
 

 

 
 

Komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til 
Íslands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Markús Benediktsson 

 
 
 

 
  

Líf- og umhverfisvísindadeild 

Háskóli Íslands 

2012 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til 

Íslands 
 
 
 
 

Markús Benediktsson 
 

 
 
 

10 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í Ferðamálafræði 

 
 

 
 

 
Leiðbeinandi 

Gunnar Þór Jóhannesson 
 

 

 
 

 
 

 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, maí 2012 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands 

10 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í Ferðamálafræði 

 

Höfundarréttur © 2012 Markús Benediktsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Líf- og umhverfisvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Askja, Sturlugötu 2 

101 Reykjavík 

 

Sími: 525 4000 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Markús Benediktsson, 2012, Komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands,  

BS ritgerð, Líf- og umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 32 bls. 

 

 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, maí 2012 

  



 

 

Útdráttur 

Í þessari rannsókn er litið á heimsóknir erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands og 

hagræn áhrif af komum þeirra. Þá er athugað hvað íslensk stjórnvöld hafa gert til að laða 

þá til landsins og þær aðgerðir bornar saman við aðgerðir erlendra ríkja. Að lokum er 

skoðað hvort erlendir kvikmyndagerðarmenn séu hinir fullkomnu ferðamenn. Við 

gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknir, tekin voru opin viðtöl við tvo aðila í 

kvikmyndaiðnaði á Íslandi sem unnið hafa að því að kynna Ísland sem vænlegan 

áfangastað til kvikmyndatöku. Auk þess var notast við fyrirliggjandi gögn og tölulegar 

upplýsingar. Niðurstöður rannsóknar sýna meðal annars að íslensk stjórnvöld hafa hannað 

aðgerðir sínar að einhverju leiti að erlendri fyrirmynd og þeirra helsta verk var að hækka 

hlutfall endurgreiðslu á framleiðslukostnaði í 20%. Auk þess hafa starfsmenn Íslandsstofu 

unnið mikið starf við að kynna landið fyrir erlendum kvikmyndaframleiðendum. Margt 

bendir til þess að erlendir kvikmyndagerðarmenn séu eftirsóknarverðir gestir fyrir 

ferðaþjónustu sem og aðrar þjónustustéttir á Íslandi þar sem þeim fylgir töluverðar 

gjaldeyristekjur að meðaltali á hvern einstakling, meiri en hjá hinum almenna ferðamanni. 

Þar að auki geta þeir haft jákvæð áhrif á umhverfi og innviði landsins. 

Lykilorð: erlendir kvikmyndagerðarmenn, Ísland, endurgreiðsla, ferðamenn, ferðaþjónusta 

  



 

 

Abstract 

In this research we take a look at foreign filmmakers´ visits to Iceland and the economical 

effects of these visits. It is also examined what actions the Icelandic government has taken 

to attract the filmmakers and these actions compared to the ones taken by other 

governments. Finally it is considered if the foreign filmmakers are the perfect tourists. 

Qualitative methods were used to gather data. Semistructured interviews were conducted 

with two individuals in the Icelandic film industry who have promoted Iceland as a 

promising location for filmmaking. Secondary data and statistical data were also collected. 

Results of the research show that the Icelandic government has designed its actions some 

part by foreign models and its main action has been raising the refund of production costs 

to 20%. In addition have employees of Promote Iceland done a good job in promoting the 

country for foreign film producers. Many things indicate that foreign filmmakers are 

desirable guests to have in the country for the tourism industry and other service providers. 

They bring considerable amount of foreign currency per person, more than the traditional 

holiday tourist. In addition they can have positive effect on the country´s infrastructure and 

environment. 
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1 

1 Inngangur 

Komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands hefur aukist undanfarinn áratug og 

hefur landið hlotið sífellt meiri athygli í alþjóðlegum kvikmyndaiðnaði (Film in Iceland, 

2012) en heimsóknir frægra leikara og leikstjóra hafa lengi þótt spennandi fréttamatur í 

samfélagsumræðunni. Þetta er síður en svo nýtilkomið og kemur það eflaust mörgum á 

óvart að kvikmyndagerð hafi hafist á Íslandi árið 1919 með komu danskra 

kvikmyndagerðarmanna og leikara til að taka upp kvikmyndina Sögu Borgaraættarinnar. 

Var myndin gerð eftir samnefndri sögu Gunnars Gunnarssonar og framleidd af Nordisk 

Film en auk dönsku leikaranna léku nokkrir Íslendingar lítil aukahlutverk (Eggert Þór 

Bernharðsson, 1995). Þrátt fyrir að tvær ferðaskrifstofur hafi verið reknar á þessum tíma 

var ekki mikill fjöldi erlendra ferðamanna sem komu til Íslands vegna Fyrri 

heimsstyrjaldar sem þá geisaði (Bjarni Reynarsson, 2006) og því hefur koma þessa stóra 

hóps ferðamanna eflaust vakið mikla athygli og svo ekki sé talað um tilgang ferðarinnar. 

Ferðaþjónustan er ein stærsta atvinnugrein í heiminum en hún skapar yfir 258 

milljónir starfa á heimsvísu og er 9,1% af vergri heimsframleiðslu (World Travel and 

Tourism Council, 2012). Kvikmyndaiðnaðurinn er einnig stór atvinnugrein, sem dæmi má 

nefna þá skapar bandarísk kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframleiðsla um 2,2 milljónir starfa 

og 15,5 milljarða dala í skatttekjur (MPAA, 2011). Í Englandi skapar 

kvikmyndaiðnaðurinn um 4,3 milljarða punda í hagkerfinu (UK Film Council, á.á.). Þarna 

er eingöngu verið að tala um kvikmyndaiðnaðinn í Bandaríkjunum og Englandi en einnig 

má finna blómstrandi kvikmyndamenningu víðsvegar um Evrópu, Bollywood í Indlandi og 

í ýmsum löndum Asíu, til dæmis Kína, Suður-Kóreu og Japan (Einar Hansen Tómasson, 

verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). Því er ljóst að á 

heimsvísu er kvikmyndaiðnaðurinn stór og miklir peningar í spilunum. En hvernig tengjast 

þessar tvær atvinnugreinar sem við fyrstu sýn virðast svo ólíkar?  

Undanfarin ár hefur færst í vöxt að sjónvarps- og kvikmyndagerðarmenn, þá helst 

frá Bandaríkjunum, taki upp myndir sínar erlendis. Oft er það vegna umhverfis sem hentar 

bakgrunni myndanna en einnig spilar stórt hlutverk þau fríðindi sem 

kvikmyndagerðarmönnum bjóðast. Sem dæmi um fríðindi eru skattaívilnanir og 

endurgreiðslur á framleiðslukostnaði. Meðal landa sem eru leiðandi í að bjóða til sín 
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erlenda kvikmyndagerðarmenn eru Kanada, Ástralía, Nýja Sjáland og ýmis ríki í 

austurhluta Evrópu (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á 

Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). 

Þegar kvikmyndagerðarmaður fer til annars lands að taka upp kvikmynd verður 

hann að ferðamanni en líkt og aðrir ferðamenn þarf hann ýmiss konar þjónustu eins og 

gistingu, samgönguflutninga, fæði og aðra þjónustu. Auk þess má ætla að 

kvikmyndaverkefnið sjálft krefjist þjónustu annarra fagaðila á svæðinu. Þó 

kvikmyndagerðarmenn séu vissulega óvenjulegir ferðamenn sökum vinnu sinnar þá 

flokkast þeir óneitanlega sem slíkir og þarfnast, eins og aðrir ferðamenn, þjónustu frá 

ferðaþjónustuaðilum. Þá eru erlendir kvikmyndagerðarmenn hluti af tölum um 

heildarfjölda erlendra ferðamanna á Íslandi og eru því flokkaðir sem ferðamenn líkt og 

aðrir skammtímagestir sem til landsins koma. 

 Markmið þessa verkefnis er að heimfæra áðurnefnd atriði yfir á íslenskt umhverfi og   

rannsaka hagræn áhrif af komu slíkra ferðamanna. Stuðst verður við eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 1. Hvað hafa íslensk stjórnvöld gert til að laða að erlenda 

kvikmyndagerðarmenn til landsins og hvernig eru þær aðgerðir í samanburði við aðgerðir 

annarra landa? 2. Hver eru hagræn áhrif af komu erlendra kvikmyndagerðarmanna? 3. 

Eru erlendir kvikmyndagerðarmenn hinir fullkomnu ferðamenn?  

Til að svara þessum spurningum verða notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Rýnt verður í fyrirliggjandi gögn, blaðagreinar, skýrslur, tölulegar upplýsingar, reglugerðir 

og ritrýndar heimildir. Þá er einnig stuðst við viðtöl við fagaðila innan 

kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi. Þá verður litið á dæmi um Bresku Kólumbíu í Kanada þar 

sem erlend kvikmyndagerð hefur blómstrað í áratugi. Einnig eru skoðaðar komur erlendra 

kvikmyndagerðarmanna og almennra ferðamanna undanfarin ár og rannsakaðar tölulegar 

upplýsingar og gögn varðandi þessa tvo hópa og þær bornar saman. 

Rætt hefur verið um það hjá ráðamönnum og aðilum í íslenskri ferðaþjónustu að 

þörf sé á að laða að efnameiri ferðamenn sem skili meiri gjaldeyristekjum auk þess að 

hugsanlegt sé að innviði landsins og náttúra þoli ekki þann ágang sem fylgi milljón 

ferðamönnum á ári en það er sú tala sem stefnt er að árið 2020. Betra sé að leggja áherslu á 

gæði frekar er magn ferðamanna (Dagný Pétursdóttir, 2011). Er því hugsanlegt að erlendir 

kvikmyndagerðarmenn með sitt erlenda fjármagn, gæðastaðla og umhverfisreglur séu hinir 

fullkomnu ferðamenn? 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kvikmynda- og sjónvarpsferðamennska 

Þó ekki sé augljóst við fyrstu sýn þá tengjast kvikmyndir og sjónvarpsþættir ferðaþjónustu 

á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi má segja að ferðaþjónustan og kvikmyndalistin séu bæði 

upplifunariðnaður (Ágúst Einarsson, 2011), verið er að selja neytandanum upplifun og að 

einhverju leyti flótta eða hlé frá hinu hversdagslega lífi og umhverfi. Þá má nefna tegund 

ferðaþjónustu sem tengist vinsælum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum en hún hefur 

sprottið upp út um allan heim á síðustu áratugi. 

Fjölmiðlar í dag hafa mikil áhrif á fólk og spila stóran hlut í skoðanamyndun og 

ákvarðanatöku almennings. Fjölmiðlar byggja upp og styrkja ímyndir fólks á ákveðnum 

áfangastöðum og gera þá aðlaðandi, virka sem eins konar leiðarmerki (e. marker) fyrir 

ferðalanga (McCannell, 1976). Ímyndir eru samansafn skoðana, hugmynda og hughrifa 

einstaklings gagnvart hlutum í umhverfinu, til dæmis vörum og áfangastöðum og hafa 

ímyndir áhrif á ákvarðanatöku hans (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2008). 

