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 i 

Útdráttur 

Í rannsókn þessari er leitast við að meta fjárhagsleg áhrif þjónustu við skemmtiferðaskip á 

kaupstaðinn Húsavík. Unnið er út frá gögnum frá stjórnsýslu síðustu ára með það að markmiði 

að sjá hvort þjónustan skili hagnaði eða tapi fyrir höfnina, stjórnsýsluna og bæjarfélagið í heild. 

Einnig var framkvæmd eigindleg rannsókn með djúpviðtölum við valda aðila 

ferðaþjónustunnar. 

Rannsóknin sýnir að bein hagræn áhrif skemmtiferðaskipa eru jákvæð fyrir Húsavíkurbæ en 

að óbein hagræn áhrif eru óveruleg. Gert er grein fyrir þeim vangaveltum ferðaþjónustuaðila 

um hvernig betur mætti nýta þessa þróun þeim öllum til framdráttar. 

 

Lykilhugtök: Ferðaþjónusta, skemmtiferðaskip, Húsavík, Norðurþing, Skjálfandi, ferðamenn, 

Norðurland, farþegar.  
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Abstract 

This study seeks to assess the financial impact of cruise ship services on the town of Húsavík. 

The work is based on data from the administration of recent years with the aim of seeing 

whether the service returns a profit or a loss for the harbor, the administration and the 

municipality as a whole. A qualitative study was also conducted using in-depth interviews with 

selected members of the tourism industry. 

The study shows that the direct economic impact of cruise ships is positive for Húsavík, but 

that the indirect economic impact is insignificant. The speculations of tourism operators on 

how this development could be better utilized to the benefit of all of them are explained. 

 

Key terms: Tourism, cruise ships, Husavik, Nordurthing, Skjalfandi, tourists, North-Iceland, 

passengers.  
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Formáli 

Ritgerð þessi var unnin af höfundi sem lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði með áherslu 

á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin var unnin á haustönn 2020 og telur til 

14 ECTS eininga. Heiti ritgerðarinnar er „Skemmtiferðaskip á Húsavík – Gróði eða gjald?“ og 

var rannsóknarmarkmiðið að sjá hvort fjárhagslegur ávinningur er af þjónustu við 

skemmtiferðaskip fyrir bæjarfélagið Húsavík. 

Rannsóknin hefur möguleika á að vera mjög mikilvæg fyrir ferðaþjónustu á Húsavík og gæti 

leitt til betri nýtingu á ferðamannafjöldanum sem kemur með skemmtiferðaskipunum. Einnig 

getur rannsóknin verið upplýsandi fyrir stjórnsýsluna og leitt til hagræðingar fyrir 

Húsavíkurhöfn. 

Þakkir hljóta Húni Jóhannesson leiðbeinandi fyrir gagnrýni og leiðsögn, Rúnar Traustason fyrir 

stuðning og áhuga, Jóhanna Ásdís Baldursdóttir fyrir yfirlestur og Helena Eydís Ingólfsdóttir 

fyrir hugmyndina að rannsókninni. Einnig hljóta þakkir Þórir Örn Gunnarsson hafnarstjóri og 

Vilborg Sverrisdóttir bókari fyrir upplýsingar og aðstoð.  
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Inngangur 

Ferðaþjónustan er sá atvinnuvegur sem hefur vaxið hvað örast síðustu áratugi. Fólk kemur víða 

að til þess að upplifa íslenska náttúru, hin margfrægu norðurljós og áhugavert dýralíf. Á 

landsbyggðinni er ferðaþjónustan mikilvæg bæði vegna þess að hún er atvinnuskapandi og hún 

gefur vel af sér til þjóðarbúsins. Á Húsavík er ferðamannaflaumur yfir sumarmánuðina hluti af 

daglegu lífi bæjarbúa, hvort sem ferðamenn koma landleiðina eða sjóleiðina. Komum 

skemmtiferðaskipa til Íslands hefur fjölgað undanfarin ár og eru skiptar skoðanir á hvort 

þjónusta við þau skili nægum hagnaði eða hagnaði yfirleitt. 

Efnahagsleg áhrif skemmtiferðaskipa á Íslenska landsbyggð hafa ekki verið rannsökuð til hlítar 

en það er einmitt viðfangsefni þessarar ritgerðar. Á Húsavík hefur lengi verið rökrætt um hvort 

það sé bænum til hagnaðar að þjónusta skemmtiferðaskip. Farþegar skemmtiferðaskipa eru oft 

margir, ferðast um í stórum hópum og fá oftast nær magnafslátt. Rökin eru þá að farþegar 

skemmtiferðaskipa koma í stórum hópum, borga minna og taka pláss frá ferðamönnum sem 

eru að borga fullt gjald. Einnig hefur verið talað um hvort farþegar skemmtiferðaskipa séu að 

nýta sér þjónustu innan bæjarins eða hvort þeim sé öllum smalað upp í rútur og þeim keyrt 

annað. Mörg skipanna eru með allt innifalið fyrir farþega og því engin ástæða fyrir þá að versla 

sér þjónustu á landi þegar þeir geta gengið upp í skip og náð sér í alla þjónustu þar. 

Burtséð frá allri umræðu meðal ferðaþjónustuaðila og annarra bæjarbúa Húsavíkur um hvort 

þjónusta við skemmtiferðaskip skili hagnaði til samfélagsins eða ekki þá hafa efnahagsleg áhrif 

skemmtiferðaskipa á Húsavík ekki verið könnuð með faglegum hætti. Markmiðið með þessari 

ritgerð er að kanna efnahagsleg áhrif skemmtiferðaskipa sem leggja við Húsavíkurhöfn og 

hvort þjónusta við þau skili hagnaði til stjórnsýslunnar. Sett formlega fram sem 

rannsóknarspurning: 

Er fjárhagslega hagkvæmt fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip? 

Þessari spurningu er svarað með því að bera saman þær hreinu tekjur sem höfnin fær af 

skemmtiferðaskipum við þau gjöld sem höfnin þarf að borga til þess að uppfylla þá þjónustu 

sem skipin þarfnast. Einnig verða skoðuð þau óbeinu hagrænu áhrif sem koma til með annarri 

þjónustu við farþega skipanna, svo sem hvalaskoðun. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um þá aðferðafræði sem stuðst er við í rannsókninni. Farið er 

yfir ferli rannsóknar og þátttakendur hennar. Annar kafli snýr að ferðaþjónustu. Farið verður 

yfir þróun hennar og sögu á Íslandi en einnig staðbundna sögu hennar á Húsavík. Þriðji kafli 
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fjallar um skemmtiferðaskip, eðli þeirra og þróun. Kaflinn fer einnig yfir sögu 

skemmtiferðaskipa á Íslandi svo og á Húsavík. Í fjórða kafla er farið yfir rannsóknina og 

aðferðafræði. Undirkaflar fjalla um gjöld og tekjur við þjónustu á skemmtiferðaskipum. Gerð 

er grein fyrir tekjum og gjöldum Húsavíkurhafnar þegar kemur að þessari þjónustu og notast 

er við gögn frá árinu 2019. Útreikningar gefa ákveðna mynd af fjárhagslegum áhrifum á 

Húsavíkurhöfn og þar með stjórnsýsluna. Þar á eftir verður farið yfir óbein gjöld og tekjur í 

undirkafla rannsóknarinnar. Viðtöl voru tekin við valda ferðaþjónustuaðila og leitast var eftir 

fjárhagslegum árifum á samfélagið í gegnum óháð ferðaþjónustufyrirtæki. Í lokin er farið yfir 

niðurstöður og samantekt á rannsókninni. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á efnahagsleg áhrif skemmtiferðaskipa á 

dæmigert sjávarþorp á landsbyggðinni en einnig vekja lesanda til umhugsunar um hvað mætti 

gera betur og hvernig nýta mætti betur komur skemmtiferðaskipa til Íslands. Því komum þeirra 

mun aðeins fjölga og því mögulega vannýtt tækifæri að finna við þjónustu á þeim. 
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1. Aðferðafræði 

Markmið þessarara ritgerðar var að skoða fjárhagsleg áhrif sem komur skemmtiferðaskipa hafa 

á sjávarþorpið Húsavík. Leitast var eftir svari við rannsóknarspurningunni: 

Er fjárhagslega hagkvæmt fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip? 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina á bak við rannsóknina. Grein verður gerð fyrir 

aðferðum, framkvæmd og þáttakendum rannsóknarinnar en í rannsókninni var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð. 

 

1.1. Ferli rannsóknar 

Hægt er að styðja rannsóknir við eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindleg 

rannsóknaraðferð var valin þar sem hún var talin betur til þess fallin að ná fram svari við 

rannsóknarspurningunni. Eigindlegar rannsóknir eru betur til þess fallnar að finna hvaða 

skilning þátttakandinn leggur á viðsfangsefnið (Eigindlegar aðferðir, án dags.). Í rannsókninni 

var notast við djúpviðtöl en þau byggðu á samtölum við einstaklinga samkvæmt umræðuramma 

(Spurningavagn, án dags.). Settur var upp rammi þar sem útlistað var hvaða upplýsingar voru 

nauðsynlegar rannsókninni. Ramminn var svo nýttur í djúpviðtöl við valda aðila 

ferðaþjónustunnar á Húsavík. Takmarkanir rannsóknarinnar voru helst tengdar 

persónuverndarlögum og samkomubanni vegna Covid-19. 

 

1.2. Þátttakendur 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar sem sneri að beinum tekjum og kostnaði var tekið viðtal við Þóri 

Örn Gunnarsson hafnarstjóra hafna Norðurþings. Einnig studdist rannsóknin við fyrirliggjandi 

gögn sem hann lét af hendi til notkunar við ritgerðina. Í seinni hluta rannsóknarinnar sem 

fjallaði um óbein hagræn áhrif skemmtiferðaskipa voru einstaklingar valdir til viðtals í 

djúpviðtöl. Einstaklingarnir eiga það allir sameiginlegt að starfa við eða reka starfsemi sem er 

hluti af ferðaþjónustu Húsavíkur. Viðtölin fóru öll fram á vinnustöðum einstaklinganna en þó 

undir reglum almannavarna. Einstaklingarnir voru allir samþykkir þátttakendur í rannsókninni 

og koma fram undir nafni svo og nafn þess fyrirtækis sem þau starfa fyrir.  



 

 7 

2. Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta sem atvinnugrein inniheldur alla þá þætti sem þurfa að vera til staðar til þess að 

þjónusta ferðamenn. Gisting og samgöngur eru hluti af ferðaþjónustu svo og að einhverju leiti 

veitingastaðir, söfn og önnur afþreying. Ferðaþjónusta getur haft ýmsa kosti fyrir samfélagið. 

Hagræn áhrif geta skipt sköpum því bæði koma ferðamenn með peninga inn í hagkerfið en svo 

getur ferðaþjónusta einnig verið mjög atvinnuskapandi. Ferðaþjónusta hefur áhrif á hvernig 

samfélag eða þjóð lítur út fyrir öðrum þjóðum. Þannig vill það oft þróast að ákveðnir 

ferðamannastaðir innan landa verða til, t.d. Tenerife, Mallorca og Lloret del Mar (Tourism 

industry: everything you need to know about tourism, án dags.). 

 

2.1. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Sigurveig og Helga (2014) orðuðu það svo „Ferðaþjónustan er í senn ung grein og gömul. Hún 

á sér rætur í almennri gestrisni en hefur á mjög stuttum tíma þróast yfir í margbrotinn og 

umfangsmikinn atvinnuveg.“ (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 317). 

Þetta eru orð að sönnu því aðeins örfáum áratugum þróaðist ferðaþjónustan úr fábrotnum 

bændagistingum í öflugan og sífellt vaxandi iðnað. 

Ört vaxandi umsvif ferðaþjónustu á Íslandi má að mestu leyti þakka öflugri markaðssetningu 

en áhugaverð náttúran og velgengni Íslendinga í íþróttum hefur einnig hjálpað til. Til gamans 

má geta að samkvæmt Google Trends náði orðið Iceland á leitarvélum hæðum sínum rétt eftir 

gosið 2010 og í kringum farir Íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Evrópumeistaramótið 2016 

og Heimsmeistaramótið 2018 (Google trends, án dags.). 
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Línurit af vefsíðu Google Trends (Google Trends, án dags.) Línuritið sýnir hversu oft á ákveðnu tímabili var leitað að orðinu 

Iceland á Google. Á X-ás er janúar 01, maí 05 og september 09 hvers árs. Y-ás sýnir vinsældir orðsins á leitarvélum Google 

þess tíma. 

