
LOK 1106  ÞH

~ NORÐUR-SIGLING −NÚ OG Í FRAMTÍÐ ~

iii 

 

Abstract 

This research essay focuses on whale watching within the Icelandic 

tourism industry as well as abroad and the status of North-Sailing 

within the industry. Furthermore a business plan for North-Sailing is 

set forth.   

The first part of the essay focuses on whale watching in Iceland and 

the evolution of Húsavík as the whale watching “capital” of Iceland. 

Environmental issues and tourism are discussed. Ideas about 

sustainable whale watching are set forth and as an example of a 

successful whale watching, New-Zealand is examined.  

The second part of the essay brings forth a business plan for North-

Sailing where among other things a review of financial statements 

for the years 1999 – 2001 is analysed followed by a plan for the 

years 2004 – 2006.  

Finally, discussions, recommendations and conclusions are put 

forward where it is stated that Iceland has established itself as a 

popular whale watching destination and that whale watching has had 

positive economic and social influence on Húsavík and 

surroundings. North-Sailing is in a good position as the biggest 

whale watching organiser in Iceland and with further emphasis on 

environmental and cultural issues, the company has a good chance 

of surviving the fierce competition in this field and reinforce itself 

as a progressive tourism company.  
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Útdráttur 

Þetta verkefni fjallar um stöðu og þróun hvalaskoðunar á Íslandi og 

erlendis og stöðu Norður-Siglingar ehf. í íslenskri ferðaþjónustu. 

Einnig er sett fram viðskiptaáætlun fyrirtækisins. 

Í fyrsta hluta verkefnisins er fjallað um hvalaskoðun innan 

ferðaþjónustunnar og stöðu Húsavíkur í því sambandi. Rædd eru 

umhverfismál í tengslum við ferðaþjónustu og hvaða straumar og 

stefnur eru ráðandi hvað það snertir.  Velt er upp hugmyndum um 

sjálfbæra hvalaskoðun og tekið dæmi um vel heppnaða 

uppbyggingu á hvalaskoðunarstað á Nýja-Sjálandi.  

Í öðrum hluta er viðskiptaáætlun Norður-Siglingar sett fram þar sem 

meðala annars eru sýnd yfirlit yfir ársreikninga fyrirtækisins frá 

árunum 1999 til 2001 og þróun þeirra lýst. Í því framhaldi er sett 

fram þriggja ára áætlun frá 2004 til 2006. 

Í þriðja og síðasta hluta verkefnisins eru umræður og tillögur og 

niðurstöður. Þar kemur fram að Ísland er komið á kortið sem vinsæll 

hvalaskoðunarstaður og hvalaskoðun hefur haft jákvæð áhrif, bæði 

efnahagsleg og félagsleg, á Húsavík og umhverfi sem er fjölsóttasti 

hvalaskoðunarstaður á Íslandi. Norður-Sigling er í sterkri stöðu sem 

stærsta hvalaskoðunarfyrirtækið á landinu og með auknum áherslum 

á umhverfisvæna- og menningartengda ferðaþjónustu á Norður-

Sigling alla möguleika á að standast harðnandi samkeppni og eflast 

sem framsækið ferðaþjónustufyrirtæki. 
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