Þessar ímyndir eru meðal annarra fengnar með áhorfi á myndefni sem birtist á skjánum en 

ákveðinn hluti ferðamennskunnar sjálfrar gengur út á að horfa/stara á valið umhverfi til 

þess að upplifa hluti sem áður hafa verið hluti af dagdraumum eða væntingum um ákveðna 

upplifun. Þessar væntingar hafa áður verið byggðar upp og verið viðhaldið af miðlum eins 

og bókmenntum, tímaritum, sjónvarpi og kvikmyndum (Urry, 1990). 

Maslow (1970) talar um mikilvægi hvatans, það sé lykillinn að því að skilja alla 

hegðun. Þegar grunnþörfum er sinnt kvikni löngun til að næra og fullnægja innri og 

sálrænum þörfum. Þær myndir sem birtast á skjánum og sú ímyndasköpun sem fer 

samtímis fram er þá hugsanlegur hvati og áhrifavaldur á ákvarðanatöku áhorfanda og 

væntanlegs ferðamanns. Í nýlegri könnun kom fram að 10% ferðamanna sem ferðast til 

Íslands koma vegna áhrifa frá kvikmyndum þar sem Ísland kemur við sögu að einhverju 

leyti (Ágúst Einarsson, 2011) sem ýtir undir þá kenningu að ímyndasköpun á hvíta tjaldinu 

er hvatning og ýtir undir löngun til ferðalaga. Áfangastaður ferðalangsins ákvarðist af 

þeirri ímynd sem hann er með í huganum, mótuð af hinum ýmsu miðlum í daglegu lífi 

hans. 
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Upphaflega var talið að fallegt umhverfi í kvikmyndum og þáttum heillaði marga 

og væri kveikjan að löngun áhorfenda til ferðalaga (Riley & Van Doren, 1992) en einnig 

eru það söguþráður, þemu, einstaka atriði og mannlegir þættir sem geta kveikt löngun til að 

ferðast á þá staði sem birtast á skjánum (Baker, Riley & Van Doren, 1998). Því má segja 

að sameiginlegur þáttur ferðamennsku og kvikmynda er að upplifun og neysla 

einstaklingsins fer að mestu fram í gegnum áhorf. Þegar fólk upplifir sterkar tilfinningar 

við áhorf kvikmyndar kviknar hugsanlega löngun til þess að ferðast á tökustað 

myndarinnar og upplifa hana upp á nýtt í eigin persónu. Að vera í eigin persónu í umhverfi 

sögusviðsins auðveldar aðdáanda myndarinnar að setja sig í spor sögupersóna 

kvikmyndarinnar. Þarna er verið að tengja saman tvo heima, raunveruleika og skáldskap, 

að upplifa gerviveröld hvíta tjaldsins með heimsókn á tökustaði sem birtast á skjánum. Í 

huga kvikmynda-ferðamannsins hefur staðurinn aðra og meiri þýðingu en ella vegna fyrri 

upplifunar við áhorf kvikmyndarinnar, raunveruleiki ferðamannsins verður annar og 

,,meiri“ en á ensku kallast slíkt hyperreality (Buchmann, Fisher & Moore, 2010). Gott 

dæmi um þetta er fjöldi ferðamanna sem leggja leið sína til Nýja Sjálands gagngert til þess 

að skoða og upplifa umhverfi þriggja kvikmynda sem byggðar á Hringadróttinssögu en þar 

voru kvikmyndirnar teknar upp. Ferðamenn ferðast um fjölbreytta náttúru Nýja Sjálands en 

upplifa sig engu að síður í gerviheiminum Miðgarði sem þeir hafa séð og upplifað á hvíta 

tjaldinu. Sem dæmi um vinsældir slíkra ferðalaga er að bókin ,,Lord of the Rings Location 

Guidebook“ var mest selda bókin í Nýja Sjálandi jólin 2003 (Evans, 2004). Þannig er 

tökustaður hráefni sem búin er til vara úr og seld áhorfendum til neyslu. Umhverfi er 

neysluvara og upplifun búin til í kringum það, gerviheimur og raunheimur tengist í einni 

heild sem er pakkað inn í neytendaumbúðir. Neysla þeirra fer svo fram með áhorfi líkt og 

verið sé að horfa á kvikmynd en nú séu fleiri skilningarvit virk auk þess sem umhverfi 

svarar á móti ferðamanninum. Hann er nú hluti af umhverfinu og upplifunin því meiri og 

sterkari, einhvers konar framlenging á fyrri upplifun. 

Frá miðri 20. öld hefur kvikmynda- og sjónvarpsferðamennska verið til í mörgum 

myndum. Sem dæmi má nefna skoðunarferðir Universal kvikmyndaversins en þar býðst 

fólki að heimsækja og skoða sviðsmyndir sem notaðar hafa verið við tökur á atriðum 

frægra kvikmynda  eins og Jaws, Indiana Jones og King Kong. Einnig hefur fólki verið 

gert kleift að upplifa fantasíuveröld Disney í Disney World skemmtigörðum víðsvegar um 

heiminn (Baker, Riley & Van Doren, 1998). Þar hafa börn og fullorðnir getað komist í 

kynni við sína uppáhalds persónur í umhverfi teiknimyndanna. Ófá börnin eiga þá 
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minningu um að hafa hitt Andrés önd eða Mikka mús í eigin persónu. Með þessu eru 

skáldaðar persónur og umhverfi gerðar raunverulegar í huga neytandans sem í þessu tilviki 

eru ung börn og óbeint umráðamenn þeirra en það eru einmitt þeir sem borga brúsann. 

Einnig er þetta hluti af svokallaðri barnaferðaþjónustu, sem á ensku nefnist „toddler 

tourism“, en börn hafa mikil áhrif á val á áfangastöðum fjölskylduferðalaga (Beeton, 

2005). 

Í Hollywood búa margar af helstu stjörnum bandarísks kvikmyndaiðnaðar og þótti 

það snemma spennandi að fara í skipulagðar skoðunarferðir um íbúðahverfi og skoða 

heimili stjarnanna og er svo enn þann dag í dag. Þá er hægt að kaupa kort þar sem heimili 

þeirra eru merkt inn á ef fólk vill fara á eigin vegum (Baker, Riley & Van Doren, 1998). 

Þarna er hugsanlega um að ræða forvitni um það sem gerist á bak við tjöldin og lesið hefur 

verið um í slúðurblöðum frekar en að upplifa það sem birtist á sjálfu hvíta tjaldinu. Einnig 

eru í boði skoðunarferðir um kvikmyndatökustaði í almennu umhverfi (Beeton, 2005) eins 

og áður var minnst á í sambandi við kvikmyndir um Hringadróttinssögu. Annað dæmi um 

kvikmyndaferðamennsku þar sem fólk heimsækir umhverfi sem er bakgrunnur sögusviðs 

er King´s Cross lestarstöðin í London en í Harry Potter bókunum fer töfralest þaðan til 

Hogwarts töfraskólans og var lestarstöðin notuð við tökur á kvikmyndunum. Á hverju ári 

kemur þar fjöldi Harry Potter aðdáenda til þess að láta taka mynd af sér þar sem þeir 

þykjast ýta farangurskerru í gegnum töfravegg (TripAdvisor, 2012). Þarna er ekki um að 

ræða skipulagðan atburð líkt og skemmtigarðarnir heldur eitthvað sem einstaklingarnir 

sjálfir finna sig knúna til að gera að eigin frumkvæði og vilja. Að upplifa þann töfraheim 

sem þeir hafa lesið um eða séð í kvikmyndum með því að nota umhverfið til að ýta undir 

ímyndunaraflið. Spurning er hvort slík upplifun sé ekki áreiðanlegri og ósviknari þar sem 

ekki er verið að troða upplifuninni skipulagt upp á fólk heldur nálgast það hana á sínum 

eigin forsendum. Í slíkum tilvikum komast ferðamenn úr stöðu hlutlauss áhorfanda og 

verða að sköpurum í ímynduðum ævintýraheimi. 

En slík ferðaþjónusta verður að eiga sér upphaf, kveikja verður áhuga áhorfandans á 

að heimsækja og upplifa áfangastað í eigin persónu. Þar myndast önnur tengsl á milli 

ferðaþjónustu og kvikmyndagerðar en það er sú vinna sem á sér stað við sköpun og 

framleiðslu þessa gerviheims sem kvikmyndirnar eru. Kvikmyndagerðin sjálf, 

undirbúningsvinnan og kvikmyndatökur á myndefninu sem seinna meir birtist á skjánum 

og vekur upp tilfinningar og langanir hjá áhorfandanum. Í mörgum tilvikum er ógerlegt að 

taka upp kvikmyndir án þess að ferðast á milli landsvæða. Flytja þarf leikara og aðra 
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starfsmenn, leikmuni, upptökubúnað og fleira á mismunandi tökustaði sem henta hverju 

sinni. Þessir flutningar og umstang kvikmyndagerðarmanna á stöðum þeim ókunnugum 

krefst aðkomu fjölda heimamanna í þjónustugeiranum og oft þeirra sem vinna í 

ferðaþjónustunni. Sem dæmi um það eru kvikmyndatökur á kvikmyndinni Flags of our 

Fathers eftir Clint Eastwood. Hún var að hluta tekin upp á Íslandi en þar var svarta 

sandfjaran í Sandvík í hlutverki japönsku eyjunnar Iwo Jima (Sæbjörn Valdimarsson, 

2006). Á meðan tökum stóð keyptu framleiðendur myndarinnar meira en 10.800 gistirými 

fyrir starfsfólk  og  eyddu yfir 70 milljónum króna á veitingastöðum og við kaup á annarri 

þjónustu (Morgunblaðið, 2006). Þessar tölur eru einungis þau fjárútlát sem framleiðendur 

gáfu upp til ríkisins en þá er ótalin einkaneysla starfsmanna. Út frá þessu má ætla að 

ferðaþjónustan og kvikmyndaiðnaðurinn tengjast á fleiri en eina vegu, ferðaþjónustan komi 

bæði við sögu í framleiðslu og einnig í neyslu á þeirri menningu og upplifun sem 

kvikmyndirnar framkalla.  

2.2 Kvikmyndagerðarmaður sem ferðamaður og 

hvati til framleiðslu utan heimalands 

Samkvæmt skilgreiningu World Tourism Organisation (WTO) á ferðamanni er það 

einstaklingur sem ferðast til og dvelur á áfangastað sem er utan hans venjulega 

heimaumhverfis vegna vinnu, skemmtunar eða annars en þó ekki lengur en eitt ár. Almennt 

er talað um að dvölin vari að minnsta kosti eina nótt og vegalengdin skuli vera meira en 

160 kílómetrar (Cooper o.fl., 2008). Þótt erlendi kvikmyndagerðarmaðurinn sé ólíkur 

hinum hefðbundna ferðamanni, sem ferðast sér til ánægju eða vegna viðskiptaerinda, er 

hann samkvæmt skilgreiningu WTO engu að síður ferðamaður og hefur einnig sömu þarfir 

og kröfur, til dæmis um gistingu, fæði og samgöngur.  