Ferðaþjónusta hefur tekið nokkrum breytingum síðastliðna áratugi og hefur hvert metið verið 

slegið á fætur öðru þegar kemur að komu ferðamanna til landsins. Ennþá er vinsælast að skoða 

sig um á suðvestur horninu og eru ferðaþjónustuaðilar á landsbyggðinni stöðugt að þróa leiðir 

til þess að dreifa úr ferðamannaflaumnum og fá fleiri ferðamenn á sitt svæði. 

 

2.1.1. Saga ferðaþjónustu á Íslandi 

Fyrir aldamótin 1900 var Ísland ekki talinn fýsilegur staður til ferðamennsku. Þeir ferðamenn 

sem komu hingað skrifuðu alla jafna um gestrisna en skítuga þjóð sem lifði á vondum mat og 

hafði upp á fátt að bjóða. Híbýlum okkar var lýst sem lágreistum og oft neðanjarðar, veðrið 

fékk slæma einkunn og kvartað var yfir að hafís kæmi í veg fyrir siglingar (Sigurveig Jónsdóttir 

og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 11). Fyrsta tilraun til landkynningar var á 

heimssýningunni í París árið 1900 og þó sú tilraun sé ekki talin hafa haft bein áhrif á komur 

ferðamanna jók hún þekkingu á landi og þjóð erlendis. Lögn sæsímastrengsins árið 1906 var 

stórt skref fram fyrir ferðaþjónustu á Íslandi því með þeirri tengingu við önnur lönd var hægt 

að skipuleggja ferðir í samstarfi við aðila út í heimi. Koma Friðriks VIII. Danakonungs árið 

1907 hafði góð áhrif á áhuga ferðamanna á Íslandi. Eftir komu sína hingað talaði konungur 
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fallega um landið, þjóðina og upplifun sína alla (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún 

Johnson, 2014, bls. 40-43). 

Á þriðja áratug síðustu aldar var uppgangur í ferðaþjónustu á Íslandi og gaf ferðaskrifstofan 

Hekla út fyrstu ferðahandbók Íslands árið 1925. Hekla þjónustaði einnig íslenska ferðamenn 

og fór skipið Gullfoss tvær ferðir með Íslendinga norður á land árin 1927 og 1928. Það sem 

helst hindraði að ferðaþjónustan gengi í sitt blómaskeið á þessum tíma voru illfærir vegir, 

skortur á farartækjum og hæg fjölgun gistihúsa (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún 

Johnson, 2014, bls. 54-59). 

Með komu bílsins opnuðust möguleikar á ferðum innanlands allverulega og í kringum 1940 

voru bifreiðar á Íslandi orðnar fleiri en þúsund talsins. Árið 1913 hófust áætlunarferðir með 

bílum, þó eingöngu á suðvestur horninu. Á þriðja áratugnum fylgdi Norðurlandið á eftir og 

voru bækistöðvar áætlunarbíla á Akureyri (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 

2014, bls. 75-76). 

Íslendingar höfðu einnig gert tvær tilraunir til þess að reka flugfélag á fyrri hluta aldarinnar en 

ekki haft erindi sem erfiði. Hernámið olli því að nauðsynlegt var að byggja flugvöll og haustið 

1940 hófst bygging Reykjavíkurflugvallar. Einnig voru minni flugvellir byggðir í Hornafirði, 

Eyjafirði og á Garðsskaga. Ekki leið á löngu þar til Reykjavíkurflugvöllur hafði ekki undan 

þeirri gífurlegu flugumferð sem fylgdi hernum og árið 1943 lauk byggingu 

Keflavíkurflugvallar (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 106-107). 

Herinn hafði góð áhrif á veitingarekstur því þessi gífurlegi fjöldi hermanna þurfti að borða og 

vildi skemmta sér. Stofnaðir voru margir veitingastaðir á Íslandi og sérstaklega á 

landsbyggðinni, þar sem veitingastaðir voru áður mjög fáir. Þrátt fyrir þennan uppgang í 

veitingarekstri á stríðsárunum fækkaði gistirýmum og eftir stríð var þjóðin ekki tilbúin í þá 

fjölgun ferðamanna sem varð. Ekki tókst að halda í við aukinn ferðamannaflaum og gistirýmum 

fækkaði frekar en fjölgaði eftir stríð (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 

113-121). 

Þróun á innanlandsflugi var mikil í seinni heimstyrjöldinni, sjóflugvélar viku fyrir 

landflugvélum og flugvélar stækkuðu sem varð til þess að fleiri farþega var hægt að flytja 

hverju sinni. Um 1950 fór Loftleiðir að fljúga til Bandaríkjanna og reyndist litla flugfélagið 

öflugur samkeppnisaðili stærstu flugfélaga þess tíma, þ.á.m. British Airwaves. Kostnaðardrifin 

markaðssetning Loftleiða skilaði sér í hraðri fjölgun farþega, íslenskra sem og bandarískra 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 124-128). 
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Félag leiðsögumanna var stofnað 1972 þó svo að leiðsögumenn sem slíkir hafi verið til á 

Íslandi í rúman áratug. Með fyrstu leiðsögumönnum Íslands var Vigdís Finnbogadóttir sem 

síðar var forseti Íslands. Árið 1970 hafði ferðamönnum fjölgað tífalt frá 1950. Tæp 4300 manns 

heimsóttu landið árið 1950 en árið 1970 var talan orðin næstum 53 þúsund. Það var þó ekki 

fyrr en eftir 1960 að Íslendingar tóku við sér og fjölguðu gistirýmum svo um munaði. Á þessum 

árum fóru menn að velta fyrir sér framtíð ferðamannaiðnaðarins, eins og ferðaþjónustan var 

kölluð á þeim tíma, og hún fór að hasla sér völl sem alvöru, vaxandi atvinnugrein (Sigurveig 

Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 141,165,192). 

Eftir aldamótin voru erlendir ferðamenn orðnir fleiri á ári en Íslendingar voru sjálfir. Internetið 

gerði fólki auðveldara fyrir að panta sér flug, hótel og annað sem tengist ferðalögum. Ýmis 

konar nám fór að þróast í íslenskum skólum og ber þar helst að nefna ferðamálafræði, 

hótelstjórnun og viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu. Einnig hefur nám leiðsögumanna 

þróast úr nokkurra vikna námskeiði í viðurkennt háskólanám (Sigurveig Jónsdóttir og Helga 

Guðrún Johnson, 2014, bls. 276-284). 

Hrunið fór illa með ferðaþjónustu á Íslandi, eins og flestar aðrar atvinnugreinar, og þegar 

greinin virtist ætla að rísa upp úr öskustónni gaus í Fimmvörðuhálsi. Gosið hófst 20. Mars 2010 

og fólk kom frá öllum heimshornum til þess að sjá alvöru eldgos. Útsýnisflug voru vel sótt og 

umferð var mikil um útsýnisstaði yfir svæðið. 14. Apríl dró þó heldur betur til tíðinda þegar 

Eyjafjallajökull gaus og magnað öskuský raskaði flugumferð vikum saman. Áætlanir um 

aukningu ferðamanna um tíu prósent á ársgrundvelli urðu að engu því engin gat flogið hingað 

og jafnvel eftir ósköpin var fólk hrætt við að koma. Erlendir fjölmiðlar höfðu mikil áhrif á 

ímynd landsins og fólk afbókaði að mestu leiti vegna hræðslu við að festast á Íslandi vegna 

eldgoss eða annarra náttúruhamfara (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 

288-289). 

Eftir gosið í Eyjafjallajökli og fjölmiðlafárið sem því fylgdi skipaði iðnaðarráðherra 

svokallaðan viðbragðshóp sem var ætlað að mæta þessum áhrifum á ferðaþjónustuiðnaðinn. 

Allur heimurinn var að horfa hingað og athyglin var nýtt til hins ítrasta. Íslandsstofa, stofnun 

sem sér um kynningu á Íslandi erlendis, sótti fram með herferðinni Inspired by Iceland í maí 

árið 2010. Herferðinni var ætlað að hafa jákvæð áhrif á ímynd landsins með því að einblína á 

þær stórbrotnu náttúrperlur sem landið býr yfir. Gert var myndband sem dreifðist hratt um 

internetið en samfélagsmiðlar voru í hraðri þennslu á þessum tíma. Ferðaþjónustan hafði 

reiknað með samdrætti þetta sumar en þess í stað fjölgaði ferðamönnum. Mögulega er hægt að 
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rekja þá aukningu beint til herferðarinnar Inspired by Iceland (Sigurveig Jónsdóttir og Helga 

Guðrún Johnson, 2014, bls. 290-291). 

Árið 2011 hófst önnur herferð Íslandsstofu sem ætlað var að fjölga komu ferðamanna til Íslands 

utan háannatíma. Ísland allt árið átti að dreifa úr ferðamannaflaumnum yfir árið svo hægt væri 

að fjölga heilsársstörfum í atvinnugreininni. Ferðaþjónustan hafði fram að því verið öflug yfir 

hásumarið en svo lagst að miklu leyti í dvala yfir vetrarmánuðina. Markmiðinu um að fjölga 

ferðamönnum utan háannatíma um tólf prósent á þremur árum var náð en galli var á gjöf 

Njarðar. Fjölgun var aðallega á ferðamönnum á suðvestur horni landsins. Hægt er að kenna 

óstöðugum samgöngum vegna veðurs og færðar að mestu leiti um lélega aðsókn út á land um 

vetur, hvort sem er af innlendum eða erlendum ferðamönnum (Sigurveig Jónsdóttir og Helga 

Guðrún Johnson, 2014, bls. 309-310). Fjölgun var þó á ferðamönnum heilt yfir og árið 2013 

fjölgaði þeim um tuttugu prósent frá árinu áður. Það eru þó skiptar skoðanir hvort hægt sé að 

rekja þá fjölgun beint til herferðarinnar Ísland allt árið (Hverju skilaði "Ísland allt árið"?, 

2013). 

 

Línurit yfir fjölda ferðamanna eftir tegund ferða. X-ás sýnir árin og Y-ás sýnir fjölda ferðamanna (Komur farþega eftir 

tegund ferða, 2020). 

Sjávarútvegur hefur ætíð skapað mestu gjaldeyristekjurnar fyrir Ísland en á miðjum síðasta 

áratug var brotið blað í sögunni þegar ferðaþjónustan fór fram úr sjávarútveginum og náði 

fyrsta sæti sem aðaltekjulind Íslendinga. Það var einróma hjá þeim sem til þekktu að þennan 
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hraða vöxt ferðaþjónustunnar mætti að miklu leiti þakka markaðssetningu og nýsköpun í 

ferðamálum (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 316). 

Covid-19 fer illa með ferðaþjónustuna sem og marga aðra þjónustuiðnaði. Enn er ekki útséð 

hversu langvarandi áhrif veirunnar verða. Fjöldi ferðamanna sem af er ári er í kringum 400.000 

manns og verður mögulega ekki mikið hærri úr þessu (Tourism in Iceland in figures - 

september, 2020). 

 
Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu (Ferðaþjónustureikningar, án dags.) og hlutur fiskveiða- og vinnslu í 

landsframleiðslu (Landsframleiðsla, án dags.). Á X-ás eru árin og á Y-ás er próstenta af vergri landsframleiðslu. 

 

2.2. Ferðaþjónusta á Húsavík 

Húsavík er stærsti bær Norðurþings og þjónustar allar byggðir sem heyra undir það svæði. 

Bærinn stendur undir fjallinu Húsavíkurfjalli sem ber það nafn þrátt fyrir að vera aðeins 417 

metra hátt. Einnig stendur Húsavík við flóann Skjálfanda en það er handan þess flóa sem 

Þingeyingar telja að fyrsti landnámsmaðurinn hafi byggt sér bú. Í Víknafjöllum, vestan við 

Skjálfanda, finnst Náttfaravík en sagan segir að þrællinn Náttfari hafi sloppið frá 

landnámsmanninum Garðari Svavarsyni og fest rætur þar. Garðar Svavarsson á að hafa gefið 

bænum austan við flóann nafnið Húsavík og er það talið vera eitt elsta örnefni Íslands eða 

Garðarshólma eins og Garðar sjálfur nefndi landið (Húsavík, án dags.). 
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Það er margt til Húsavíkur að sækja og bærinn umbreytist að miklu leyti í ferðamannabæ yfir 

sumartímann. Þangað koma erlendir ferðamenn til þess að upplifa náttúrufegurð, fara í 

hvalaskoðun, dýfa sér í sjóböðin, skoða kirkjuna og svo mætti lengi telja. Í bænum eru hótel, 

gistiheimili og tjaldsvæði en höfnin tekur einnig á móti skemmtiferðaskipum svo 

ferðamannaflaumurinn getur verið ansi margbrotinn. 

