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ALÞINGI ÍSLENDINGA
Fj árlaganefnd

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, formaður

Erindi:
Sótter um JL2.000.000 krr styrká fjárlögum 2023 til þess að gera markaðsátak og taka á Lmóti erlendum jerðahópum

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands fækkaði gestum safna á Norðurlandi Eystra um 79% á árunum 2019-20. Við það 
hurfu sértekjur safnanna og rekstrarkostnaður er í uppnámi hjá sjálfseignarstofnunum sem hafa ekki tryggt bakland. Söfn 
í eigu sveitarfélaga og/eða þau sem hafa sérsamning við viðkomandi ráðuneyti fá styrki í rekstur og laun og standa því 
betur að vígi. Tekjur Safnasafnsins eru afar lágar, það vantar tryggan rekstrargrunn og svigrúm til að fastráða 
sérfræðinga og fleira fólk til nauðsynlegra starfa.

Vaðlaheiðargöng hafa haft neikvæð áhrif á aðsókn, merkingar eru þannig að vegfarendum er ósjálfrátt beint inn í þau. 
Vegagerðin hefur fengið erindi þar sem óskað er eftir skiltum beggja vegna Vaðlaheiðargangna en óvíst er um árangur 
vegna kerfistregðu og mismunandi viðhorfa til merkinga eftir landshlutum. Boðaðar heimsóknir úr skemmtiferðaskipum 
féllu niður án skýringa og eldgosið sem hófst á Reykjanesi dró til sín erlenda ferðamenn af svæðinu. Handverkshátíðin á 
Hrafnagili féll niður og fjölskyldufólki fækkaði fyrr vegna tíðarfarsins. Loks má nefna að yfir 60-70.000 Íslendingar voru á 
ferðalagi erlendis.

Síðastliðið ár (2022) eyddi Safnasafnið umtalsverðu fé eytt til að auglýsa í ýmsum bæklingum, tímaritum og á netinu, sem 
skilaði svo til engu, en besta auglýsingin reynist ávallt hið góða orðspor sem fer af safninu. Reiknað hafði verið með 
4.000.000 kr. tekjum af inngangseyri í ár og 800.000 kr. af útleigu á íbúð, auk samningsbundins styrks frá sveitarfélaginu, 
en segja má að aðeins um helmingur þeirrar innkomu hafi náðst, svo tekjufallið er mikið á mælikvarða safnsins.

Rekstrartekjur ársins eru samtals:

3.840.000
0.830.000 kr. Svalbarðsstrandarhreppur
2.600.000 kr. Inngangseyrir
0.410.000 kr. Tekjur af leigu íbúðar

Safnasafnið hefur aldrei getað fastráðið starfsmann svo stofnendur (f. 1947, 1950) hafa neyðst til að sinna daglegum 
störfum án launa í 27 ár og anna varla lengur vaxandi rekstri. Aldur sækir að, í ár varð Níels Hafstein 75 ára og 
Magnhildur Sigurðardóttir 72 ára, og er bæði tímabært og áríðandi að finna safninu tryggari Ijárhagsgrundvöll en 
sjálfboðastarf þeirra og annars stjórnarfólks. Safnið hefur verið hornreka í kerfinu frá stofnun þess árið 1995, og er það 
nokkurt umhugsunarefni þegar haft er í huga að það tók við keflinu af Þjóðminjasafni Íslands þegar það hætti söfnun 
alþýðulistar á síðustu öld þegar notagildi gripanna hvarf. Brýnt er að safnið fá samning við menningarmálaráðuneytið 
um fast framlag á fjárlögum Alþingis til að þjóna alþýðulist þjóðarinnar sem hefur þróast í gegnum aldirnar, allt frá því 
að öndvegissúlurnar rak á land.

Með styrknum er áætlað að fara í öfluga markaðssókn, ráða starfsmann til verksins, heimsækja kaupstefnur og gera 
samninga við íslenskar og erlendar ferðaskrifstofur. Einnig að auka markvissar auglýsingar á netinu og á 
samfélagsmiðlum, greina markhópa og höfða til fleira fólks, einkum yngri kynslóða. Efla þarf fjárhagsgrundvöllinn fyrir 
komandi ár, með sérstakri áherslu á 30 ára afmælisárið 2025 og undirbúningi undir það.

Í von um jákvæðar undirtektir, með kveðju frá stjórn safnsins,
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