Stór kvikmyndaverkefni eru dýr og mikil framleiðsla. Auk þess eru þau áhætta fyrir 

aðila sem leggja fjármagn til framleiðslunnar þar sem engin leið er að tryggja að það skili 

sér aftur í miðasölu kvikmyndahúsanna. Eins og við önnur verkefni er því reynt að 

hagræða sem mest við framleiðslu og þannig dregið úr áhættu á miklu tapi. Ein leið til þess 

að spara og hagræða er að flytja framleiðslu kvikmyndar úr heimalandi 

framleiðslufyrirtækis til annars lands. Hvati framleiðenda til að flytja framleiðslu erlendis 

getur einnig verið sá að umhverfi landsins henti sem bakgrunnur í sögu kvikmyndar eða þá 

sem staðgengill fyrir aðra staði sem erfiðara er að taka upp á eða dýrara. Þegar hvatinn er 

fjárhagsleg hagræðing fyrir framleiðanda er um að ræða hagstæðan gengismun, 
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endurgreiðslu frá stjórnvöldum á hluta framleiðslukostnaðar eða undanþágur frá sköttum 

og gjöldum (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, 

viðtal, 20. apríl 2012). 

2.3 Aðgerðir ríkja sem eru leiðandi í framboði á 

tökustöðum fyrir erlenda aðila 

Mjög eftirsóknarvert þykir að fá stóra kvikmyndaframleiðendur í heimsókn og bjóða mörg 

ríki upp á sérstök fríðindi og þjónustu til að laða að framleiðendur stórmynda. Leiðandi ríki 

sem bjóða upp á slíka þjónustu eru Kanada, Ástralía, Nýja Sjáland og lönd í austurhluta 

Evrópu (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 

20. apríl 2012). Þar að auki eru fylki Bandaríkjanna farin að keppast um að fá til sín 

kvikmyndagerðarmenn og telja ráðamenn þar að mikið tap hljótist af því að missa fjölda 

verkefna yfir til Kanada. Mikill fjöldi fyrirtækja koma óbeint að framleiðslu kvikmynda og 

er þá helst minnst á ferðaþjónustuna á svæðunum og minni fyrirtæki. Starfsemi sem 

talsmenn kvikmyndaiðnaðar telja upp er meðal annars flutningafyrirtæki og 

rútubílaþjónusta, hótel og gisting, iðnaðarmenn, veitingaþjónusta auk afþreyingarfyrirtækja 

(Parker, 2012). Þá hafa Englendingar tekið upp svipað endurgreiðslukerfi og Ísland nema 

hvað að þar er boðið upp á 25% endurgreiðslu af framleiðslukostnaði (Einar Hansen 

Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012) 

Eins og áður segir er Kanada leiðandi land í að bjóða heim erlendum 

kvikmyndagerðarmönnum en var umfangið orðið slíkt um miðjan áttunda áratuginn að 

farið var að kalla kanadíska kvikmyndaiðnaðinn Hollywood norðursins (Knelman, 1979). 

Kanada er stærðarland sem skiptist niður í tíu fylki og hefur hvert þeirra sína stjórnsýslu og 

mismunandi reglur varðandi opinber mál eins og meðferð skattgreiðslna (CIA, 2012). Til 

að einfalda hlutina verður einungis litið á það fylki sem hefur stærsta kvikmyndaiðnaðinn, 

Bresku Kólumbíu. Til marks um stærð iðnaðarins má benda á að í Bresku Kólumbíu er 

tæplega helmingur af heildarframleiðslu kvikmynda í Kanada og er fjórða stærsta miðstöð 

kvikmyndaframleiðslu í Norður Ameríku (BCFC, á.á.). Ef litið er á tölur yfir 

heildarframleiðslukostnað á árinu 2010 má sjá að rúmlega 1,3 milljarður dala kemur 

erlendis frá á meðan einungis rúmlega 217 milljónir dala koma frá innlendum aðilum 

(BCFC, 2010). Af þessum tölum má sjá að erlend fjárfesting er tæplega sexfalt meiri en sú 

innlenda og því mikil verðmæti sem fylgja þessum erlendu gestum til fylkisins. 
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 Stjórnvöld í Bresku Kólumbíu hafa komið á fríðindakerfi til að gera svæðið meira 

aðlaðandi fyrir erlenda kvikmyndagerðarmenn. Helst ber að nefna skattafríðindi sem ætluð 

eru þeim erlendu kvikmyndagerðarmönnum sem hefja framleiðslu á kvikmynd, 

sjónvarpsefni eða teiknimynd í héraðinu. 33% afsláttur er af sköttum tengdum 

launakostnaði í fylkinu auk auka 6% afsláttar á starfsemi utan Vancover-borgar, stærstu 

borgar í Bresku Kólumbíu. Þá er enn boðið upp á auka 6% skattaafslátt af launakostnaði á 

sérstökum svæðum utan helsta þéttbýlis (BCFC, 2011a). Þetta er gert til þess að ýta undir 

kvikmyndatökur á svæðum sem annars yrðu afskipt sökum fjarlægðar frá helstu 

miðkjörnum fylkisins. Þessi framleiðsla er þó ýmsum takmörkunum háð. Þó svo að engin 

efri mörk séu á endurgreiðslu eru neðri takmörk á því hvað framleiðslan má kosta svo að 

hún sé samþykkt til endurgreiðslu. Sjónvarpsefni undir 30 mínútum má ekki kosta minna 

en 100 þúsund dali á hvern þátt en 200 þúsund dali ef þátturinn er lengur en 30 mínútur. 

Öll önnur framleiðsla skal kosta meira en eina milljón dala. Auk þess þarf fyrirtæki sem 

sækir um endurgreiðslu að vera staðsett í Bresku Kólumbíu og vera eigandi höfundarréttar 

á efni sem tekið er upp. Að lokum er tekið fram að efni eins og klám, spjallþættir, fréttaefni 

og raunveruleikasjónvarpsefni er ekki tekið til greina til endurgreiðslu (BCFC, 2011b). 

Þegar vinna hófst árið 1977 við að semja reglugerðir varðandi kvikmyndatökur og 

komur erlendra kvikmyndagerðarmanna var verkefnið sett undir ferðamálaráðuneyti 

fylkisins. Var litið svo á að þetta væri þróun í efnahagsmálum fylkisins og örlítil aukaafurð 

fyrir ferðaþjónustuna, í fyrsta lagi leið til að búa til störf og í öðru lagi tól fyrir 

ferðaþjónustuna á svæðinu. Enn í dag tilheyrir kvikmyndaiðnaðurinn undir ferðaþjónustu á 

svæðinu. Í upphafi var lögð áhersla á kynningarstarfsemi og aðgerðir til að liðka fyrir 

aðgengi erlendra kvikmyndagerðarmanna en það var ekki fyrr en á árunum 1993 til 2001 

sem vinna hófst við að semja og kynna skattaafslætti til erlendra framleiðenda. Var það 

gert til að auka samkeppnishæfni svæðisins á gagnvart öðrum fylkjum í Kanada (Gasher, 

2002). 

 Athygli vekur að í frásögnum frá fyrstu umræðum um kvikmyndagerð í fylkinu, allt 

aftur til upphafs fjórða áratugar 20. aldar, má sjá að á meðal meginumtalsefna er áhrif 

kvikmyndagerðar á ferðaþjónustu í fylkinu og hvernig megi nota kvikmyndir sem 

kynningu fyrir svæðið. Því spruttu upp miklar umræður um mikilvægi þess að landsvæði 

og umhverfi liti vel út á hvíta tjaldinu, að minnsta kosti mætti alls ekki skaða 

ferðaþjónustuna (Gasher, 2002). Aðilar hafa því fljótt gert sér grein fyrir tvöföldum 

áhrifum kvikmyndaframleiðslu á svæðið. Fyrsta lagi atvinnusköpun sem fylgdi 

heimsóknum þessara aðila og í öðru lagi þau áhrif sem myndefnið hefði á áhorfandann, 

hvernig hægt væri að skapa hugmyndir, ímynd og viðhorf í huga áhorfandans. 



9 

2.4 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Árið 2011 var metár í ferðaþjónustu á Íslandi en þá var heildarfjöldi erlendra ferðamanna 

rúmlega 565 þúsund en aldrei hafa verið fleiri ferðamenn á einu ári. Var það aukning um 

15,8% frá árinu áður en þá var fjöldinn tæplega 489 þúsund ferðamenn (Iðnaðarráðuneytið, 

2012a). Gjaldeyristekjur af íslenskri ferðaþjónustu námu um 155 milljörðum árið 2009 

(Iðnaðarráðuneytið, 2010) og tekjur af hverjum erlendum ferðamanni eru rúmlega 300 

þúsund krónur að meðaltali (Dagný Pétursdóttir, 2011). 

Meðalfjölgun í komu erlendra ferðamanna til Íslands hefur verið rúm 7% á ári frá 

árinu 2005 á sama tíma og fjölgun ferðamanna í heiminum hefur verið um 3,5% og 2,2% í 

Evrópu. Ef skoðaðar eru tölur yfir lengra tímabil má sjá að á tímabilinu 2000 til 2011 

fjölgaði ferðamönnum í Evrópu um 30%, og um 45% í heiminum öllum en ef litið er á 

Ísland hefur ferðamönnum fjölgað um heil 85% á þessu tímabili. Mikinn vöxt síðustu ára 

má rekja til gengishruns íslensku krónunnar eftir fall bankanna en óhætt er að segja að 

lækkandi gengi krónunnar breytti mikið rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar á Íslandi. Á 

árunum 2005 til 2008 var gengi íslensku krónunnar einstaklega sterkt og hlutur 

ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu 2,2 til 4,8 prósent. Árið 2009 var hlutur hins vegar 

kominn í 5,9% (Landsbankinn, 2012). Út frá þessum tölum má ætla að mikil bjartsýni ríki í 

ferðaþjónustu á Íslandi varðandi komandi tíma og má áætla að ef árleg 7% aukning haldist 

áfram muni koma hér ein milljón ferðamanna árið 2020 en Alþjóða ferðamálastofnunin 

(UNWTO) gerir ráð fyrir 745 þúsund erlendum gestum til Íslands árið 2020 

(Ferðamálastofa, 2010).  

 Aðilar innan ferðaþjónustunnar og víðar hafa þó bent á að óvissa sé um hvort 

innviðir og náttúra Íslands sé í stakk búin til að taka á móti svo mörgum ferðamönnum. 