 

2.2.1. Saga ferðaþjónustu á Húsavík 

 

Húsavík 1974. Eigandi myndar er Héraðsskjalasafn Þingeyinga. 

Ekki er auðvelt að henda reiður á hvenær eiginlegt upphaf ferðaþjónustu á Húsavík átti sér stað 

en það hófst að einhverju leyti um aldamótin 1900. Vertshúsið, nú Gamli Baukur, var sett á 

laggirnar 1880 og var Hótel Húsavíkur stofnað 1903. Einhver vöxtur varð um miðbik 

aldarinnar þegar millilandaflug hófst og komum ferðamanna fjölgaði til landsins. Það varð þó 

ekki fyrr en á síðustu áratugum aldarinnar sem ferðaþjónustan á Húsavík fór að vaxa fyrir 

alvöru með tilheyrandi aukningu í þjónustu og atvinnu (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2014). 

Safnahúsið á Húsavík var stofnað 1980 og Hvalasafnið árið1997. Boðið hefur verið upp á 

hestaferðir frá 1992 en það var svo 1995 sem hin eiginlega hvalaskoðun var sett á laggirnar. 

Það voru ákveðin kaflaskipti sem fylgdu í kjölfarið fyrir ferðaþjónustu bæjarins og hefur 

Húsavík við Skjálfandaflóa fest sig í sessi sem eftirsóttur staður til hvalaskoðunar. Húsavík 

hefur gengt ákveðinni forystu þegar kemur að þróun hvalaskoðunar á Íslandi og árið 2010 var 

bærinn valinn einn af tíu stöðum sem vert var að heimsækja til þess að nýta sér þessa þjónustu. 
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Núna eru starfandi þrjú hvalaskoðunarfyrirtæki á Húsavík og er þjónustan sívinsæl meðal 

ferðamanna (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2014). 

Sjóböðin á Húsavík, Geosea, eru einnig vinsælt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Böðin opnuðu í 

ágúst 2018 en árið 2019 hlutu þau viðurkenningu Times sem einn af stórkostlegustu stöðunum 

til að heimsækja (Greatest places 2019, 2019). Sjóböðin hlutu einnig viðurkenninguna Sproti 

ársins frá Markaðsstofu Norðurlands  og Nýsköpunarverðlaun ferðaþjónustunnar árið 2019 

(Ingólfur Stefánsson, 2019; Sjóböðin hljóta nýsköpunarverðlaun ferðaþjónustunnar árið 2019, 

2019). 

 

Rembrandt van Rijn á Skjálfanda október 2017. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Eins og á öllu landinu var toppnum náð í ferðamannafjölda á Húsavík árið 2017. Það ár 

heimsóttu 346 þúsund ferðamenn bæinn en til viðmiðunar má geta þess að það ár urðu íbúar 

Norðurþings þrjú þúsund talsins (Lilja B. Rögnvaldsdóttir, 2019; Íbúar Norðurþings orðnir 

3000 talsins, 2017). 

Covid-19 fór mjög illa með ferðaþjónustu og er ferðaþjónustan á Húsavík alls ekki undanskilin 

þeim áhrifum. Komur erlendra ferðamanna lögðust alveg niður á venjulegum háannatíma og 

atvinna í ferðaþjónustu eftir því. Það birtist þó ljós við endann á myrku göngum 

samgöngubannsins því í lok maí var kvikmyndin Eurovision song contest: The story of fire 
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saga frumsýnd á Netflix streymisveitunni. Í myndinni er Húsavík heimabær aðalpersónanna og 

er myndin að miklu leyti tekin upp í plássinu. Kvikmyndin skartar stórleikurunum Rachel 

McAdams og Will Ferrell en einnig þekktum íslenskum leikurum á borð við Ólaf Darra 

Ólafsson og Björn Hlyn Haraldsson. Kvikmyndin opnaði umræðu um Húsavík á 

alheimsgrundvelli upp á gátt og segir Andrés J. Guðjónsson, ráðgjafi hjá Cohn & Wolfe, ef 

reiknað yrði virði auglýsinga sem næðu samskonar dreifingu væri það í kringum 5 milljarðar 

króna (Höskuldur Marselíusarson, 2020). 

Örlygur Hnefill Örlygsson hótelsstjóri Cape hotel á Húsavík var ekki lengi að grípa gæsina og 

opnaði barinn Jaja Ding Dong en barinn er nefndur eftir öðru vinsælasta lagi myndarinnar. 

Mest spilaða lag myndarinnar ber nafnið Husavik my home town og hefur verið spilað yfir 

fimm milljón sinnum á youtube streymisveitunni (Kristín Ólafsdóttir, 2020). 

Heilt yfir eru ferðaþjónustuaðilar á Húsavík sáttir við sumarið og bjartsýnir á framhaldið. Það 

eru margir ljósir punktar þrátt fyrir erfitt ár og er einn þeirra opnun Demantshringsins. Sú 

fæðing hefur verið erfið og helsta hindrunin þar var Dettifossvegurinn. Demantshringurinn er 

hringvegur á Norðurlandi Eystra og er leiðin um 250 kílómetrar. Leiðin liggur á milli 

Húsavíkur, Goðafoss, Mývatns, Dettifoss og Ásbyrgi en einnig er hægt að skoða Hljóðakletta, 

Kröflu, Dimmuborgir og fleira á ferð sinni (Demantshringurinn, án dags.). Lagning 

Demantshringsins hófst 2008 en vegna reglulegs niðurskurðar var hann einungis hálfnaður árið 

2016 (Kristján Már Unnarsson, 2019). Dettifossvegur var svo kláraður í sumar sem leið og 

opnaður formlega 8. September (Demantshringurinn formlega opnaður, 2020). Haldi 

Húsvíkingar rétt á spöðunum og viðhaldi þeim gífurlega áhuga sem skapast hefur á bænum úti 

í heimi ætti næsta ár að vera arðsamt fyrir ferðaþjónustuaðila bæjarins. 
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3. Skemmtiferðaskip 

 

Húsavík 1988. Eigandi myndar er Héraðsskjalasafn Þingeyinga. 

Farþegaflug hafði sín áhrif á þróun skemmtiferðaskipa. Eðli þeirra hafði verið samgöngutæki 

fram að því en þegar augljóst varð að fólk tók frekar flugið til þess að koma sér á milli staða 

urðu skemmtiferðaskip að fljótandi hótelum. Í flestum skemmtiferðaskipum í dag er hægt að 

finna fjöldann allan af veitingastöðum, sundlaugum, bókasöfnum, skemmtistöðum, spilavítum 

og ýmislegt fleira (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 285). 

 

3.1. Skemmtiferðaskip á Íslandi 

Pétur Pétursson (2018) formaður samtakanna Cruise Iceland segir 300 heilsársstörf skapast 

vegna heimsókna skemmtiferðaskipa og meirihluti þeirra verði til á landsbyggðinni. Hann segir 

einnig að árið 2017 hafi gróðinn af komum skemmtiferðaskipa á landinu verið á milli sjö og 

átta milljarðar (Skapa 300 heilsársstörf, 2018). Þrátt fyrir þessar tölur eru háværar raddir um 

að Íslensk ferðaþjónusta ætti að draga úr þjónustu við skemmtiferðaskip. Doug Lansky 
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ferðamálaráðgjafi gengur svo langt að kalla fólk sem ferðast með skemmtiferðaskipum 

vampírur. „Þeir sjúga blóð og menningu úr viðkomustöðum sínum. Þeir eyða litlum peningum 

og fara svo á næsta áfangastað. Þessir ferðamenn þjóna ekki hagsmunum ykkar.“ Hann talar 

um að hótelgestir og aðrir ferðamenn sem ferðist innanlands séu verðmætari og að farþegar 

skemmtiferðaskipa þvælist bara fyrir (Vampírur sem þvælast fyrir öðrum, 2018). 

 

3.1.1. Saga skemmtiferðaskipa á Íslandi 

Í kringum 1880 hófu skemmtiferðaskip að sigla með ferðamenn til Íslands. Flest þessara skipa 

voru lítil og farþegarnir fáir eftir því svo þegar stórt enskt gufuskip kom til landsins árið 1899 

með um 230 farþega þótti það heyra til tíðinda. Skemmtiferðaskip höfðu tíðar viðkomur á 

Íslandi allt til ársins 1914 þegar fyrri heimstyrjöldin braust út en þá hættu skipin að sigla og 

tóku ekki upp á því aftur fyrr en um 1921. Skipin komu aðallega við í Reykjavík, á Akureyri 

og í einhverjum tilfellum á Ísafirði. Íslendingar reyndu sitt besta að hafa ofan af fyrir gestunum 

með alls kyns skemmtunum. Ber þar helst að nefna kappreiðar, söngskemmtanir og 

glímukeppnir (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 48-49). 

 

Goðafoss við Húsavík. Eigandi myndar er Héraðsskjalasafn Þingeyinga. 

Árið 1930 komu 16 skemmtiferðaskip til Íslands og var það met í komu skemmtiferðaskipa 

fram að því. Lækkun hafnargjalda olli því að hvert ár á eftir voru tíðar komur skipanna og árið 
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1938 var metið slegið með komu 18 skipa. En aftur kom heimstyrjöld og það var ekki fyrr en 

rúmum áratug seinna sem skemmtiferðaskip lagði aftur við Ísland (Sigurveig Jónsdóttir og 

Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 51). 

Árið 1975 fór færeyska bíla- og farþegaferjan Smyrill að sigla til Seyðisfjarðar. Eitthvað varð 

Reykvíkingum um og færðu þeir rök fyrir því að ferjan ætti frekar að sigla til Reykjavíkur, 

enda þeir með betri vegi fyrir bifreiðar farþeganna. Af því varð þó ekki og árið 1983 var Smyrli 

skipt út fyrir Norrænu sem tók tvöfalt fleiri farþega. Með ferjusiglingunum jókst 

ferðamannastraumurinn á Austurlandi en talað er um að ferðamenn á Austurlandi árið 1985 

hafi verið um tuttugu þúsund (Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 219-

220). 

Eftir aldamót fjölgaði þeim skemmtiferðaskipum sem höfðu viðkomu á Íslandi árlega. Einnig 

stækkuðu skipin og farþegunum fjölgaði í samræmi við það. Fyrirtæki tóku að sérhæfa sig í að 

taka á móti slíkum farþegaskipum og árið 2004 sameinuðust þau og Cruise Iceland varð til 

(Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, 2014, bls. 284). 

 

3.1.2. Þróun komu skemmtiferðaskipa til Íslands 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar komu árlega um fimmtán til tuttugu skemmtiferðaskip 

á ári til landsins. Farþegafjöldinn var einnig heldur rýrari en við eigum að venjast nú á dögum 

eða um tíu þúsund. Þegar nálgaðist aldamótin voru skipakomur orðnar nær fimmtíu á ári og 

farþegarnir orðnir tvöfalt fleiri. Árið 2005 voru skipakomurnar 92 og farþegarnir orðnir 55 

þúsund talsins (Bjarni Reynarsson, 2006). 

Það hefur verið stöðugur vöxtur í komum skemmtiferðaskipa til Íslands síðustu ár, að 

undanskildu árinu sem er að líða. Árið 2020 komu aðeins 42 skemmtiferðaskip til landsins og 

með þeim aðeins 2300 farþegar en það er mikið fall frá fyrri hæðum. Í fyrra, árið 2019, var 

metið slegið enn á ný í komum skipa en þær urðu 864 með 84 skipum og töldu farþegarnir yfir 

hálfa milljón. 
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Stöpla- og línurit yfir komur skemmtiferðaskipa til Íslands. Vinstri Y-ás sýnir hversu oft skemmtiferðaskip leggja að á 

Íslandi, hægri Y-ás sýnir samanlagðan farþegafjölda hvers árs í þeim skipakomum og X-ás sýnir árin (Komur 

skemmtiferðaskipa á Íslandi, 2020). 

