkvæmdastjóri
Markaðsstofa Vesturlands Markaðsstofa Norðurlands

Díana Jóhannsdóttir, sviðsstjóri Dagný Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri
Vestfjarðastofu Markaðsstofa Suðurlands

Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 
Austurbrú

Þuríður H. Aradóttir Braun, forstöðumaður 
Markaðsstofa Reykjaness