Slíkum fjölda fylgi mikill átroðningur á náttúru auk aukins álags á helstu 

ferðamannastöðum landsins. Slíku fylgir hætta á að náttúra fari að láta á sjá auk óánægju 

ferðamanna með fjölda annarra ferðamanna (Bergþóra Aradóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

Arnar Már Ólafsson og Guðrún Gísladóttir, 2003). Auk þess hefur verið bent á að betra sé 

að leggja áherslu á gæði frekar en magn ferðamanna, varhugavert sé að leggja þetta tvennt 

að jöfnu. Síðustu árin hafi tekjur á hvern ferðamann minnkað töluvert, hin mikla fjölgun 

ferðamanna hafi verið að megninu til ,,sparsamari ferðamenn“ sem hafi nýtt sér hagstætt 

gengi krónunnar og Ísland því orðið heitur reitur fyrir sparneytna ferðamenn sem leggja 

áherslu á að ferðast með sem minnstum tilkostnaði. Bent er á að frá árinu 2002 hafi fjöldi 
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ferðamanna aukist um 67% en á sama tíma hafi neysla hvers og eins ferðamanns, mæld í 

evrum, dregist saman um 44% og því skuli leggja aukna áherslu á að laða til sín 

fjölbreyttari flóru ferðamanna sem skili meiri gjaldeyristekjum í ríkiskassann. Þá er einnig 

velt fram þeirri athugasemd að hugsanlega búi Ísland ekki yfir þeim kostum sem þurfi til 

að taka á móti efnameiri ferðamönnum (Arion banki, 2011) heldur hafi meira að bjóða 

þeim sem hafa hugsunarhátt hins sparsama og nægjusama ferðamanns. Aðalaðdráttarafl 

Íslands sem áfangastaður erlendra ferðamanna er náttúran og öræfin (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2010) og má því segja að það sé aðalsöluvara íslenskrar ferðaþjónustu. 

Ferðamaðurinn komi til Íslands til að neyta náttúrunnar í leit að ákveðinni upplifun ekki 

ósvipað og þeir ferðamenn sem fara í óbyggðir Nýja Sjálands til að upplifa veröld 

Miðgarðs úr Hringadróttinssögu, allt sé þetta spurning um fyrirfram mótaðar hugmyndir, 

væntingar og viðhorf.  

 Dæmi um efnameiri ferðamann sem er líklegri til að eyða meiru fé og leitast eftir 

náttúru og umhverfi í líkingu við þá sem finnst á Íslandi er hinn vestræni starfsmaður við 

kvikmyndaframleiðslu. Hér er um að ræða stétt sem hefur um tiltölulega há laun, 70 

þúsund dali að meðaltali á ári og hefur verðmæta sérþekkingu (MPAA, 2011). Hann er hér 

á ferðalagi vegna vinnu sinnar sem sérfræðingur og er ólíklegur til þess að lifa lífi hins 

sparsama bakpokaferðalangs; láta sér nægja að sofa í tjaldi, neyta sér um þjónustu og 

veitingar og húkka far á milli staða. Má nefna í því samhengi að um 200 erlendir aðilar 

komu til landsins vegna kvikmyndatöku á kvikmyndinni Prometheus (Eyjan.is, 2011) og er 

áætlað að framleiðslan á Íslandi hafi skilað 740 milljónum í gjaldeyristekjur (DV, 2011).  



11 

3 Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðafræði 

Við verkefni þetta var eingöngu notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Með 

eigindlegum aðferðum er leitast eftir dýpri skilningi og aukinni innsýn í ákveðið málefni. 

Það fæst með upplifun og reynslu viðmælanda sem tekið er viðtal við. Eigindlegar aðferðir 

byggjast á afleiðslu, rannsóknarferli er hafið með fyrirfram ákveðnum 

rannsóknarspurningum og er gagna aflað út frá þeim. Með aukinni þekkingu um málefni 

eru rannsóknarspurningar svo þrengdar. Markmið eigindlegra rannsókna er að komast að 

sannleikanum um viðfangsefnið, ekki er lagt mat á veruleika sem viðmælandi segir frá 

heldur reynt að lýsa honum. Öll sjónarhorn eiga því rétt á sér og þurfa því rannsakendur 

eigindlegra rannsókna að vera á varðbergi gagnvart hugsanlegum áhrifum þeirra á 

viðmælendur (Esterberg, 2002). 

3.2 Framkvæmd og val á aðgengi 

Viðfangsefni þessa verkefnis er heimsóknir erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands. 

Skoðuð eru hagræn áhrif af ferðalögum þeirra hér á landi sem og aðgerðir innlendra aðila 

til að laða að erlenda framleiðendur, bæði opinberra og einkaaðila. Þessi mál hafa lítið sem 

ekkert verið rannsökuð hér á landi en hafa þó nýlega vakið talsverða athygli í fjölmiðlum. 

Líkt og með heimsóknir almennra ferðamanna hafa heimsóknir þessar aukist töluvert og 

lítur út fyrir nokkra aukningu á þessu ári. 

 Í upphafi voru skoðuð gögn sem lýsa því hvernig málum er háttað erlendis og það 

borið saman við aðstæður og aðgerðir á Íslandi. Næsta skref var að leita einstaklinga hér á 

landi til að afla frekari upplýsinga og var haft samband við fagaðila hjá einkafyrirtækjum 

og opinberum stofnunum. Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki sem þýðir að 

leitast var sérstaklega eftir þeim sem féllu að rannsóknarefninu. Viðmælendur voru fundnir 

með hjálp leiðbeinanda en einnig var notast við Internetið. Haft var samband við aðila hjá 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum til þess að nálgast töluleg gögn og fá 

upplýsingar og skoðanir hjá viðkomandi aðilum varðandi þessi málefni. Tekið var viðtal 

við einn aðila hjá Íslandsstofu og símaviðtal við framkvæmdastjóra einkafyrirtækis í 
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kvikmyndaiðnaðinum. Þá voru samskipti við aðila hjá Iðnaðarráðuneytinu í gegnum 

tölvupóst. Viðtöl voru hálf-stöðluð eða opin og fengu viðmælendur að svara og tjá sig að 

vild án truflana eða afmarkana af hendi rannsóknaraðila. Í viðtölum var stuðst við fyrirfram 

ákveðinn viðtalsramma en út frá honum spruttu upp fleiri spurningar þegar leið á viðtöl. 

Ekki náðist að taka viðtöl við alla þá sem reynt var að ná í en fékkst þó sjónarhorn aðila hjá 

Íslandsstofu sem og aðila hjá einkafyrirtæki. Var markmið viðtala að koma auga á 

mismunandi áherslur, markmið og sjónarhorn auk þess að afla upplýsinga sem þessir aðilar 

búa yfir. Tölvupóstsamskipti við starfsmann Iðnaðarráðuneytisins voru vegna öflunar 

tölulegum gögnum og var ekki lögð áhersla á að fá mat hans á viðfangsefninu. 

 Við gerð þessa verkefnis var leitað að heimildum á Internetinu og voru notuð 

leitarforritin Google Scholar, ScienceDirect og Gegnir. Eins og áður sagði var einnig haft 

samband við Iðnaðarráðuneytið og fengnar þaðan töluleg gögn.  

Ekki er haldið utan um allar tölur hjá hinu opinbera og erfitt að nálgast ýmsar 

heildartölur aftur í tímann. Þó skal taka fram að sumar upplýsingar voru til reiðu en ekki 

allar þær sem gott hefði verið að fá við vinnslu þessa verkefnis. Ritaðar hafa verið greinar 

og bækur á ensku um þessi málefni en lítið sem ekkert á Íslandi. Var því mikið notast við 

upplýsingar sem fengust af heimasíðum ríkisstofnanna og úr umfjöllunum íslenskra 

fjölmiðla um þessi mál en töluverð aukning hefur verið á umfjöllun undanfarin misseri í 

takt við aukningu á komu erlendra kvikmyndagerðarmanna.  

3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst 4. mars með öflun fyrirliggjandi gagna auk þess sem tekin voru viðtöl 

við Einar Hansen Tómasson, starfsmann Íslandsstofu og Snorra Þórisson, 

framkvæmdastjóra Pegasus Pictures. Þessir tveir aðilar eru reyndir í kvikmyndaiðnaði á 

Íslandi og báðir unnið að því að laða að erlenda framleiðendur til þess að taka upp 

kvikmyndir á Íslandi. Var því talið að þekking þeirra á málefninu væri mikilvæg auk þess 

sem sjónarhorn þeirra gætu verið ólík, annar þeirra starfandi hjá framleiðslufyrirtæki í 

einkaeigu og hinn hjá Íslandsstofu, opinberri stofnun. Til að afla tölulegra gagna var 

stofnað til tölvupóstssamskipta við Jón Óskar Hallgrímsson, starfsmann Iðnaðarráðuneytis. 

Samskipti stóðu frá 20. apríl 2012 til 15. maí 2012 við eftirfarandi aðila: 

 

Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu. Viðtalið fór 

fram þann 20. apríl 2012 í Borgatúni 5 klukkan 11:00. Viðtalið stóð yfir í 52 mínútur. 
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Snorri Þórisson, framkvæmdastjóri Pegasus Pictures. Símaviðtalið fór fram þann 16. maí 

2012 klukkan 14:00. Viðtal stóð yfir í sjö mínútur. 

 

Jón Óskar Hallgrímsson, rekstrarstjóri í Iðnaðarráðuneytinu. Fyrsti tölvupóstur var sendur 

11. apríl 2012 og síðasti póstur sendur 11. maí. 

 

Viðtöl voru tekin upp á upptökutæki. Viðtöl voru því næst rituð og kóðuð. Þá voru atriði í 

viðtölum sem vöktu hvað mesta athygli punktuð niður og skoðuð. Hluti þeirra var svo 

notaður í ritgerðina sjálfa. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Aðgerðir opinberra aðila til að laða að 

erlenda kvikmyndagerðarmenn 

Á Íslandi, líkt og í Bresku Kólumbíu, hafa sömu aðilar umsjón með kvikmyndaiðnaðinum 

og ferðaþjónustunni en á hér á landi fer Iðnaðarráðuneytið með umsjón þessara málaflokka 

(Iðnaðarráðuneytið, 2012b). Á Íslandi komu fyrst til framkvæmda lög um tímabundnar 

endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar árið 2001. Í þeim var heimilað að endurgreiða 12% 

af  framleiðslukostnaði til framleiðslu á kvikmynda- og sjónvarpsefnis á Íslandi úr 

ríkissjóði. Þá er átt við þann kostnað framleiðslunnar sem fellur til á Íslandi 

(Iðnaðarráðuneytið, 2001). Upp frá því jókst mikið framleiðsla erlendra aðila Íslandi og 

varð hlutur þeirra mun meiri en innlendra aðila. Árið 2006 voru lögin sett í endurskoðun, 

ný drög sett upp varðandi endurbætur og þau send til eftirlitsstofnunarinnar EFTA til 

yfirferðar (Morgunblaðið, 2006). Ný og endurbætt lög voru svo sett árið 2007 þar sem 

prósentutala endurgreiðslu var hækkuð í 14% (Reglugerðasafn, 2007).  