 

3.2. Skemmtiferðaskip á Húsavík 

 

Húsavík ágúst 2016. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Húsavík hefur hratt og örugglega verið að hasla sér völl sem einn helsti ferðamannastaður 

Íslands og þykir sjóleiðin að bænum falleg og skemmtileg upplifun. Komum 

skemmtiferðaskipa til hafnarinnar hefur fjölgað hratt og eru skiptar skoðanir á því hvort sú 

þróun sé góð eða slæm fyrir bæjarfélagið. 
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Lundey á Skjálfanda. Eigandi myndar er Náttúrufræðistofnun Íslands. Fengin af síðu https://www.ni.is/greinar/lundey-a-

skjalfanda. 

Skjálfandi er einn af fáum stöðum við Ísland þar sem hvalveiðar eru bannaðar og er, eins og 

áður sagði, hvalaskoðun stór hluti af ferðaþjónustu Húsavíkur. Velt hefur verið upp því 

sjónarmiði að mikil skipaumferð stórra skipa hafi áhrif á lífríki hvala en engar rannsóknir hafa 

verið gerðar á svæðinu að svo stöddu (Guðsteinn Bjarnason, 2018). 

 

3.2.1. Saga skemmtiferðaskipa á Húsavík 

Í ágúst árið 1993 birti Morgunblaðið smáfrétt um legu skemmtiferðaskips við Húsavíkurhöfn. 

Þar er tekið fram að slík atvik séu mjög sjaldgæf á þeim slóðum og að „Þingeyskir 

ferðamálafrömuðir“ vilji að komur skemmtiferðaskipa verði fleiri og reglulegri 

(Skemmtiferðaskip á Húsavík, 1993). Tvö skemmtiferðaskip lögðust að bryggju árið 1999 sem 

einnig þótti fréttnæmt að þessu sinni á vef Morgunblaðsins (Skemmtiferðaskip hefur viðkomu 

á Húsavík, 1999). 

 

3.2.2. Þróun komu skemmtiferðaskipa til Húsavíkur 

Þróun í komum skemmtiferðaskipa til Húsavíkur hefur verið hröð en ólíkt tölunum á landsvísu 

voru flestar skipakomur hingað til á árinu 2018 þegar 38 skip komu til hafnar með 

samanlögðum farþegarfjölda 6300 manns. Samkvæmt upplýsingum frá hafnarstjóra er von á 

44 skemmtiferðaskipum til Húsavíkurhafnar sumarið 2021 sem verður met ef af verður. 
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Vinstri Y-ás sýnir hversu oft skemmtiferðaskip koma til Húsavíkurhafnar, hægri Y-ás sýnir samanlagðan farþegafjölda hvers 

árs í þeim skipakomum og X-ás sýnir árin (Komur skemmtiferðaskipa á Íslandi, 2020). 

Lítill vöxtur var í komum skemmtiferðaskipa til Húsavíkurhafnar frá aldamótum og fram til 

ársins 2012. Á þessum árum voru þrjár til fjórar skipakomur árlega en talsverður munur var 

fjölda farþega hvers árs eða allt frá tæplega 500 manns upp í rúmlega 1500 manns. Komum 

skemmtiferðaskipa fjölgaði jafnt og þétt á árunum 2013 til 2018 með stöðugri fjölgun farþega 

frá árinu 2014. 2019 var ákveðið fallár í komum skipa til Húsavíkur og svo er árið 2020 brennt 

sérstökum aðstæðum Covid-19 veirunnar. Þrátt fyrir það kom þó eitt skip þrisvar sinnum til 

hafnar á Húsavík en enginn farþeganna steig frá borði.  
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4. Rannsókn 

Kaflarnir Inngangur og Aðferðafræði útlista að markmið ritgerðarinnar er að leggja mat á 

rannsóknarspurninguna:  

Er fjárhagslega hagkvæmt fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip? 

Matið er framkvæmt bæði með tölulegum og huglægum hætti. Í köflunum hér á eftir verður 

farið yfir beinar tekjur og kostnað hafnarinnar við þjónustu skemmtiferðaskipa og einnig óbein 

hagræn áhrif á fyrirtæki í bænum. 

Allar þær tekjur, breytilegar og fastar, sem hafnarsjóður innheimtir af skemmtiferðaskipum eru 

skilgreindar hér sem beinar tekjur. Sá kostnaður, breytilegur og fastur, sem hafnarsjóður innir 

á hendi við þjónustu á skemmtiferðaskipum er skilgreindur sem beinn kostnaður. Nánari 

útskýringar á gjald- og kostnaðarliðum verða útlistaðar í viðeigandi undirköflum. 

Stuðst var við gjaldskrá hafnarsjóðs ársins 2019 og yfirlit yfir komur skemmtiferðaskipa það 

sama ár við útreikning á beinum tekjum og kostnaði fyrir stjórnsýslu á þjónustu við 

skemmtiferðaskip. Benda verður á þann annmarka að erfitt reyndist að fara aftar í tímann en 

árið 2019 í útreikningi vegna breytinga á skrásetningu gagna sem átti sér stað á því ári. 

Óbein gjöld og tekjur voru skoðaðar með tilliti til þeirra hliðaráhrifa sem aukin koma 

skemmtiferðaskipa hefur í för með sér. Aukinn fyrirtækjarekstur kallar á auknar launagreiðslur 

sem skila sér til Húsavíkurbæjar. Til þess að rannsaka óbein hagræn áhrif sem aukin koma 

skemmtiferðaskipa hefur á Húsavík voru tekin viðtöl við forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem 

helst þjónusta farþega af skemmtiferðaskipum. Í viðeigandi undirköflum eru útkomur 

viðtalanna tölusettar á skynsaman máta. 

 

4.1. Rekstur Húsavíkurhafnar 

Í þessum kafla eru ársreikningar Hafnarsjóðs Norðurþings hafðir til hliðsjónar. 

Ársreikningarnir eru fyrir rekstrarárin 2010, 2015 og 2019. 
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Stöplarit yfir rekstrartekjur og rekstrargjöld Húsavíkurhafnar á árunum 2010, 2015 og 2019. Á Y-ás er talið í milljónum 

króna. Á X-ás eru árin. Línan sýnir komur skemmtiferðaskipa til Húsavíkur á þessum árum. 

Árið 2010 voru rekstrartekjur í heildina rétt undir 62,5 milljónum og rekstargjöld voru rúmar 

72,5 milljónir. Tap í rekstri var því yfir 10 milljónir en að viðbættum fjármagnsgjöldum var 

tap ársins rétt undir 25 milljónum. 

Árið 2015 voru tekjurnar um 76 milljónir en rekstargjöld tæp 131 milljón. Ásamt 

fjármagnsgjöldum var tap þess árs því rétt undir 55 milljónum. 

Árið 2019 voru rekstartekjur tæpar 225 milljónir og rekstargjöld 199 milljónir. Það hefði því 

verið hagnaður á því ári en fjármagnsgjöld voru um 46,5 milljónir og tap ársins því tæp 21 

milljón. 

 

4.2. Beinar tekjur 

Eins og útskýrt er hér fyrir ofan þá er átt við með beinum tekjum það fjármagn sem skipið 

borgar beint til hafnarsjóðs. Skemmtiferðaskip njóta tollfrelsis og borga því ekki 

virðisaukaskatt á Íslandi en þau borga hafnargjöld. Útlistun á þessum gjöldum eru í eftirfarandi 

undirköflum. 
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4.2.1. Hafnargjöld 

Hafnalög voru sett þann 27. mars árið 2003 og eiga þau við allar hafnir sem afgreiða eða þjóna 

skipum hvort sem er við afgreiðslu á vörum, farþegum eða við löndun á fiskafla. Í þeim lögum 

er farið yfir rekstarform hafna. Í 17. grein er farið yfir hafnargjöld og þau sundurliðuð eftir því 

sem við á. Helstu hafnargjöld eru: 

• Lestargjöld 

• Bryggjugjöld 

• Úrgangsgjöld 

• Förgunargjöld 

• Hafnsögugjöld 

• Gjöld vegna flutnings á hafnsögumanni 

• Festargjöld 

• Hafnar- og siglingarverndargjöld 

• Farþegagjöld 

Önnur gjöld sem falla undir hafnargjöld eru geymslugjald, leigugjald, leyfisgjald, lóðargjald, 

sorpgjald, umsýslugjald, vigtar- og skráningargjald svo og gjöld fyrir þann kostnað sem fylgir 

endursölu á vatni og rafmagni (Hafnalög nr. 61 , 2003). 

Árið 2004 var úrgangsgjöldum bætt við þar sem hafin var gjaldtaka á úrgangi, móttöku hans 

og förgun. Einhverjar undanþágur eru þó á úrgangsgjöldum fyrir þau skip sem reglulega 

heimsækja tilteknar hafnir eða skipstjórinn geti tryggt að úrgangur skipsins verði í lágmarki 

(Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33, 2004). 

 

4.2.2. Tekjur 2019 

Til útreikninga á tekjum sem þjónusta við skemmtiferðaskip gefur Húsavíkurhöfn var stuðst 

við yfirlit yfir komu skipa frá árinu 2019 og gjaldskrá hafnarsjóðs þess árs. Tekjur 

Húsavíkurbæjar við þjónustu á skemmtiferðaskipum eru settar upp í þessari umfjöllun út frá 

gjaldaliðum skipa. Farið verður yfir beinan kostnað stjórnsýslu við þjónustu á 

skemmtiferðaskipum í öðrum kafla hér á eftir. 

Þau erlendu skemmtiferðaskip sem komu til Húsavíkur árið 2019 voru: 
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• Champlain – 2 skipti 

• Hebridian Sky – 1 skipti 

• NG Explorer – 2 skipti 

• Ocean Diamond – 14 skipti 

• Ocean Endeavor – 1 skipti 

• Panorama – 1 skipti 

• Rembrandt – 1 skipti 

• Silver Cloud – 2 skipti 

• Spitsbergen – 4 skipti 

• SS Navigator – 1 skipti 

Ocean Diamond kom oftast eða 14 sinnum í höfn. Spitsbergen kom fjórum sinnum. Silver 

Cloud, NG Exporer og Champlain komu tvisvar og þau sem eftir eru komu aðeins einu sinni 

til Húsavíkurhafnar sumarið 2019. 

 

Skemmtiferðaskipið Ocean Diamond í Húsavíkurhöfn í maí 2018. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Notuð er mælieiningin brúttótonn við útreikning á margs kyns gjöldum skipa. Brúttótonn er 

ekki þyngd heldur eining sem notuð er til þess að mæla rúmmál. Eðli brúttótonnsins er byggt 

á Moorsom-kerfinu sem þróað var um miðja nítjándu öldina. Með því kerfi var stærð skipa 
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fundin með því að mæla rúmmál allra rýma því hugmyndin var sú að öll gjöld sem lögð væru 

á skip ættu að byggjast á stærð rýma sem notuð eru fyrir farþega og farm. Brúttótonn varð til 

og lýsti heildarrúmmáli skips að undanskyldum þeim rýmum sem ekki voru notuð til farþega- 

eða farmaflutninga. Einhver þróun hefur þó verið í mælingum á stærð skipa og er brúttótonnið 

sem nú er notað byggt á Lundúnarsamþykktinni er tók gildi 1982. Formúlan er eftirfarandi: 

BT = K1V 

BT er þá brúttótonn og V er rúmmál allra lokaðra rýma í skipinu í rúmmetrum. K1 er 0,2 + 0,02 

log10V (Ari Guðmundsson). Allar upplýsingar um stærðir skipanna er notuð voru við gerð 

þessarar ritgerðar koma frá hafnarstjóra og eru útlistaðar í viðauka. Allar upplýsingar um gjöld 

eru reiknuð út frá gjaldskrá hafna Norðurþings 2019 (Þórir Örn Gunnarsson, 2019). 

 

Súluritið sýnir skipin í stafrófsröð. X-ás mælir brúttótonn og Y-ás listar skipin. 
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4.2.3. Lestargjöld 

Öll skip greiða lestargjald, þó aldrei oftar en tvisvar í mánuði og aðeins einu sinni í mánuði 

liggi skipið lengi við höfn. Herskip, varðskip og rannsóknarskip eru undanþegin lestargjöldum. 

Samkvæmt gjaldskrá hafna Norðurþings var lestargjald 16,5 krónur á hvert brúttótonn skips 

árið 2019. Þau skemmtiferðaskip sem komu til Húsavíkurhafnar sumarið 2019 eru misstór og 

greiddu því mishá lestargjöld. 

Til þess að reikna út lestargjöld skipanna voru 16,5 krónur margfaldaðar með stærðinni. Einnig 

til þess að fá út heildartölu þurfti að reikna með tíðni skipanna í höfn. 

Lestargjöld 
Skip Stærð Tíðni Lestargjöld fyrir eina komu Lestargjöld samtals 

Champlain 9.976 2 164.604 329.208 

Hebridean Sky 4.200 1 69.300 69.300 

NG Explorer 6.471 2 106.772 213.543 

Ocean Diamond 8.282 14 136.653 1.913.142 

Ocean Endeavor 12.907 1 212.966 212.966 

Panorama 674 1 11.121 11.121 

Rembrandt 308 1 5.082 5.082 

Silver Cloud 17.014 2 280.731 561.462 

Spitsbergen 7.344 4 121.176 484.704 

SS Navigator 28.803 1 475.250 475.250 

Samtals 4.275.777 

 

Lestargjöld skemmtiferðaskipa ársins 2019 voru því samtals 4.275.777 krónur. 
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4.2.4. Bryggjugjöld 

Öll skip sem lögðust við bryggju greiddu bryggjugjöld reiknuð út frá þyngd. Bryggjugjöld fyrir 

skip sem telja minna en tíuþúsund brúttótonn voru 8,5 krónur en fyrir skip stærri en það voru 

bryggjugjöld 11,5 krónur. Þau skip sem eru undir tíu þúsund brúttótonnum eru Champlain, 

Hebridean Sky, NG Explorer, Ocean Diamond, Panorama, Rembrandt og Spitsbergen. Stærð 

þeirra skipa var margfölduð með 8,5 til þess að fá út bryggjugjöldin. Til þess að fá út 

heildartöluna var svo einnig reiknað með tíðni skipanna í höfn. 

Bryggjugjöld minni skipa 
Skip Stærð Tíðni Bryggjugjöld fyrir eina komu Bryggjugjöld samtals 

Champlain 9.976 2 84.796 169.592 

Hebridean Sky 4.200 1 35.700 35.700 

NG Explorer 6.471 2 55.004 110.007 

Ocean Diamond 8.282 14 70.397 985.558 

Panorama 674 1 5.729 5.729 

Rembrandt 308 1 2.618 2.618 

Spitsbergen 7.344 4 62.424 249.696 

Samtals 1.558.900 

 

Samanlögð bryggjugjöld minni skipa voru 1.558.900 krónur.  

Sama formúla var notuð fyrir skip stærri en tíu þúsund tonn nema að stærðin var margfölduð 

með 11,5. 

Bryggjugjöld stærri skipa 

Skip Stærð Tíðni Bryggjugjöld fyrir eina komu 

Bryggjugjöld 

samtals 

Ocean Endeavor 12.907 1 148.431 148.431 

Silver Cloud 17.014 2 195.661 391.322 

SS Navigator 28.803 1 331.235 331.235 

Samtals 870.987 
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Samanlögð bryggjugjöld stærri skipa voru 870.987 krónur. Heildarbryggjugjöld 

skemmtiferðaskipa fyrir sumarið 2019 voru 2.429.887 krónur. 

 

4.2.5. Úrgangsgjald 

Úrgangsgjald var 0,8 krónur á hvert brúttótonn skips. Ef skip kom oftar en fjórum sinnum á ári 

borgaði það 0,8 krónur á brúttótonn fyrstu fjögur skiptin en 0,5 krónur hvert skipti eftir það. 

Aðeins eitt skemmtiferðaskip kom oftar en fjórum sinnum árið 2019 og það var Ocean 

Diamond. 

Úrgangsgjöld Ocean Diamond 
Skip Stærð Tíðni Úrgangsgjald fyrstu 4 skiptin Úrgangsgjald eftir 4 skipti 

Ocean 
Diamond 8.282 14 26.502 41.410 

Samtals 67.912 

 

Úrgangsgjöld Ocean Diamond fyrir fyrstu fjögur skiptin samtals voru 26.502 krónur og tíu 

skiptin eftir það voru þau samtals 41.410 krónur. Í heildina voru það 67.912 krónur í 

úrgangsgjöld. 

Lágmarksúrgangsgjald skipa var 5.729 krónur og borguðu fjögur skip það gjald í fimm komum 

yfir sumarið. Þau skip voru Hebridean Sky, NG Explorer, Panorama og Rembrandt. 

Úrgangsgjöld minni skipa 
Skip Stærð Tíðni Úrgangsgjöld fyrir eina komu Úrgangsgjöld samtals 

Hebridean Sky 4.200 1 5.729 5.729 

NG Explorer 6.471 2 5.729 11.458 

Panorama 674 1 5.729 5.729 

Rembrandt 308 1 5.729 5.729 

Samtals 28.645 

 

Lágmarksúrgangsgjöld skemmtiferðaskipa ársins 2019 voru 28.645 krónur. 
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Champlain, Ocean Endeavor, Silver Cloud, Spitsbergen og SS Navigator borguðu full 

úrgangsgjöld. 

Úrgangsgjöld stærri skipa 

Skip Stærð Tíðni 
Úrgangsgjöld fyrir eina 
komu Úrgangsgjöld samtals 

Champlain 9.976 2 7.981 15.962 

Ocean 
Endeavor 12.907 1 10.326 10.326 

Silver Cloud 17.014 2 13.611 27.222 

Spitsbergen 7.344 4 5.875 23.501 

SS Navigator 28.803 1 23.042 23.042 

Samtals 100.053 

 

Samanlögð úrgangsgjöld skemmtiferðaskipa árið 2019 voru 196.610 krónur. 

 

4.2.6. Förgunargjald 

Farþegaskip borguðu 1,5 krónur á brúttótonn í förgunargjald við komu. Rembrandt og 

Panorama eru styttri en 60 metrar og borguðu því 2 krónur á brúttótonn í förgunargjöld. 

Förgunargjöld minni skipa 
Skip Stærð Tíðni Förgunargjöld fyrir eina komu Förgunargjöld samtals 

Panorama 674 1 1.348 1.348 

Rembrandt 308 1 616 616 

Samtals 1.964 

 

Þessi tvö skip borguðu 1.964 krónur árið 2019 í förgunargjöld. 
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Þau átta skip sem eftir eru borguðu 1,5 krónur á brúttótonn í förgunargjöld. 

Förgunargjöld stærri skipa 
Skip Stærð Tíðni Förgunargjöld fyrir eina komu Förgunargjöld samtals 

Champlain 9.976 2 14.964 29.928 

Hebridean Sky 4.200 1 6.300 6.300 

NG Explorer 6.471 2 9.707 19.413 

Ocean 
Diamond 8.282 14 12.423 173.922 

Ocean 
Endeavor 12.907 1 19.361 19.361 

Silver Cloud 17.014 2 25.521 51.042 

Spitsbergen 7.344 4 11.016 44.064 

SS Navigator 28.803 1 43.205 43.205 

Samtals 387.234 

 

Förgunargjöld stærri skemmtiferðaskipa voru 387.234 krónur sem gerðu förgunargjöld ársins 

2019 samtals 389.198 krónur. 

 

4.2.7. Hafnsögugjöld 

Öll skip lengri en sextíu metrar nema íslensk fiskiskip eru skyldug til þess að fá hafnsögumann 

þegar siglt er um hafnarsvæði Norðurþings. Aðeins tvö skip voru því undanskilin 

hafnsögugjaldi árið 2019 og það voru skipin Panorama, sem er 53 metrar á lengd, og 

Rembrandt, sem er aðeins 50 metrar á lengd. 

Hafnsögugjald var reiknað á stærð skips og fyrir hverja ferð, til og frá höfn, voru það 9 krónur 

á brúttótonn. Gjaldið var þó aldrei lægra en 82.451 krónur. Þau skip sem voru það lítil að þau 

borguðu einungis lágmarksgjaldið voru Hebridean Sky, NG Explorer, Ocean Diamond og 

Spitsbergen. Lágmarksgjaldið var alltaf borgað tvöfalt því reiknað var með gjaldi á ferðina að 

höfn og svo gjaldi á ferðina frá höfn. 
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Hafnsögugjöld minni skipa 
Skip Stærð Tíðni Hafnsögugjöld samtals 

Hebridean Sky 4.200 1 164.902 

NG Explorer 6.471 2 329.804 

Ocean Diamond 8.282 14 2.308.628 

Spitsbergen 7.344 4 659.608 

Samtals     3.462.942 

 

Hafnsögugjöld ársins 2019 fyrir þessi fjögur skip voru samtals 3.462.942 krónur. 

Hafnarstjóri má veita undanþágu frá hafnsögugjöldum ef skipstjóri tiltekins skips hefur gild 

hafnsöguréttindi. Við þær aðstæður veitir hafnarstjóri 25% afslátt af hafnsögugjöldum. SS 

Navigator er stærsta skemmtiferðaskipið sem kom til Húsavíkur árið 2019. Skipstjóri þess skips 

hafði gilt hafnsöguréttindi og uppfyllti því fyrrnefnd skilyrði. SS Navigator hafði eina komu í 

höfn á Húsavík og er 28.803 brúttótonn. Stærðin var margfölduð með gjöldunum sem voru 9 

krónur og það svo tvöfaldað því reiknað var með til og frá höfn.  

Hafnsögugjöld SS Navigator 
Skip Stærð Tíðni Hafnsögugjöld fyrir afslátt 

SS Navigator 28.803 1 518.454 

Hafnsögugjöld með afslætti     388.841 

 

Með afslættinum voru hafnsögugjöld SS Navigator 388.841 króna. 

Þau skip sem eftir eru borguðu full hafnsögugjöld, 9 krónur brúttótonnið afsláttarlaust. 

Hafnsögugjöld stærri skipa 

Skip Stærð Tíðni Hafnsögugjöld fyrir eina komu 
Hafnsögugjöld 
samtals 

Champlain 9.976 2 179.568 359.136 

Ocean 
Endeavor 12.907 1 232.326 232.326 

Silver Cloud 17.014 2 306.252 612.504 

Samtals 1.203.966 
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Hafnsögugjöld Champlain, Ocean Endeavor og Silver Cloud voru 1.203.966 krónur fyrir 

sumarið 2019. Í heildina voru hafnsögugjöld 5.055.749 krónur. 

 

4.2.8. Flutningur hafnsögumanns 

Flutningur hafnsögumanns er fast gjald og borgar hvert skip gjaldið tvöfalt, fyrir flutning til og 

frá höfn. Gjaldið var 56.336 krónur. SS Navigator var undanþegið þessu gjaldi vegna 

áðurnefndra hafnsöguréttinda þess skipstjóra. Einnig voru Panorama og Rembrandt 

undanskilin þessu gjaldi vegna smæðar þeirra. Ef dráttarbátur var notaður við flutning á 

hafsögumanni og til aðstoðar eða öryggis skipsins þá féll niður gjald fyrir flutning á 

hafsögumanni og aðeins var rukkað fyrir aðstoð dráttarbáts. Þar sem upplýsingar um notkun 

dráttarbáts fyrir skemmtiferðaskip er einungis útlistað í reikningi hvers skips var ekki hægt að 

nálgast þær upplýsingar vegna persónuverndarlaga. Því var gert ráð fyrir að skipin hafi nýtt 

flutning á hafnsögumanni í öllum tilvikum. 

Gjöld vegna flutnings hafnsögumanns 
Skip Tíðni Flutningur hafnsögumanns samtals 

Champlain 2 225.344 

Hebridean Sky 1 112.672 

NG Explorer 2 225.344 

Ocean Diamond 14 1.577.408 

Ocean Endeavor 1 112.672 

Silver Cloud 2 225.344 

Spitsbergen 4 450.688 

Samtals   2.929.472 

 

Samtals borguðu skemmtiferðaskip 2.929.472 krónur fyrir flutning á hafnsögumanni árið 2019. 

 



 

 34 

4.2.9. Festargjald 

Við móttöku skipa var borgað festargjald fyrir hvern þann mann sem vinnur verkið. Fyrir einn 

mann í dagvinnu var gjaldið 14.372 krónur en fyrir mann í næturvinnu var það 22.357 krónur. 