Haustið 2008 féll banka- og hagkerfi Íslands sem leiddi til hruns á íslensku 

krónunni gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Sem dæmi um breytingu á gengi krónunnar er að 

þann fyrsta desember 2006 fengust 67,88 krónur fyrir einn Bandaríkjadal en fyrsta 

desember 2009 fengust hinsvegar 121,83 krónur fyrir dalinn. Á þessum tíma hafði krónan 

því lækkað um tæplega 58% (Seðlabanki Íslands, 2012). Við fall krónunnar sköpuðust hins 

vegar ýmis tækifæri varðandi útflutning og þjónustu, til dæmis ferðaþjónustu. Ísland, sem 

áður þótti dýrt meðal erlendra aðila vegna sterkrar krónu, varð skyndilega mun raunhæfari 

kostur að heimsækja (AMX, 2009). Eftir fall bankakerfisins skapaðist mikil umræða um 

mikilvægi þess að afla erlends gjaldeyris og færðist þá kastljósið að greinum eins og 

ferðaþjónustunni og hlaut hún aukið vægi í fjölmiðlaumfjöllunum, í dag nefnd ein af 

þremur grunnstoðum hagkerfisins ásamt áliðnaði og fiskútflutningi (Jóhannesson og 

Huijbens, 2010). Nú ætti að leggja áherslu á að laða erlenda gesti til landsins með allan 

sinn erlenda gjaldeyri. Ein af aðgerðum Iðnaðarráðuneytisins til að auka komu erlendra 

kvikmyndagerðarmanna var að taka aftur til breytinga lög um endurgreiðslu á 

framleiðslukostnaði kvikmynda hér á landi. Reglugerð var breytt þann 11. ágúst 2009 
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þegar hlutfallstala endurgreiðslu var hækkuð úr 14% í 20% (Iðnaðarráðuneytið, 2009) og 

stendur það hlutfall enn.  

Í reglugerðinni er minnst á fleira en prósentutölu endurgreiðslunnar og eru ýmis 

skilyrði sem erlendum kvikmyndagerðarmönnum ber að uppfylla til að endurgreiðsla geti 

átt sér stað. Skilyrði eru um að framleiðsla myndefnis sé til þess fallin að koma íslenskri 

menningu, sögu og náttúru á framfæri auk þess sem framleiðslan stuðli að aukinni reynslu, 

þekkingu og listrænum metnaði þeirra sem að framleiðslunni standa. Þá er kveðið á um að 

sérstakt félag sé stofnað um framleiðsluna á Íslandi, upplýsingar um helstu aðstandendur 

kvikmyndar eða sjónvarpsefnis liggi fyrir og upplýsingar um þá innlendu aðila og hlutdeild 

þeirra að framleiðslunni liggi fyrir. Svo að hægt sé að meta kostnað ríkissjóðs þarf að 

liggja fyrir sundurliðuð áætlun um framleiðslukostnað og fjármögnun auk staðfestingar 

fjármögnunaraðila og greinargerð um að framleiðsla falli að markmiðum laganna. Einnig 

þarf að leggja fram upplýsingar um efni kvikmyndar eða sjónvarpsefnis, handrit eða útdrátt 

og upplýsingar um fyrirhugaða tökustaði auk þess sem að tryggja þarf að efnið brjóti ekki 

gegn almennum hegningarlögum um klám. Þá þarf að koma fram hvort efni sé ætlað til 

dreifingar í kvikmyndahúsum eða til sjónvarpsstöðva. Að lokum þarf að leggja fram 

framleiðsluáætlun þar sem fram kemur töku-, eftirvinnslu- og markaðsáætlun. Gera þarf 

ráð fyrir að framleiðslu sé lokið innan þriggja ára frá því að endurgreiðslubeiðni er 

móttekin. Umsóknin þarf einnig að berast til Iðnaðarráðuneytisins áður en framleiðsla hefst 

á Íslandi og er hún borin undir skipaða nefnd sem metur hvort hún standist þau skilyrði 

sem talin eru upp hér að ofan. Er nefndinni heimilt að kalla eftir frekari gögnum ef hún 

telur nauðsyn á því. Að mati loknu sendir nefndin tillögu til ráðuneytis um vilyrði fyrir 

endurgreiðslu ef umsókn uppfyllir skilyrði (Reglugerð um tímabundnar endurgreiðslur 

vegna kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 1011/2007). Það er öllum til hagsbóta að fá skriflegt 

samþykki áður en framleiðsla hefst til að koma í veg fyrir misskilning, deilur og tap á 

fjármunum en eins og gefur skilja geta verið miklar fjárhæðir í spilunum fyrir báða aðila. 

Sjá má ýmis líkindi með þessari reglugerð og þeirri sem er við líði í Bresku Kólumbíu, til 

dæmis atriði er varða skráningu á staðsetningu framleiðslufyrirtækis og reglur varðandi 

klámefni. 

Við lestur íslensku reglugerðarinnar má sjá að ekki er minnst á reglur um umgengni 

á umhverfi og náttúru Íslands við tökur og framleiðslu á kvikmyndum, einungis áherslur á 

hvernig náttúra landsins birtist á skjánum. Stofnanir sem fara með umhverfismál eru 

Landgræðsla ríkisins og Umhverfisstofnun en einnig hafa bæjaryfirvöld eða aðrir 
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stjórnendur og landeigendur á hverjum stað mikið með það að segja hvernig haga eigi 

kvikmyndatökum í umhverfi og náttúru landsins (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri 

erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). Sem dæmi má nefna að stjórn 

Vatnajökulsþjóðgarðs hefur sínar eigin verklagsreglur um leyfisveitingar vegna 

kvikmyndagerðar í þjóðgarðinum. Þar þarf að senda inn umsókn og gangast við þeim 

reglum og verndaráætlunum sem finna má í reglugerðum er varða þjóðgarða á Íslandi og er 

tekið fram að synja skuli leyfi ef séð er fram á að hugsanleg kvikmyndaframleiðsla eigi 

eftir að raska lífríki, jarðmyndunum og landslagi eða valda öðrum spjöllum. Þá er farið 

fram á að þjóðgarðsvörður fái allar upplýsingar sem hann telur sig þurfa auk þess sem farið 

er fram á að fylgst sé með því að reglum sé fylgt (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.). Í þessu 

tilviki er um að ræða landsvæði sem tilheyrir þjóðgarði og því sérstakar reglur sem fylgja 

því og eru þær oft töluvert strangari en annars. Þegar tökur á Flags of our Fathers fóru fram 

á Arnarfelli í landi Hafnafjarðarbæjar var allt jarðrask og umbreyting á náttúru í samvinnu 

við Landgræðslu ríkisins, Umhverfisstofnun og Fornleifavernd ríkisins. Byggingar og 

skipulagsráð Hafnarfjarðarbæjar hafði hins vegar endanlegt ákvörðunarvald í málinu 

(Vísir.is, 2005) en það var Hafnarfjarðarbær sem leigði framleiðendum myndarinnar afnot 

af landinu (Ferlir, 2005). Þá varð það fréttaefni sumarið 2011 þegar aðgengi almennings 

austan megin að Dettifossi var lokað í tvo daga vegna kvikmyndatöku en það var gert með 

samþykki Umhverfisstofnunnar. Hins vegar tilheyrir leiðin vestan megin að Dettifossi 

Vatnajökulsþjóðgarði og því háð samþykki þjóðgarðsvarðar hvort þeirri leið sé einnig 

lokað (Eyjan.is, 2011). Ljóst er að margir aðilar koma að leyfisveitingum til 

kvikmyndatöku í náttúrunni og eftirliti með þeim. Opinbert eftirlit er strangt auk þess sem 

einkaaðilar, til dæmis ferðafélög, sem telja sig eiga hagsmuna að gæta veita framleiðendum 

aukið aðhald hvað varðar umgengni um náttúru landsins (Mbl.is, 2005).   

Af þeim atriðum sem nefnd eru hér að ofan má því ætla að sem erlendur 

ferðamaður þurfi kvikmyndagerðarmaðurinn að uppfylla mörg skilyrði sem engin önnur 

tegund af ferðamanni þarf að gera; Skila fyrirfram inn fjárhagsáætlun og ferðaáætlun um 

landið, fylgja sérstökum lögum og reglugerðum, vera undir eftirliti yfirvalda, 

hagsmunaaðila og fjölmiðla auk þess sem hann skuldbindur sig gagnvart eiganda 

landsvæðis til þess að skilja við náttúruna í jafngóðu eða betra ástandi en það var áður en 

tökur hófust (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, 

viðtal, 20. apríl 2012). 
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Komið hefur verið á samstarfsverkefni milli stjórnvalda og atvinnulífs og heitir 

stofnunin í kringum það Íslandsstofa. Hlutverk hennar er að vinna að kynningar- og 

markaðsstarfi erlendis, kynna Ísland sem vænlegan ákvörðunarstað ferðamanna og 

fjárfestingaraðila. Þá veitir Íslandsstofa upplýsinga- og ráðgjafaþjónustu fyrir þá aðila sem 

hafa hug á að fjárfesta hér með einhverjum hætti (Utanríkisráðuneytið, á.á.). Undir 

Íslandsstofu er Icelandic Film Commission sem á íslensku útleggst sem Kvikmyndanefnd 

Íslands. Fer þar fram kynningarstarf á Íslandi sem vænlegum stað til kvikmyndatöku. 

Haldið er úti heimasíðu, Film-in-Iceland.org, þar sem má finna helstu upplýsingar um 

lagalegar og fjárhagslegar hliðar kvikmyndaframleiðslu, fyrri kvikmyndaverkefni á Íslandi, 

íslensk kvikmyndaframleiðslufyrirtæki auk umsóknareyðublaðs fyrir erlenda 

framleiðendur. Þá er að finna auglýsingamyndband með skjáskotum úr kvikmyndum og 

fallegri íslenskri náttúru. Heimasíðan lítur fagmannlega út og tilheyrir því hlutverki að vera 

bæði upplýsingamiðill fyrir fagaðila og auglýsingatæki til að grípa augu þess sem hana sér. 

Ímynd Íslands um öfluga og stórfenglega náttúru spilar stóran þátt í þeirri kynningu og er 

ljóst að hún er notuð sem helsti hvati til kvikmyndatöku á Íslandi. Myndir af svörtum 

söndum, eldgosum, jöklum og þá helst Jökulsárlóni spila stóran þátt í 

kynningarmyndbandinu á meðan myndir af Reykjavík og manngerðum byggingum 

bregður lítillega fyrir. Greinilegt er að ekki er litið á Reykjavík sem vænlega söluvöru til 

þessara aðila, íslensk náttúra er það sem fólk er komið til að sjá. Þessu má líkja við hinn 

almenna ferðamann sem heimsækir Ísland en náttúran er helsta aðdráttaraflið og hvati til 

þess að ferðast til Íslands (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010). Auk heimasíðunnar hafa 

starfsmenn á vegum Icelandic Film Commission farið á ráðstefnur og sölusamkomur 

erlendis til að kynna ágæti Íslands sem kvikmyndatökustað. Hefur, meðal annars, 

stórverkefni eins og Flags of our Fathers verið afrakstur af slíkum kynningarferðum (Einar 

Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 

2012).  