Eina skemmtiferðaskipið sem undanskilið var festargjaldi árið 2019 var skipið SS Navigator 

og var það einnig vegna hafnsöguréttinda skipstjóra þess skips. Reiknað var með þremur tímum 

í vinnu við að festa bát við komu skips og aftur við för þess. Panorama og Rembrandt eru minni 

skip og því var reiknað með helmingi þess tíma þegar þau skip eru fest. 

Festargjöld 
Skip Dagvinnutímar Næturvinnutímar Festargjöld samtals 

Champlain   12 268.284 

Hebridean Sky 3 3 110.187 

NG Explorer 3 9 244.329 

Ocean Diamond 3 81 1.854.033 

Ocean Endeavor   6 134.142 

Panorama   3 67.071 

Rembrandt   3 67.071 

Silver Cloud 3 9 244.329 

Spitsbergen 9 15 464.703 

Samtals     3.454.149 

 

Skemmtiferðaskip borguðu í heildina 3.454.149 krónur í festargjöld árið 2019. 

 

4.2.10. Hafnar- og siglingaverndargjald 

Hafnar- og siglingaverndargjald inniheldur farþegavernd, öryggisgjald vegna hafnarverndar og 

öryggisgæslu. Farþegavernd var 120 krónur á hvern farþega og öryggisgjald vegna 

hafnarverndar sem var 52.520 krónur fyrir hverja komu. Öryggisgæsla var 6.034 krónur á 

klukkustund í dagvinnu, 10.861 krónur á klukkustund fyrir næturvinnu og var reiknað með 

einum öryggisverði hvert sinn. 

Farþegarverndargjald var reiknað með því að leggja saman alla þá farþega sem komu með 

hverju skipi sumarið 2019. Farþegafjöldin var svo margfaldaður með 120. 
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Farþegaverndargjöld 
Skip Farþegar Farþegaverndargjald 

Champlain 334 40.080 

Hebridean Sky 105 12.600 

NG Explorer 306 36.720 

Ocean Diamond 2.466 295.920 

Ocean Endeavor 175 21.000 

Panorama 31 3.720 

Rembrandt 27 3.240 

Silver Cloud 464 55.680 

Spitsbergen 600 72.000 

SS Navigator 485 58.200 

Samtals 599.160 

 

Farþegaverndargjald skemmtiferðaskipa sem lögðu að á Húsavík árið 2019 var í heildina 

599.160 krónur. 

Við útreikning á öryggisgjaldi voru allar komur skemmtiferðaskipa margfaldaðar með 52.520. 

Heildarfjöldi koma skemmtiferðaskipa árið 2019 eru 29 komur. Öryggisgjald er því samtals 

fyrir árið 1.523.080 krónur. 

Við útreikning á öryggisgæslu var stuðst við þær forsendur að tímarnir á milli átta á morgnana 

og fjögur á eftirmiðdegi á virkum dögum vikunnar væru dagvinnutímar en allt þar fyrir utan 

væru næturvinnutímar. Eins og áður sagði var dagvinnutaxtinn 6.034 krónur og 

næturvinnutaxtinn 10.861 krónur á klukkustund. Miðað var við að tveir menn stæðu 

öryggisvaktir þegar skemmtiferðaskip eru í höfn. 
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Gjöld vegna öryggisgæslu 
Skip Dagvinnutímar Næturvinnutímar Öryggisgæsla samtals 
Champlain   32,0 695.104 
Hebridean Sky 8,0 6,0 226.876 
NG Explorer 0,5 5,5 125.505 
Ocean Diamond 87,0 69,5 2.559.595 
Ocean Endeavor 8,0 3,0 161.710 
Panorama   14,0 304.108 
Rembrandt 8,5 2,0 146.022 
Silver Cloud 2,0 28,0 632.352 
Spitsbergen 21,0 51,5 1.372.111 
SS Navigator   10 217.220 
Samtals     6.440.603 

 

Samtals voru því gjöld skemmtiferðaskipa fyrir öryggisgæslu 6.440.603 krónur sem gerðu 

hafnar- og siglingaverndargjöld í heildina 8.562.843 krónur. 
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4.2.11. Farþegagjöld 

Allir ferðaþjónustubátar og öll skemmtiferðaskip greiddu farþegagjöld sem nemur 175 krónum 

á hvern farþega. Yfirlit komu skemmtiferðaskipa ársins 2019 var notað við útreikning á fjölda 

farþega. 

Farþegagjöld 
Skip Farþegar Farþegagjöld 

Champlain 334 58.450 

Hebridean Sky 105 18.375 

NG Explorer 306 53.550 

Ocean Diamond 2.466 431.550 

Ocean Endeavor 175 30.625 

Panorama 31 5.425 

Rembrandt 27 4.725 

Silver Cloud 464 81.200 

Spitsbergen 600 105.000 

SS Navigator 485 84.875 

Samtals 873.775 

 

Farþegagjöld skemmtiferðaskipa sumarsins 2019 voru samtals 873.775 krónur. 

  



 

 38 

4.2.12. Heildartekjur 2019 

Heildartekjur Húsavíkurhafnar við þjónustu á skemmtiferðaskipum árið 2019 voru 28.167.460 

krónur. Útreikningurinn byggist á því að öll skip, að undanskildu SS Navigator, Panorama og 

Rembrandt, hafi borgað fullt gjald við flutningi á hafnsögumanni og var ekki reiknað með 

þjónustu dráttarbáta.  

Heildargjöld skemmtiferðaskipa árið 2019 

Gjöld Hlutfall gjalda Gjöld samtals 

Lestargjöld 15,18% 4.275.777 

Bryggjugjöld 8,63% 2.429.887 

Úrgangsgjöld 0,70% 196.610 

Förgunargjöld 1,38% 389.198 

Hafnsögugjöld 17,95% 5.055.749 

Flutningur hafnsögumanns 10,40% 2.929.472 

Festargjöld 12,26% 3.454.149 

Hafnar- og siglingaverndargjald 30,40% 8.562.843 

Farþegagjald 3,10% 873.775 

Samtals   28.167.460 
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4.3. Bein gjöld 

 

Skipið Explorer í Húsavíkurhöfn árið 1999. Eigandi myndar er Héraðsskjalasafn Þingeyinga. 

Bein gjöld, eða beinn kostnaður, eru þau gjöld sem stjórnsýslan borgar og tengjast þjónustu við 

skemmtiferðaskip. Bein gjöld skiptast í fastan kostnað og breytilegan kostnað. Fastur kostnaður 

eru eftirfarandi liðir: 

• Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði 

• Rekstur hafnarmannvirkja 

• Rekstur fasteigna 

• Rekstur véla, bifreiða og tækja 

• Afnota- og félagsgjöld 

• Annar starfsmannakostnaður 

• Húsaleiga 

• Annar kostnaður 

Ekki var reiknað með að þjónusta við skemmtiferðaskip krefðist hafnarvogar né 

sérfræðiþjónustu. 

Breytilegur kostnaður eru laun og launatengd gjöld. Upplýsingar um launakjör voru fengin 

beint frá hafnarstjóra í gegnum tölvupóst. Í undirköflum hér á eftir verður farið yfir útreikning 

á föstum kostnaði og breytilegum kostnaði. 
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4.3.1. Fastur kostnaður 

Við útreikning á föstum kostnaði var stuðst við heildarfjölda skipa er komu til Húsavíkur árið 

2019 og hlutfall skemmtiferðaskipa fundið út frá því. Flutningaskipum hefur fjölgað töluvert á 

síðustu árum eins og sést á eftirfarandi línuriti. 

 

Línurit sem sýnir fjölda flutningaskipa annars vegar og skemmtiferðaskipa hins vegar er komu til Húsavíkur árið 2019. Á X-

ás eru árin og á Y-ás eru komurnar (Samgöngur á sjó, án dags.). 

Þróun fjölgunar flutningaskipa til Húsavíkur má rekja beint til uppbyggingu á Þeistareykjum 

og á Bakka (Hafþór Hreiðarsson, 26). Árið 2019 komu samtals 93 skip til Húsavíkur og af þeim 

voru 29 skemmtiferðaskip. Það gerir hlutfall skemmtiferðaskipakoma af heildarskipakomum 

rúm 31 prósent. 
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Fastur kostnaður 
Kostnaðarliðir Kostnaður í heild 31% af kostnaði 
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði 5.455.836 1.701.282 
Rekstur hafnarmannvirkja 44.937.990 14.012.922 
Rekstur fasteigna 160.047 49.907 
Rekstur véla, bifreiða og tækja 3.029.041 944.540 
Afnota- og félagsgjöld 784.178 244.529 
Annar starfsmannakostnaður 999.226 311.587 
Húsaleiga 1.120.000 349.247 
Annar kostnaður 730.603 227.822 
Samtals 57.216.921 17.841.836 

 

Fastur kostnaður skemmtiferðaskipa af 57.216.921 krónum gerir 17.841.836 krónur. 

4.3.2. Breytilegur kostnaður 

Við útreikning á breytilegum kostnaði var notast við þær upplýsingar frá hafnarstjóra að 

tímakaup við næturvinnu sé 4.949 krónur. Reiknað var með að það samsvari 80 prósent álagi 

á dagvinnukaup samkvæmt kjarasamningum sem væri þá 2.749 krónur. 

Við móttöku á skipum utan hefðbundins vinnutíma var miðað við fimm menn í útkall, fjórir 

við festar og einn hafnsögumaður. SS Navigator er undanskilið hér vegna þess að það borgaði 

hvorki festargjöld né nýtti það sér hafnsögumann. Panorama og Rembrandt nýttu einungis fjóra 

menn því ekki var reiknað með hafnsögumanni á svo lítil skip. Í útkalli er alltaf reiknað með 

fjórum tímum á hvern mann. Í aðeins fjórum tilvikum af 29 komu skip á hefðbundnum 

vinnutíma. 

Laun fyrir móttöku skemmtiferðaskipa 
 Kostnaðarliðir Dagvinna Næturvinna 
Einn maður 2.749 4.949 
Fjórir menn 10.996 19.796 
Fimm menn 13.745 24.745 
Útkall allar komur 219.920 2.335.928 
Samtals 2.555.848 

 

Launakostnaður við móttöku á skipum var samtals 2.694.420 krónur árið 2019. 
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Við útreikning á launum vegna öryggisgæslu var stuðst við yfirlit komu skipa ársins 2019 frá 

hafnarstjóra (viðauki). Reiknað var með tveimur mönnum í öryggisgæslu hverju sinni. 

Laun vegna öryggisgæslu 
Skip Dagvinnutímar Næturvinnutímar Öryggisgæsla samtals 
Champlain   32,0 316.736 
Hebridean Sky 8,0 6,0 103.372 
NG Explorer 0,5 5,5 57.188 
Ocean Diamond 87,0 69,5 1.166.237 
Ocean Endeavor 8,0 3,0 73.678 
Panorama   14,0 138.572 
Rembrandt 8,5 2,0 66.529 
Silver Cloud 2,0 28,0 288.140 
Spitsbergen 21,0 51,5 625.205 
SS Navigator   10 98.980 
Samtals     2.934.637 

 

Samtals voru laun vegna öryggisgæslu skemmtiferðaskipa 2.934.637 krónur árið 2019. Samtals 

voru því launatengd gjöld ársins 2019 5.629.057 krónur við þjónustu á skemmtiferðaskipum. 

 

4.3.3. Heildarkostnaður 2019 

Heildarkostnaður við þjónustu á skemmtiferðaskipum fyrir Húsavíkurhöfn var 22.655.561 

krónur árið 2019. Fastur kostnaður var rúm 76 prósent af heildarkostnaði á meðan breytilegur 

kostnaður var tæp 24 prósent. 

Heildarkostnaður 2019 
Kostnaðarliðir Hlutfall Samtölur 
Fastur kostnaður 76,47% 17.841.836 
Breytilegur kostnaður 23,53% 5.490.485 
Samtals 23.332.321 
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4.4. Óbeinar tekjur 

Í undirköflum þessa kafla verður gerð grein fyrir óbeinum tekjum út frá ákveðnum fyrirtækjum 

ferðaþjónustu á Húsavík. Ekki náðust viðtöl við alla þá sem mögulega hagnast á komum 

skemmtiferðaskipa til Húsavíkur sökum samkomubanns en viðtölin gefa samt ákveðna mynd 

af þeirri sýn ferðaþjónustunnar á auknar komur skemmtiferðaskipa til Húsavíkur. 