Þá hafa starfsmenn einkafyrirtækja eins og til dæmis Pegasus Pictures unnið 

ötullega að því að kynna fyrirtæki sitt og Ísland fyrir erlendum aðilum og skapað dýrmæt 

tengsl við alþjóðlega aðila í kvikmyndaheiminum. Á heimasíðu Film in Iceland má finna 

hlekki á heimasíðu Pegasus Pictures sem og annarra helstu framleiðslufyrirtækja sem 

starfandi eru á Íslandi. Sem dæmi má nefna True North, SagaFilm, ZIK ZAK og Poppoli 

Pictures.  Þó svo að endurgreiðsla framleiðslukostnaðar spili mjög stórt hlutverk í að laða 

að framleiðendur til landsins sem og lágt gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum 
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gjaldmiðlum er einnig öflug kynningarstarfsemi Íslandsstofu og einkaaðila á ágæti Íslands 

sem tökustað að skila sínu. Mikið er einnig um íslenska fagaðila í kvikmyndaiðnaði á 

Íslandi sem hafa fengið mikið lof hjá erlendum framleiðendum fyrir fagmennsku og 

tæknikunnáttu. Slíkt hafi svo spurst út í hin stóra kvikmyndaheim og verið enn eitt 

aðdráttaraflið sem stuðli að heimsókn erlendra framleiðenda til Íslands (Einar Hansen 

Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). 

4.2 Samanburður á Íslandi við önnur lönd 

Ríki hafa mismunandi háttinn á hvaða aðferðir eru notaðar til að laða erlenda 

framleiðendur og því erfitt að bera aðgerðir íslenskra stjórnvalda við allar mögulegar 

aðferðir og ákvarða samkeppnishæfni Íslands á alþjóðamarkaði. Það er ljóst að stjórnvöld 

hafa haft erlendar fyrirmyndir við setningu laganna þó að vissulega hafi prósenta 

endurgreiðslu verið mjög hófleg í fyrstu eða einungis 12%. Síðan þá hafa menn gert sér 

grein fyrir því að þörf hefur verið á hækkun hlutfalls endurgreiðslu til þess að gera Ísland 

samkeppnishæft við önnur lönd en í dag stendur hlutfallið í 20%. Sem dæmi um aðgerðir 

annarra ríkja má nefna England en þar er boðið upp á 25% endurgreiðslu á 

framleiðslukostnaði. England og Ísland eru bæði með sama fyrirkomulag en í því er mikið 

lagt upp úr einföldu og auðskiljanlegu regluverki í kringum endurgreiðsluformið til þess að 

vera meira aðlaðandi valkostur (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra 

fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). Aðilar hjá einkafyrirtækjum í 

kvikmyndaiðnaðinum taka undir það og segja kerfið á Íslandi vera skilvirkt og gott og hafi 

haft áhrif á aukningu verkefna undanfarið (Snorri Þórisson, framkvæmdastjóri Pegasus 

Pictures, símaviðtaltal, 15. maí 2012) Annað ríki sem leggur upp með þægindi er Nýja 

Sjáland en  í kynningarriti frá Film in New Zealand er gert út á einfaldleika fríðindakerfis í 

kringum kvikmyndaframleiðslu en ólíkt íslenskum og breskum stjórnvöldum þá bjóða 

Nýsjálendingar ekki upp á endurgreiðslu á kostnaði heldur skattafrádrátt, undanskildu á 

greiðslu tekjuskatts og á ýmsum gjöldum. Vilja aðstandendur Film in New Zealand meina 

að framleiðslukostnaður sé 20% minni en í Ástralíu og 32% minni en í Kanada (FilmNZ, 

2012) en Kanada er einmitt einn helsti valkostur kvikmyndagerðarmanna þegar mynda á 

utan heimalands. Því er ljóst að samkeppnin um komu þessara gesta er mikil. Ísland hefur 

vissulega aukið samkeppnishæfni sína með aukinni endurgreiðslu og lækkandi gengi 

krónunnar auk þess sem landið er lítið, með áhugaverðum tökustöðum, hæfu innlendu 

fagfólki, góð tungumálasamskipti og innviði eins og til dæmis vegakerfi 
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(Samgönguráðuneytið, 2005) og reglulegar flug- og sjósamgöngur til og frá landi. Þá er 

staðsetning líka styrkur en landið liggur á milli Bandaríkjanna og Evrópu og samgöngur 

góðar.  

Þó getur ýmislegt hamlað Íslandi og er það helst umhverfi og veðurfar. Til að 

tökustaður henti þarf hann vissulega að passa við handrit myndarinnar og hugsanlegt er að 

umhverfi Íslands takmarki komu kvikmyndagerðarmanna til landsins þar sem einungis svo 

mikill fjöldi kvikmynda hefur sögu sem hentar umhverfi Íslands og skortur á stórborg á 

heimsmælikvarða kemur í veg fyrir að íslensk borg verði sett í gervi bandarískrar 

stórborgar eins og gert hefur verið við kanadískar og ástralskar borgir (Einar Hansen 

Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012).  

 Náttúra Íslands er óneitanlega aðdráttarafl sem laðar að erlenda 

kvikmyndagerðarmenn en hún er takmörkuð að því leiti að hún er ekki mjög fjölbreytt og 

langt í frá að hún henti öllum kvikmyndum. Því er hugsanlega þörf á manngerðu 

aðdráttarafli og má þá helst að nefna kvikmyndaver til innitöku og einnig tækniaðstöðu til 

eftirvinnslu, til dæmis klippingar og tölvuvinnslu. Sífellt fleiri myndir eru teknar með svo 

kallaðan grænskjá í bakgrunni og útlit svo unnið eftir á en margir vilja meina að þetta sé 

framtíðin í kvikmyndagerð. Sem dæmi má nefna að Ástralía hefur verið í fararbroddi við 

að bjóða framleiðendum Hollywood mynda slíka þjónustu og hafa komið sér vel fyrir á 

þeim markaði. Mikilvægt er að koma upp aðstöðu og þekkingu á Íslandi, hæft fólk með 

tækniþekkingu sé vissulega að finna á Íslandi og gott kvikmyndaver við Ásbrú í 

Reykjanesbæ en leggja mætti betri áherslu á innviði til að takast í við nýjar kröfur 

kvikmyndagerðar og kynna betur það sem er nú þegar í boði. Til að hafa forskot á önnur 

lönd þarf að vera á undan keppinautum eða í það minnsta samstíga, ekki gengur að reka 

lestina. (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 

20. apríl 2012). 

4.3 Hagræn áhrif af komu erlendra 

kvikmyndagerðarmanna 

Það er eftirtektarvert að ekki er fjallað um erlenda kvikmyndagerðarmenn sem ferðamenn 

og komur þeirra sem ferðalög. Fjölmiðlar fjalla um gjaldeyristekjur af komu einstakra hópa 

kvikmyndagerðarmanna og oft eru mjög háar fjárhæðir nefndar en flestir velta því 

örugglega ekki fyrir sér að þessar tölur verða svo hluti af tölum um heildargjaldeyristekjur 
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vegna komu erlendra ferðamanna. Sömuleiðis er fjöldi erlendra kvikmyndagerðarmanna 

meðtalinn í tölulegum upplýsingum um heildarfjölda erlendra ferðamanna á Íslandi.  

Forvitnilegt er að líta fyrst á tekjur ef erlendum ferðamönnum sem koma til 

landsins vegna beinna áhrifa af kvikmyndum. Árið 2008 keyptu erlendir ferðamenn vörur 

og þjónustu hér á landi fyrir 93,5 milljarða króna (Hagstofa Íslands, 2010) og voru 

nettótekjur vegna erlendra ferðamanna sem hluti af landsframleiðslu 67,3 milljarðar króna. 

Ef miðað er við að 10% þeirra séu komnir vegna áhrifa kvikmyndaiðnaðarins (Ágúst 

Einarsson, 2011) þá gerir það 6.730 milljónir króna í gjaldeyristekjur. Þá má einnig 

minnast á þá fríu landkynningu sem kvikmyndirnar hafa veitt en slíkt getur hlaupið á mjög 

háum fjárhæðum. Á vissan hátt má líta svo á að ekki sé einungis verið að fá fría 

landkynningu heldur er verið að fá greitt fyrir hana með komu kvikmyndagerðarmanna auk 

þess sem margar kynslóðir horfa á sömu myndina, getur hún verið góð landkynning um 

margra áratuga skeið. Gott dæmi um það eru vinsælar skoðunarferðir um tökustaði fyrstu 

Star Wars myndarinnar í Túnis en hún var gefin út árið 1977 (Tunisia.com, á.á.). 

 Kvikmyndir á Íslandi eru að mestu teknar á landsbyggðinni og er mikilvægur þáttur í 

að efla landsbyggðina og atvinnusköpun á dreifðari svæðum. Störf í kvikmyndaiðnaði eru 

ekki láglaunastörf og krefst kvikmyndataka mikils vinnuframlags á stuttum tíma. Þetta 

nýtist því vel sem viðbót við aðra starfsemi á landsbyggðinni og góð búbót þar sem 

fjölbreytni í störfum er oft minni vegna fámennis og nýting fjármuna lakari. Þá leiðir þetta 

einnig til betri nýtingar á opinberum fjármunum eins og samgöngumannvirkjum og einnig 

til aukinnar sérhæfingar og nýbreytni (Samgönguráðuneytið, 2005). Á þetta helst við um 

landsbyggðina yfir vetrartíma þegar bústörfum og ferðamannatímabili er lokið. Erfitt er að 

meta þetta til fjár í beinhörðum peningum en ljóst er að betri nýting á mannvirkjum á 

vegum ferðaþjónustunnar og aukin hagkvæmni á tímabilum sem að öðru leyti væru dauð er 

verðmætasköpun. Dæmi um það er koma 200 manna kvikmyndatökuliðs frá 

Bandaríkjunum haustið 2012 til Seyðisfjarðar og Hafnar í Hornafirði vegna 

kvikmyndarinnar The Secret Life of Walter Mitty (RÚV, 2012). Ljóst er að koma slíks 

fjölda lengir ferðamannatímabilið töluvert auk þess að þarna eru gestir sem eru líklegir til 

þess að eyða miklu fé í gistingu og mat og um leið síður líklegir til að spara við sig í 

almennri þjónustu á svæðinu (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga 

á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012). 

 Frá 2001 og fram á mitt ár 2011 endurgreiddi íslenska ríkið tæplega 370 milljónir 

íslenskra króna vegna erlendrar kvikmyndagerðar á Íslandi sem er um fjórðungur af 
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heildarendurgreiðslum til kvikmyndagerðar. Verkefnin á þessu tímabili voru 22 talsins en í 

þessum tölum eru þó ekki tvö stórverkefni, Prometheus og Game of Thrones, sem tekin 

voru upp á seinni helmingi árs 2011 (Jón Óskar Hallgrímsson, rekstrarstjóri 

Iðnaðarráðuneytisins, tölvupóstur, 10. apríl 2012). Taka skal fram að á þessum tíma hefur 

hlutfall endurgreiðslu aukist töluvert og var tekið tillit til þeirra þátta við útreikninga. Ef 

rýnt er í tölurnar má sjá að skipting milli ára er oft mjög ójöfn. Á árunum 2007 til 2009 fór 

öll endurgreiðsla til innlendrar kvikmyndagerðar sem bendir til þess að svo til engin erlend 

kvikmyndaframleiðsla hafi farið fram á Íslandi en á árinu 2001 fór öll endurgreiðsla til 

erlendra aðila. Árið 2006 fór 74% af endurgreiðslu til erlendra aðila (Ágúst Einarsson, 

2011). Ljóst er að endurgreiðsla hefur því aukist talsvert, sem dæmi má nefna námu 

endurgreiðslur á framleiðslukostnaði kvikmyndarinnar Prometheus rúmlega 100 milljónum 

króna (RÚV, 2011). Það er því mikill fengur  í verkefnum af slíkri stærðargráðu, 

endurgreiðsla þess nemur tæplega þriðjungi af endurgreiðslu allra verkefna á einum áratug.  

Útreikningar og yfirferð á endurgreiðslukerfi vegna erlendrar kvikmyndaframleiðslu 

á Íslandi sýna að kerfið er sjálfbært og ekki er verið að niðurgreiða eða borga með erlendri 

kvikmyndaframleiðslu hér á landi. Útreikningar sýna að meira kemur inn af fjármagni en 

er borgað út í endurgreiðslu og rúmlega það og þar með hagnast báðir aðilar á núverandi 

kerfi. Jafnvel er rými til að auka hlutfall endurgreiðslu í 25% (Einar Hansen Tómasson, 

verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012) og hafa 

einkaaðilar tekið undir þau sjónarmið og telja það vera til bóta, jafnvel þó sú hækkun væri 

einungis tímabundin. Önnur ríki bjóði hærri endurgreiðslur og önnur fríðindi og það hafi 

mjög mikið að segja um val á kvikmyndatökustöðum  (Snorri Þórisson, framkvæmdastjóri 

Pegasus Pictures, símaviðtal, 15. maí 2012). 

Á árunum 2007 til 2010 var svo til engin erlend kvikmyndaframleiðsla sem uppfyllti 

skilyrði til endurgreiðslu og má af því draga að 14% endurgreiðsla hafi ekki verið 

nægjanlega mikil til að laða erlenda aðila til landsins. Hafa verður í huga að hækkun 

endurgreiðslu í 20% tók ekki gildi fyrr en í desember 2009 og því stutt í nýja árið. 

Undirbúningsvinna kvikmyndaframleiðslu er langt og mikið ferli og því hugsanlegt að 

hækkunin hafi ekki skilað sér á árinu 2010. Þó mátti greina örlitla aukningu árið 2010 ef 

miðað er við árin á undan. Árið 2011 var hinsvegar stórt ár þegar tökur á áðurnefndri 

Prometheus áttu sér stað um sumarið sem og upptökur á sjónvarpsþáttunum Games of 

Throne en það eru, þegar þetta er skrifað, einir af vinsælustu þáttum á vesturlöndum. Þá 

eru staðfest á árinu 2012 að minnsta kosti tvö stór kvikmyndaverkefni með stórstjörnunum 
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Tom Cruise og Ben Stiller. Athygli vekur að áætlað er að taka upp mynd Ben Stillers í 

Reykjavík (RÚV, 2012) en oftast fara tökur fram utan borgarmarka í náttúru Íslands. 

Einnig má benda á að árið 2007 og bróðurpart 2008 var krónan nokkuð sterk gagnvart 

öðrum gjaldmiðlum og Ísland því síður í sigti erlendra kvikmyndaframleiðenda þau árin. 

Má því ætla að fréttir af veikingu krónunnar hafi, líkt og með aðra ferðamenn, gert landið 

meira fjárhagslega aðlaðandi og raunhæfari kost fyrir kvikmyndaframleiðendur.  

Efnahagsástandið hefur ekki einungis verið bágborið hér á landi undanfarin ár 

heldur um heim allan. Það hefur því verið erfiðara en áður að fjármagna framleiðslu 

kvikmynda auk þess sem margir hafi viljað gera minni kvikmyndir sem teknar hafa verið 

upp á heimaslóðum framleiðenda við lítinn tilkostnað. Þetta getur skýrt hve fáar 

kvikmyndir hafa verið teknar upp hér á landi frá falli krónunnar haustið 2008. 

 Eldgosið í Eyjafjallajökli, vorið 2010, hafði einnig mikil og neikvæð áhrif á komu 

erlendra kvikmyndagerðarmanna til Íslands það árið og skýrir að miklu hluta hve fá 

kvikmyndaverkefnin voru það árið. Kvikmyndaframleiðsla er mjög kostnaðarsöm og reyna 

framleiðendur að minnka óvissuna í kringum slík verkefni eins og kostur er og hlutirnir 

skipulagðir langt fram í tímann. Því  hætti einhver fjöldi framleiðenda við að koma til 

landsins sumarið 2010 vegna þeirrar óvissu sem fylgdi eldgosinu og hjálpuðu ekki til 

æsifréttir erlendra sjónvarpsstöðva. Til lengri tíma litið er þó talið að eldgosið hafi verið 

mikil landkynning fyrir Ísland og náttúru þess. Miðað við stöðuna í dag sé ekki hægt að 

vera annað en bjartsýnn varðandi framtíðina og ljóst að hækkun á endurgreiðslu hafi haft 

jákvæð áhrif (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, 

viðtal, 20. apríl 2012). 

4.4 Er erlendi kvikmyndagerðarmaðurinn hinn 

fullkomni ferðamaður? 

Að lýsa hinum fullkomna ferðamanni getur verið nokkuð snúið og engin ein stöðluð 

skilgreining til og býður upp á nokkuð huglægt mat. Í þessu verkefni er litið á tvo 

mikilvæga þætti sem gera hann að aðlaðandi og eftirsóknarverðum gesti. Þeir þættir eru 

hagræn áhrif af komu ferðamannsins og áhrif hans á umhverfi og náttúru dvalarstaðar.  

Kvikmyndagerðarmaður, sem erlendur gestur, er skilgreindur og flokkaður sem 

ferðamaður en ferðamenn koma í ýmsum stærðum og gerðum. Þeir hafa mismunandi 

hugmyndir og kröfur varðandi upplifun, þjónustu og afþreyingu. Eins og áður var minnst á 

hefur Ísland orðið að heitum reit ferðalanga sem sækja í ódýr ferðalög og gjaldeyristekjur á 
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hvern ferðamann því minnkað. Þar sem fjöldi þeirra hefur aukist mikið síðustu ár má líta 

svo á að minna sé að hafa í hlutfalli við þann fórnarkostnað sem felst í auknu álagi á 

náttúruna, aðalsöluvöru íslenskrar ferðaþjónustu. Hinn almenni ferðamaður er í raun án 

eftirlits í viðkvæmu umhverfi og ekki hægt annað en að treysta honum til þess að ganga vel 

um og skilja við náttúru og umhverfi eins og hann kom að henni. Í mörgum tilvikum er 

ekki svo og þegar fjöldi ferðamanna er orðinn mikill og búist við frekari aukningu þá 

vakna upp efasemdir um sjálfbærni ferðaþjónustunnar til lengri tíma og hvort þetta sé þess 

virði, hvort fórnarkostnaðurinn sé meiri en ábatinn. Ekki má þó lesa út úr þessu að hinn 

almenni erlendi ferðamaður sé af hinu illa en þegar fjöldi þeirra er orðinn meiri en 

umhverfið ræður við þá er illt í efni og betra að menn setjist niður og reikni dæmið upp á 

nýtt. Fagfólk í ferðaþjónustunni hefur talað fyrir því að leggja áherslu á gæði ferðamanna 

frekar en að einblína á að auka fjölda þeirra. Betra sé að laða til landsins efnameiri 

einstaklinga sem eru tilbúnir að nýta sér mikla þjónustu og kaupa varning (Dagný 

Pétursdóttir, 2011). Við leit á þess háttar ferðamanni má benda á erlenda 

kvikmyndagerðarmenn. Þar er fólk sem í flestum tilvikum eru með há laun auk þess sem 

að kostnaður eins og fæði og gisting er í vinnusamningnum þannig að ólíklegt er að 

einstaklingurinn spari við sig í þeim efnum (Einar Hansen Tómasson, verkefnastjóri 

erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012) líkt og hinn almenni ferðamaður 

sem er líklegri til spara við sig þar sem hægt er.  

 Ef litið er á umhverfisþáttinn þá vekur það athygli að á meðan almenni 

ferðamaðurinn fær að leika lausum hala eftirlitslaust þarf kvikmyndagerðarmaðurinn að 

standa við samninga um að skilja við náttúruna í jafngóðu eða betra ásigkomulagi en þegar 

komið var að henni. Þá er hann undir þrýstingi frá opinberum eftirlitsmönnum og 

einkaaðilum auk þess sem athygli fjölmiðla hvílir á þeim. Allt þetta leiðir til þess að 

umhverfi og náttúra raskast lítið sem ekkert, að minnsta kosti er búið að minnka líkurnar á 

því með eftirliti. Þetta leiðir til aukinnar sjálfbærni í bæði kvikmyndaiðnaði og 

ferðaþjónustu því oft eru tökustaðir vinsælir ferðamannastaðir eins og til dæmis 

Jökulsárlón. Gott dæmi um hag umhverfis af kvikmyndaframleiðslu er vinna sem fór fram 

á umhverfi Sandvíkur og Arnarfells vegna undirbúnings á kvikmyndatöku Flags of our 

Fathers. Þá voru strendur og umhverfi hreinsað af rusli og vegir og bílastæði löguð á 

kostnað framleiðenda. Vakti sú vinna mikla lukku hjá yfirvöldum Reykjanesbæjar sem 

sagði þá kvikmyndagerðarmenn velkomna aftur hvenær sem er (Einar Hansen Tómasson, 

verkefnastjóri erlendra fjárfestinga á Íslandsstofu, viðtal, 20. apríl 2012) Af þessu má leiða 
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að til lengri tíma litið er heimsókn erlendra kvikmyndagerðarmanna  jákvæð fyrir náttúru 

og innviði Íslands ef haldið er rétt á spilum hvað varðar reglur og eftirlit. 

 Töluleg gögn varðandi fjölda erlendra starfsmanna sem koma til landsins vegna 

kvikmyndagerðar eru af skornum skammti og er því einungis tekið gróflega reiknað dæmi 

af komu erlendra starfsmanna vegna kvikmyndarinnar Prometheus sumarið 2011. 