Virðisaukaskattur er lagður á flest það sem farþegar skipanna nýta sér innan bæjarins að 

undanskildum aðgöngumiðum að söfnum sem eru ekki skattlagðir til virðisauka. 

Virðisaukaskattur skilar sér þó ekki beint til stjórnsýslu Húsavíkur heldur fer hann til ríkisins. 

Það sem helst skilar sér til stjórnsýslunnar er útsvar launagreiðenda. Í undirköflunum hér á eftir 

verður farið yfir viðtöl þeirra er valdir voru af ferðaþjónustuaðilum Húsavíkur. 

 

4.4.1. Geosea 

 

Sjóböðin á Húsavík. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Sólveig Ása Arnarsdóttir forstöðumaður sjóbaðanna á Húsavík, Geosea, segir að fáir hafi 

komið í böðin af þeim skemmtiferðaskipum sem lögðu við höfn á Húsavík árið 2019. Af þeim 
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44 skipum sem reiknað er með að komi til Húsavíkur árið 2021 eiga hópar af átta skipum bókað 

í böðin. Sólveigu grunar að þau skemmtiferðaskip sem koma að höfn á Húsavík fari frekar í 

jarðböðin í Mývatnssveit enda sjóböðin ný og enn að koma sér á kortið. Hópar af 

skemmtiferðaskipum sem leggja við höfnina á Akureyri eru tíðari gestir í sjóböðin og koma þá 

með rútum frá Akureyri. Sólveig er þó byrjuð að undirbúa næsta sumar og er meðal annars í 

viðræðum við umboðið Hurtigruten sem á skipið Spitsbergen en það skip kom fjórum sinnum 

til Húsavíkur árið 2019. 

Sólveig gat ekki staðfest neina áreiðanlega þróun fyrir sjóböðin sem hægt væri að tengja beint 

við auknar komur skemmtiferðaskipa til Húsavíkur sökum þess að sjóböðin opnuðu haustið 

2018 og því sumarið 2019 fyrsta sumarið sem það var opið. Það er þó strax aukning ef pantanir 

fyrir 2021 haldast að átta skip sem landi við Húsavíkurhöfn sendi hópa í böðin. 

Sólveig talar um að ákveðinn magnafsláttur sé gefin fyrir stóra hópa af skemmtiferðaskipum 

en mismunurinn fer til ferðaskrifstofunnar í formi þóknunar. Hægt er að færa rök fyrir því að 

þessir hópar séu þó arðsamir fyrir sjóböðin því þeir leigja alltaf sloppa og handklæði, sem 

kostar aukalega, og í flestum tilvikum kaupi þeir mat og jafnvel drykki. Þá er Húsavíköl 

vinsælasti drykkur sjóbaðanna en hann er einmitt bruggaður í brugghúsi á Húsavík. 

Ferðamönnum innlendum sem erlendum finnst það upplifun að geta keypt local bjór og drukkið 

hann í böðunum. Því er hægt að segja að í mörgum tilvikum séu gestir að nýta sér algjörlega 

Húsvíska þjónustu. 

Sólveig er sátt við nýliðið sumar þrátt fyrir aðstæðurnar sem veiran Covid-19 bar með sér. 

Íslendingar voru duglegir að sækja böðin heim og var um 90 prósent nýting á böðunum í sumar. 

Ef næsta sumar gengur eftir telur Sólveig nauðsynlegt að bæta við tveimur stöðugildum og 

lengja opnunartímann. Maturinn sem sjóböðin bjóða upp á er matreiddur hjá þeim, selst 

aðallega til hópa og er atvinnuskapandi þar sem bæði þarf matreiðslumenn og fólk í uppvask. 

Svo má ekki gleyma að svona hópar leigja handklæði og sloppa en allt slíkt lín er sent til 

Fatahreinsunar Húsavíkur til hreinsunar með tilheyrandi hagnaði og atvinnusköpun fyrir 

Fatahreinsunina. 

Sólveig talar um að eflaust ættu Húsvísk fyrirtæki að sækjast frekar eftir viðskiptum við þau 

skip sem koma til Húsavíkur, vera með bæklinga um borð og aðrar auglýsingar. ,,Það er hagur 

í því að vinna með þessu frekar en á móti.“ segir hún en talar einnig um að það séu ekki allir 

ferðaþjónustuaðilar innan Húsavíkur sammála og að sumum finnist farþegar 
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skemmtiferðaskipa einfaldlega fyrir. Þau hjá sjóböðunum séu þó ekki á þeirri skoðun og fagni 

öllum uppgangi í ferðaþjónustu innan bæjarfélagsins. 

 

4.4.2. Husavik Whale Museum 

 

Beinagrind steypireyðs á Hvalasafninu. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Eva Björk Káradóttir framkvæmdastjóri Hvalasafns Húsavíkur, Husavik Whale Museum, tók 

saman eftirfarandi tölur fyrir árið 2019 og lét af hendi til notkunar við ritgerðina: 

• Fjöldi hópa af skemmtiferðaskipum – 38 hópar 

• Fjöldi skipafarþega í safni – 2.376 manns 

• Hlutfall af heildarfjölda – 7,5% 

• Heildarfjöldi gesta 2019 - 31.500 manns 

• Miðaverð á mann fyrir farþega af skemmtiferðaskipi – 1.400 krónur 

• Meðal eyðsla á viðskiptavin árið 2019 - 762 krónur 

Þessar tölur gefa ákveðna mynd þó eitthvað af þessum hópum komu úr skipum sem lögðu við 

Akureyri. Einnig gerir Eva ráð fyrir að gestir af skemmtiferðaskipum versli yfir meðallagi í 
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minjagripaversluninni. Telur hún að ástæðan fyrir því sé að oft sé Húsavík síðasti áfangastaður 

áður en haldið er frá Íslandi og því síðasta tækifærið til þess að kaupa minjagripi fyrir 

farþegana. 

Langflest skipin sem koma í höfn á Húsavík senda hópa í Hvalasafnið. Mjög mörg skipanna 

vita af safninu áður en þau koma og eru með kynningarefni um borð í skipunum. Á stóru 

skipunum, sem koma með yfir 150 farþega, eru miðarnir seldir í gegnum skipið. Þeir sem kaupa 

miðann í gegnum skipið hafa allan daginn til þess að nota miðann sinn og því kemur hópurinn 

ekki allur í einu inn á safnið. Mikið af þessum skipum vilja styrkja nærsamfélagið og er Eva 

að vinna að því að koma á samstarfi við Hurtigrunten líkt og Sólveig.  

Ef reiknað er með að af 29 komum skemmtiferðaskipa til Húsavíkur hafi í 25 tilvikum hópur 

komið á safnið þá eru það um 66 prósent af heildartölu hópa af skemmtiferðaskipum sem 

heimsóttu safnið árið 2019. Það hlutfall af 2.376 manns eru um 1.563 manns. 

Áætlaðar tekjur Hvalasafnsins vegna skipafarþega 

  Heildarfjöldi af skipum 
Áætlaður fjöldi af skipum 
er lönduðu við Húsavík 

Hópar 38 25 

Skipafarþegar 2.376 1.563 
Miðaverð 3.326.400 2.188.421 
Áætluð eyðsla í verslun 1.810.512 1.191.126 
Innkoma samtals 5.136.912 3.379.547 

 

Áætluð innkoma af hópum sem heimsóttu safnið og komu af skipi er lagði við Húsavíkurhöfn 

er þá 3.379.547 krónur. Þar af er í verslun áætluð innkoma 1.191.126 krónur. 

Áætlaður virðisaukaskattur úr minjagripaverslun vegna skipafarþega 
Áætluð innkoma af skipafarþegum í verslun 1.191.126 
Helmingur áætlaðar innkomu 595.563 
24 prósent virðisaukaskattur 142.935 
11 prósent virðisaukaskattur 131.024 
Samtals áætlaður virðisaukaskattur 273.959 

 

Söfn greiða ekki virðisaukaskatt af aðgangseyri en það er greiddur virðisaukaskattur af varningi 

sem seldur er úr minjagripaversluninni. Ef dregin er sú ályktun að áætluð innkoma úr 
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minjagripaverslun vegna skipafarþega sé skipt í helminga á virðisaukaskattsþrep þá er samtala 

áætlaðs virðisaukaskatts 273.959 krónur eftir sumarið 2019. 

Eva er ekki jafn bjartsýn og Sólveig á að næsta sumar gangi samkvæmt áætlun og telur hún 

líklegt að flestum komum verði frestað til ársins 2022. Einnig gerir hún ekki ráð fyrir að ráða 

auka mannskap sem rekja má beint til fjölgun skemmtiferðaskipa til Húsavíkur en hún telur 

mögulegt að hún ráði stöðu til þess að telja inn á safnið til þess að takmarka gestafjölda vegna 

Covid-19. Opnunartími safnsins verður endurmetinn næsta vor en hann hefur í gegnum árin 

verið lengdur yfir sumartímann. Telur Eva ólíklegt að það sé að skila hagnaði „Fólk kemur 

bara þegar það er opið.“ 

Aðspurð segir Eva að Húsavík geti klárlega tekið á móti fleiri skipum en árið 2019. Hún telur 

að hægt sé að nýta höfnina betur, skipuleggja ferðaþjónustu betur og lengja tímabilið. Hún vill 

meina að öflugra skipulag þurfi um móttöku fólksins svo það viti að hverju það gengur og 

hvaða þjónusta er í boði í bænum. „Maður vill að allir geti sest niður einhvers staðar og fengið 

sér að borða og sótt þá þjónustu sem þeir vilja.“ 
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4.4.3. Salka restaurant og Salka Whale Watching 

 

Veitingastaðurinn Salka á Húsavík. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Guðrún Þórhildur Emilsdóttir og Erna Björnsdóttir tveir af sex eigendum Sölkusiglinga, Salka 

Whale Watching, og Sölkuveitinga, Salka Restaurant, á Húsavík hafa ekki fundið fyrir auknum 

umsvifum í sínum fyrirtækjum sem rekja má beint til þróunar í komum skemmtiferðaskipa til 

Húsavíkur. Sölkuveitingar hafa haldið viðskiptasambandi í tuttugu ár við skemmtiferðaskip 

sem landa á Akureyri. Þegar þau byrjuðu svo með Sölkusiglingar árið 2013 þróaðist 

viðskiptasambandið í sölu á bæði mat og hvalaskoðun. 

Guðrún og Erna telja að skipin sem landi við Húsavíkurhöfn séu ekki að eiga mikil viðskipti í 

bænum og telja þær ástæðuna vera að allt sé innifalið fyrir farþeganna á skipinu. Farþegar af 

minni skipunum séu helst að versla í bænum en ekki nóg til þess að hægt sé að gefa haldbærar 

tölur. Þær eru þó jákvæðar gagnvart skipakomum til Húsavíkur, „Auðvitað hefur Húsavík hag 

að því að þessi skip séu að koma, klárlega. Við erum hlynnt því að þau komi og við erum hlynnt 

því að þeim fjölgi. Einhverjar tekjur koma klárlega inn af þessum skipum.“ Segir Guðrún. 
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4.4.4. Menningarmiðstöð Þingeyinga 

 

Menningarmiðstöð Þingeyinga. Eigandi myndar er Hafþór Hreiðarsson. 

Jan Aksel Harder Klitgaard, forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, sendi 

eftirfarandi tölur til notkunar við ritgerðina: 

• Gestir á öllum fjórum söfnum miðstöðvarinnar árið 2019 – 5238 manns 

• Gestir í hópum á Grenjaðarstað af skemmtiferðaskipum – 344 manns 

• Gestir sem einstaklingar á Safnahúsið á Húsavík – 175 manns 

• Verð á mann í hóp – 800 krónur 

• Verð á einstakling – 1200 krónur 

Menningarmiðstöð Þingeyinga heldur úti byggðarsöfnum á Grenjaðarstað, Snartarstöðum, 

Sauðanesi og Húsavík. Hópar af skemmtiferðaskipum fara með rútum á Grenjaðarstað og 

skoða þar torfbæ en einstaklingar koma á Safnahúsið á Húsavík þar sem má finna byggðarsafn 

og sjóminjasafn. 
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Tekjur Menningarmiðstöðvar Þingeyinga 2019 
  Hópar Einstaklingar af skipum Aðrir gestir 
Fjöldi gesta 344 175 4.719 
Hlutfall gesta 6,57% 3,34% 90,09% 
Samtals miðaverð 275.200 210.000 5.662.800 
Hlutfall tekna 4,48% 3,42% 92,11% 

 

Samtals eru tekjur af gestum sem koma af skemmtiferðaskipum tæp átta prósent af 

heildartekjum Menningarmiðstöðvarinnar og gestir af skemmtiferðaskipum tæp tíu prósent af 

heildargestafjölda ársins 2019. 