Gjaldeyristekjur af hverjum almennum erlendum ferðamanni er að meðaltali um 300 

þúsund krónur (Dagný Pétursdóttir, 2011) en gróflega reiknað voru gjaldeyristekjur af 

hverjum erlendum starfsmanni sem kom vegna kvikmyndatöku á Prometheus að meðaltali 

3,7 milljónir ef miðað er við tölur sem gefnar voru upp í fjölmiðlum (DV, 2011). Þó 

reikningar séu ekki nákvæmir má vel sjá að töluvert meira af gjaldeyri fylgir hverjum 

erlendum kvikmyndagerðarmanni en hjá hinum almenna ferðamanni. Verkefni af þessari 

stærðargráðu hafa hingað til ekki verið mörg en samkvæmt fréttatilkynningum og 

fjölmiðlum er þeim að fjölga nokkuð og er von á stórum hópi kvikmyndagerðarmanna frá 

Hollywood sumarið 2012 (Mbl.is, 2012). Getur þetta því gefið einhverja mynd um það sem 

koma skal. 
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5 Túlkun og umræður 

Frá því að íslenska krónan féll árið 2008 hafa heimsóknir erlendra ferðamanna aukist 

mikið ár frá ári og sér ekki fyrir endann á þeirri aukningu. Með falli krónunnar hafa 

heimsóknir hingað til lands orðið viðráðanlegri fyrir erlenda ferðamenn og því mörg 

tækifæri skapast í íslenskri ferðaþjónustu. Íslensk stjórnvöld hafa gert sér grein fyrir þessu 

og stutt við bakið á henni, meðal annars með kynningarherferðum og hafa margir litið á 

það sem helstu markmið að fjölga ferðamönnum hingað til lands sem mest, því fleiri því 

betra. Oft hefur heyrst í umræðunni að takmarkið sé ein milljón ferðamanna árið 2020. 

Aðrir hafa bent á að náttúra og innviði landsins þoli ekki ótakmarkað magn ferðamanna og 

því sé ekki rétt að einblína á fjölda þeirra heldur gæði. Einstakur ferðamaður eyðir minna 

nú en áður á ferðalagi sínu um landið auk þess sem farið er að bera á því að helstu 

áfangastaðir ferðamanna eru farnir að láta á sjá vegna mikils umgangs. Til að ferðaþjónusta 

á Íslandi geti verið sjálfbær er mikilvægt að laða að fjölbreyttari ferðamenn og dreifa 

heimsóknum þeirra yfir árið. 

 Í þessu verkefni eru rannsökuð hlutverk og áhrif erlendra kvikmyndagerðarmanna 

sem ferðamenn á Íslandi og einnig litið á aðgerðir opinberra aðila á Íslandi til að laða að 

þessa tegund ferðamanna. Líkt og með almenna ferðamenn hafa stjórnvöld komið auga á 

tækifæri í heimsóknum erlendra kvikmyndagerðarmanna og gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess að laða að þessa gerð ferðamanna. Stjórnvöld hafa sýnt það í verki með hækkun á 

endurgreiðslu af framleiðslukostnaði til kvikmyndagerðarmanna. Árið 2009 var hlutfallið 

hækkað í 20% sem hefur gert Ísland samkeppnishæft við önnur ríki sem bjóða upp á slíka 

þjónustu auk þess sem lágt gengi krónunnar hefur haft sitt að segja. Þá hefur Íslandsstofa, 

samstarfsverkefni íslenska ríkisins og atvinnulífsins, einnig unnið ötullega að því að kynna 

landið fyrir erlendum kvikmyndaframleiðendum. Endurgreiðslan er ekki það eina sem 

landið hefur upp á að bjóða heldur er það einnig hið einstaka og myndræna landslag 

Íslands sem laðar að kvikmyndagerðarmenn líkt og hina almennu ferðamenn. Vegna erfiðs 

efnahagsástands í heiminum og eldgosa á Íslandi hafa fáar erlendar kvikmyndir verið 

teknar hér á landi frá því að endurgreiðsluhlutfall var hækkað í 20%. Aðgerðir fóru þó að 

skila árangri sumarið 2011 og lítur út fyrir að árið 2012 verði metár hvað varðar fjölda 

erlendra verkefna og einnig stærðargráðu þeirra.  
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Ísland er að mestu leyti samkeppnishæft við önnur lönd hvað varðar fjárhagsleg 

fríðindi til framleiðenda auk þess sem innviði samfélags og tæknileg þekking er 

samkeppnishæf gagnvart öðrum vestrænum löndum. Þó vantar upp á betri aðstöðu til 

eftirvinnslu kvikmynda en þar liggja mikil tækifæri varðandi gjaldeyristekjur þar sem það 

er oft dýrasti hluti kvikmyndagerðar og krefst mikillar sérþekkingar. Sífellt fleiri myndir 

eru teknar upp á sviði og unnar eftir á í tölvu og því mikilvægt að vera vakandi fyrir 

auknum tækifærum auk þess sem hættulegt er að sofna á verðinum hvað varðar breytingar 

og þróun í iðnaðinum. Leiðir til að auka samkeppnishæfni Íslands er því að auka tæknilega 

aðstöðu og þjónustu auk þess sem svigrúm er til að hækka endurgreiðsluhlutfall í 25% en 

slíkt endurgreiðsluhlutfall er meðal annars í boði í Englandi. Passa verður þó upp á að 

hlutfallið sé ekki hækkað upp úr öllu valdi og kerfið hætti að vera sjálfbært, að farið verði 

að borga með kvikmyndaframleiðslu. Skilyrði sé að meira komi inn en sé borgað út, að 

báðir aðilar hagnist á þessum viðskiptum. 

Kvikmyndir og ferðaþjónusta tengjast á ýmsan hátt. Til að mynda koma 10% 

erlendra ferðamanna til Íslands vegna áhrifa frá kvikmyndum sem skila milljörðum í 

gjaldeyristekjur og má einnig minnast á þá ókeypis landkynningu sem skilar þessum 10% 

ferðamanna til landsins en hún er mikils virðis. Mestur hluti erlendra kvikmynda er tekinn 

úti á landsbyggðinni og oft utan háannatíma en það eykur nýtingu á mannvirkjum á vegum 

ferðaþjónustunnar auk þess sem innviði nýtast betur. Allt þetta er hægt að meta til fjár auk 

þess sem kvikmyndagerðarmenn nýta sér þjónustu, mat og gistingu hjá 

ferðaþjónustuaðilum og eru ekki jafnuppteknir við að spara við sig líkt og margir aðrir 

ferðamenn. Koma þeirra er því mikil uppgrip fyrir ferðaþjónustu á landsbyggðinni auk 

þess sem þeir stuðla oft að uppbyggingu og endurnýjun á innviðum svæða vegna 

kvikmyndatöku. 

Síðasta rannsóknarspurning í þessari rannsókn var hvort erlendi 

kvikmyndagerðarmaðurinn sé hinn fullkomni ferðamaður, sú draumahugmynd af 

ferðamanni í huga ferðaþjónustunnar. Var það athugað út frá hagrænum áhrifum sem og 

áhrifum á umhverfi. Hér að ofan var fjallað um óbein jákvæð áhrif af komu erlendra 

kvikmyndagerðarmanna en erfiðara er að rannsaka og reikna nákvæmlega gjaldeyristekjur 

af hverjum og einum erlendum ferðamanni vegna skorts á tölulegum upplýsingum. Sem 

dæmi má þó nefna grófa útreikninga eins kvikmyndaverkefnis á Íslandi þar sem 200 

manna hópur kom til landsins. Sýna útreikningar að hver starfsmaður hafi að meðaltali 

skilið eftir sig 3,7 milljónir króna á meðan hinn almenni ferðamaður skilur eftir sig um 300 
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þúsund krónur. Þrátt fyrir ekki sé um fullkomna útreikninga að ræða má sjá að töluvert 

meiri gjaldeyrir verður eftir í landinu vegna komu erlendra kvikmyndagerðarmanna. Við 

vinnslu þessa verkefnis kom í kjós að lítið er um tölulegar upplýsingar og gögn um komur 

erlendra kvikmyndagerðarmanna til landsins. Var því mikið af upplýsingum fengnar úr 

íslenskum fjölmiðlum þar sem haft var eftir starfsmönnum einkafyrirtækja. Hagkvæmt 

væri til lengri tíma litið að taka sérstaklega saman og halda utan um allar tölulegar 

upplýsingar varðandi komur erlendra kvikmyndagerðarmanna til að auðvelda hina ýmsu 

útreikninga og samanburði. Þá er meðal annars átt við upplýsingar um heildarfjölda 

erlendra starfsmanna vegna kvikmyndaverkefna og heildargjaldeyristekjur vegna komu 

þeirra. 

Kvikmyndagerðarmenn sem koma hingað til lands vegna vinnu sinnar eru undir 

töluvert meira eftirliti og þrýstingi en hinn almenni ferðamaður hvað varðar umgengni um 

náttúru landsins. Í flestum tilvikum þarf hann að fylgja skilyrðum og samningum frá 

opinberum aðilum og landeigendum auk þess sem fjölmiðlar fylgja þeim hvert fótmál. Það 

leiðir til þess að umrót í náttúru verður minna en ella þar sem þeir skuldbinda sig til þess að 

skilja við landsvæði í jafn góðu eða betra ástandi en þegar komið var að því. Auk þess er 

jákvæð fjölmiðlaumfjöllun framleiðendum mikilvæg og því fólgið aukið aðhald í henni.  

Hinn almenni ferðamaður þarf augljóslega ekki að hlíta slíkum skilyrðum eða 

takmörkunum á ferðalagi sínu um landið og því auknar líkur á sjáanlegu umróti og 

skemmdum í náttúru eftir hann. Erlendi kvikmyndagerðarmaðurinn hefur því þessa 

ofangreindu þætti fram yfir hinn hefðbundna ferðamann sem bendir til þess að hann sé 

mun eftirsóknarverðari gestur sem ýtir undir sjálfbærni ferðaþjónustunnar. Því er ekki 

vænlegt að einblína eingöngu á fjölda erlendra gesta heldur einnig gæði þeirra, til lengri 

tíma litið er það mun vænlegra. 
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6 Lokaorð 

Ljóst er að mikil tækifæri eru fólgin í heimsóknum erlendra kvikmyndagerðarmanna fyrir 

fyrirtæki í ferðaþjónustu auk annarra fyrirtækja hér á landi. Kvikmyndaframleiðsla er mjög 

fjölbreytt verkefni sem teygir sig inn á mörg svið atvinnulífsins og því margir sem hafa hag 

af. Kvikmyndagerðarmenn eru því eftirsóknarverðir ferðamenn hvað varðar 

gjaldeyristekjur, atvinnusköpun, verndun umhverfis og landkynningu. Ljóst er að ekki er 

hægt að leggja að jöfnu magn og gæði ferðamanna og ætti því að leggja sérstaka áherslu á 

að laða að erlenda kvikmyndagerðarmenn. Þó svo að stutt sé síðan heimsóknir þeirra 

hingað til lands hófust að einhverju marki hefur gott starf verið unnið hingað til og komin 

nokkur reynsla á þessar heimsóknir hjá innlendum fagaðilum. Ef áætlanir um komandi 

verkefni ganga eftir er hér líklega um að ræða upphaf á nýjum þætti í ferðaþjónustu á 

Íslandi og því mikilvægt að vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem fylgja og stuðla að því 

að gera Ísland að nýju Hollywood norðursins. 
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