Aðspurður segir Jan að aukning á komum skemmtiferðaskipa hafi ekki haft áhrif á rekstur 

Menningarmiðstöðvarinnar. Hann er þó hlynntur aukningunni en finnur að hans sögn sorglega 

lítið fyrir henni. 
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4.4.5. Samantekt 

Samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar eru áhrif skemmtiferðaskipa á þeirra rekstur 

óveruleg. Það er aðallega Hvalasafnið sem er að sjá haldbærar auknar tekjur og jafnvel í þeirra 

tilviki er ekki bætt við mannskap sérstaklega út af því svo aukið útsvar til bæjarins er ekkert. 

Sjóböðin munu þó mögulega bæta við stöðugildum sem tengjast beint auknum komum 

skemmtiferðaskipa og auka þar með útsvar til stjórnsýslunnar. Einnig á Norðurþing 15,44 

prósent hlut í Hvalasafninu og 15,22 prósent hlut í Sjóböðunum svo það er hagur fyrir 

stjórnsýsluna að þessi fyrirtæki skili hagnaði. 

Þeir ferðaþjónustuaðilar sem tóku þátt í rannsókninni voru hlynntir auknum komum 

skemmtiferðaskipa til Húsavíkur þó svo að hagnaður þeirra af þeim væri enn sem komið er 

ekki mikill. Öll voru þau sammála um að hægt væri að skipuleggja og samræma þjónustur svo 

og upplifun farþega á bænum og nýta þannig komur skemmtiferðaskipa öllum til framdráttar. 

 

4.5. Óbein gjöld 

Með óbeinum gjöldum er átt við þau gjöld sem með óbeinum hætti ferðaþjónustuaðilar eða 

stjórnsýslan borgar út úr Norðurþingi og er sérstaklega tengt þjónustu við skemmtiferðaskip. 

Fljótt á litið virðist sem engin óbein gjöld fari út úr Norðurþingi þegar skemmtiferðaskip eru 

þjónuð. Í þeim tilvikum sem fólk er ráðið sérstaklega vegna gesta af skemmtiferðaskipum býr 

það fólk á Húsavík eða í nærsveitum í langflestum tilvikum og greiða því útsvar þangað. Hægt 

er að færa rök fyrir auknum slitum á vegum, gönguleiðum og öðru en þó ekki með mælanlegu 

móti.  



 

 52 

5. Samantekt og niðurstöður 

Þessi ritgerð og rannsókn hennar var byggð upp til þess að leita að svari við 

rannsóknarspurningu er hljóðaði svo: 

Er fjárhagslega hagkvæmt fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip? 

Niðurstöður útreikninga út frá gjaldskrá og komum skemmtiferðaskipa ársins 2019 sýna að það 

er fjárhagslega hagkvæmt fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip. Það er þó aðeins 

hagkvæmt ef komur eru fleiri en níu ef reiknað er út frá meðaltali tekna og kostnaðar hverrar 

komu.  

Tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á hagnað stjórnsýslunnar. 

Beinn hagnaður árið 2019 
Heildargjöld skemmtiferðaskipa 28.167.460 
Fastur kostnaður 17.841.836 
Breytilegur kostnaður 5.490.485 
Hagnaður 4.835.139 

 

Samkvæmt útreikningum út frá þeim gjöldum er skemmtiferðaskip greiða til hafnarsjóðs og 

þeim kostnaði sem fylgir því að þjónusta skemmtiferðaskip er beinn hagnaður hafnarsjóðs af 

skemmtiferðaskipum tæpar fimm milljónir. 

Hlutfall hagnaðs af skemmtiferðaskipum árið 2019 
Rekstrarhagnaður utan fjármagnsgjalda 25.268.889 
Hagnaður vegna komu skemmtiferðaskipa 4.835.139 
Hlutfall 19,1% 

 

Samkvæmt ársreikningi hafnarsjóðs árið 2019 var rekstrarhagnaður utan fjármunatekna og 

fjármagnsgjalda 25.268.889 krónur. Hlutfall hagnaðs af skemmtiferðaskipum árið 2019 var því 

rúm 19 prósent. 

Þessar niðurstöður sýna að hagnaður er af þjónustu við skemmtiferðaskip fyrir Húsavíkurhöfn 

og eru bein hagræn áhrif því jákvæð. 

Ef notast er við meðaltal á tekjum og gjöldum hafnarsjóðs við þjónustu á skemmtiferðaskipum 

kemur þó í ljós að til þess að slík þjónusta skili hagnaði þyrfti höfnin að þjónusta að minnsta 
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kosti tíu skip. Þjóni höfnin einungis eitt til níu skip á ári skilar það ekki hagnaði í hafnarsjóð. 

Mesta tapið yrði í að þjónusta fjögur skip en það myndi skila tapi upp á 237.843 krónur. 

 

Línurit sem sýnir tap og hagnað eftir fjölda skemmtiferðaskipa á ársgrundvelli út frá tölum ársins 2019. X-ás sýnir fjölda 

skemmtiferðaskipa og Y-ás sýnir krónur hagnaðar og taps. 

Formúlan sem notuð er við útreikning á þessu línuriti er heildartekjur og breytilegur kostnaður 

miðað við skip, þ.e. heildartekjur frá skemmtiferðaskipum ársins 2019 og heildarkostnaður við 

þjónustu á skemmtiferðaskipum deilt með 29 skipum og svo margfaldað með þeim fjölda skipa 

sem við á. Fastur kostnaður er hlutfall fjölda skemmtiferðaskipa af heildarskipakomum til 

Húsavíkurhafnar árið 2019. T.d. er útreikningur af einni komu skemmtiferðaskips til 

Húsavíkur: 

(1/29)*heildargjöld - (1/29)*breytilegur kostnaður – 1/(1+fjöldi flutningaskipa) *fastur kostnaður 

Heildargjöld eru alltaf 28.167.460 krónur samanber útreikninga úr fyrri kafla. Breytilegur 

kostnaður er 5.490.485 krónur vegna launa og fastur kostnaður er 57.216.921 krónur samanber 

ársreikning hafnarsjóðs ársins 2019. 

Það er því hagur í því fyrir Húsavík að þjónusta skemmtiferðaskip og tækifæri í auknu skipulagi 

og samstarfi ferðaþjónustuaðila til þess að nýta þessa þróun til hlýtar. 

Það eru þó takmörk hversu mörg skip er hægt að þjónusta á ári, sérstaklega á meðan tímabilið 

nær yfir þrjá háannamánuði sumars. Eva, framkvæmdastjóri Hvalasafnsins, sagði að ef þrjú 

skip eru í höfn, að þá s erfitt að eiga við umferð ferðamanna bæði í safninu sjálfu og á öðrum 
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stöðum í bænum. Það er takmarkað hvað ferðaþjónusta bæjarins getur þjónustað margt fólk í 

einu. Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um að skipuleggja mætti betur samstarf 

meðal ferðaþjónustuaðila þegar kemur að farþegum skemmtiferðaskipa. Þeir sögðu að 

skipuleggja mætti betur móttöku farþeganna svo og upplifun þeirra innan bæjar. 

Allt snýst þetta þó um kynningu og töluðu Eva og Sólveig, forstöðumaður Geosea, um að það 

hjálpaði mikið að hafa kynningarefni á skipunum sjálfum. Þær sögðu báðar að mikilvægt væri 

að farþegarnir vissu að hverju þeir væru að ganga áður en þeir gengu á land og þar mættu 

ferðaþjónustuaðilar bæta sig. Það væri mögulega hægt að samhæfa kynningarefni ef samstarf 

gæti náðst meðal þeirra ferðaþjónustuaðila sem sækjast eftir viðskiptum frá þessum 

ferðamönnum. Þannig væri hægt að skipuleggja ferðir innan Húsavíkur og um nærsveitir með 

arðsömum hætti. Orðspor skiptir miklu máli og ef til vill er hægt að byggja upp ferðaþjónustu 

á því tækifæri sem auknar komur skemmtiferðaskipa bera með sér.  
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitað eftir jákvæðum eða neikvæðum hagrænum áhrifum sem 

skemmtiferðaskip hafa á bæinn Húsavík í Norðurþingi. Þetta er í fyrsta sinn sem rannsókn á 

þessu viðfangsefni er gerð á Húsavík. Niðurstöður sýna jákvæð hagræn áhrif sem 

skemmtiferðaskip hafa á Húsavík og jákvætt viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar til aukinna 

koma skemmtiferðaskipa til Húsavíkur. 

Vankantar rannsóknarinnar voru aðallega að ekki tókst að taka viðtöl við alla þá er málið 

varðaði vegna samkomubanns í tengslum við Covid-19. Einnig báru nokkrir mögulegir 

þátttakendur fyrir sig persónuverndarlög í neitun sinni við þátttöku í rannsókninni. 

Aðallega var rannsóknin byggð á tölulegum gögnum frá hafnarstjóra og útreikningi út frá 

gjaldskrá hafna Norðurþings ársins 2019. Áhugavert var að sjá að ekki þurfti að þjónusta nema 

tíu skemmtiferðaskip til þess að hagnaður yrði ef reiknað er út frá hlutfalli skemmtiferðaskipa 

af heildarskipaflota er nýtti sér höfnina árið 2019. Þá er reiknað með að skemmtiferðaskipin 

taki á sig fastan kostnað í hlutfalli við það. 

Framtíðarhorfur eru bjartar fyrir ferðaþjónustu á Húsavík þegar kemur að komum 

skemmtiferðaskipa og ýmis tækifæri sem hægt er að nýta sér með auknu skipulagi og samstarfi. 
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Viðauki 1 

Frá hafnarstjóra 28. September 2020 

Komur skemmtiferðaskipa 2019 
Dagsetning Dagur Skip Koma För Farþegar Brúttótonn Lengd 
16. maí fim Ocean Diamond 06:00 17:00 120 8.282 124 
24. maí fös Spitsbergen 21:00 15:00 152 7.344 101 
25. maí lau Ocean Diamond 06:00 17:00 119 8.282 124 
2. júní sun Panorama 15:00 07:00 31 674 53 
3. júní mán Ocean Diamond 06:00 17:00 137 8.282 124 
4. júní þri Spitsbergen 20:30 15:00 143 7.344 101 
10. júní mán Hebridean Sky 08:00 22:00 105 4.200 91 
12. júní mið Ocean Diamond 06:00 17:00 189 8.282 124 
15. júní lau Silver Cloud 09:00 19:00 232 17.014 156 
15. júní lau Spitsbergen 21:00 15:00 142 7.344 101 
21. júní fös Ocean Diamond 06:00 17:00 174 8.282 124 
26. júní mið Spitsbergen 21:00 15:00 163 7.344 101 
30. júní sun Ocean Diamond 06:00 17:00 165 8.282 124 
9. júlí þri Ocean Diamond 06:00 17:00 195 8.282 124 
10. júlí mið Ocean Endeavor 06:00 17:00 175 12.907 137 
13. júlí lau SS Navigator 08:00 18:00 485 28.803 171 
18. júlí fim Ocean Diamond 06:00 17:00 195 8.282 124 
21. júlí sun NG Explorer 15:30 18:30 154 6.471 112 
27. júlí lau Ocean Diamond 06:00 17:00 183 8.282 124 
27. júlí lau Champlain 22:00 14:00 162 9.976 131 
30. júlí þri NG Explorer 15:30 18:30 152 6.471 112 
3. ágúst lau Champlain 22:00 14:00 172 9.976 131 
5. ágúst mán Ocean Diamond 06:00 17:00 190 8.282 124 
8. ágúst fim Silver Cloud 14:00 22:00 237 17.014 156 
5. september fim Ocean Diamond 06:00 17:00 203 8.282 124 
13. september fös Ocean Diamond 05:15 15:00 139 8.282 124 
20. september fös Ocean Diamond 06:30 18:30 110 8.282 124 
25. september mið Ocean Diamond 06:30 20:00 159 8.282 124 
12. október lau Rembrandt 08:30 18:00 27 308 50 

 


