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ÞRÓUN OG NÚVERANDI STAÐA

 Sumarið 2019 voru komur skemmtiferðaskipa til 
hafna Hafnasamlags Norðurlands 199 talsins

 Þar af til Akureyrar 155 komur

 Þar af til Hríseyjar 12 komur

 Þar af til Grímseyjar 32 komur

 Bókunarnýting í skipin  hefur verið 95-96% 
undanfarin ár.

 Frá árinu 2015 hefur:

 Heildarstærð allra skipa rúmlega tvöfaldast og er nú 6,3 
miljónir  tonna.

 Verið mikil árleg aukning í komum minni 
skemmtiferðaskipa, svokölluðum leiðangursskipum.

 Síðustu tvo áratugi hefur hlutfall tekna af 
skemmtiferðaskipum aukist úr 3% í 38% af 
heildartekjum hafnarinnar.



SKIP Í PÖNTUN FRAM TIL ÁRSINS 2027
UNNIÐ Í OKTÓBER 2019

Ár Samtals Leiðangursskip LNG knúin Asíumarkaður Annað

2020 24 11 2 1 10

2021 26 13 5 1 7

2022 26 9 6 1 10

2023 15 1 4 1 9

2024 8 0 3 1 4

2025 8 0 3 0 5

2026 6 0 2 0 4

2027 2 0 0 0 2

115 34 25 5 51



ÞRÓUN OG NÚVERANDI STAÐA

Fjárhæðir í milljónum EUR ISK*

Farþegar, neysla farþega 57,7 7.184

Hafnargjöld 8,3 1.033

Skattar til ríkisins í formi vitagjalda og afgr.gj. 1,84 229

Samtals bein áhrif 67,84 8.446

Óbein áhrif 64,1 7.980

Samtals efnahagsleg áhrif 131,94 16.426

*m.v. EUR.ISK 124,5 sem var meðalgengi miðgengis yfir tímabil könnunar (júní-ágúst 2018)

 Samkvæmt könnun Peter Wild frá árinu 2018 verða til ríflega 900 heilsársstörf  til vegna komu skemmtiferðaskipa 
til landsins.

 Hlutfall Hafnasamlagsins í heildarfjölda farþega sumarið 2018  var 27,4% og því má leiða líkum af því að tæplega 
250 heilsársstörf skapist á Akureyri og nágrenni vegna komu skemmtiferðaskipa.

 Sjá nánari upplýsingar úr könnun Peters Wild.



MARKMIÐ

Lengja tímabilið

Jafnari dreifing

Umhverfismál

Annað



LENGJA TÍMABILIÐ

 Núverandi ferðatímabil er frá maí og fram í september.

 Með samtali við útgerðaraðila skal stefnt að því að fá skip fyrr að vori og síðar að 

hausti og jafnvel að vetri til að heimsækja hafnir Hafnasamlags Norðurlands.

 Í samvinnu við hagsmunaaðila á svæðinu skal vinna að auknu framboði á afþreyingu 

yfir vetrarmánuðina.

 Innan 5 ára skal stefnt að því að komur skemmtiferðaskipa í apríl og nóvember verði 

a.m.k 5 skipakomur hvorn mánuðinn.

 Innan 10 ára skal  stefnt að því að til hafna HN verði komur  farþegaskipa yfir 

vetrarmánuði, frá desember – mars a.m.k. 8 komur.  



JAFNARI DREIFING

 Að meðaltali fara um 60% farþega skemmtiferðaskipa í skipulagðar skoðunarferðir.

 Forsenda áframhaldandi velgengni svæðisins er háð jákvæðri og ánægjulegri upplifun 

farþega.  Ef ánægja og upplifun spillist vegna of margra farþega á hverjum tíma mun 

hafnasamlagið í samráði við ferðaaðila takmarka fjölda gesta á hverjum degi.

 Í samráði við útgerðir, umboðsaðila og aðrar hafnir skal reynt eftir fremsta megni að 

breyta komudegi skipa ef útlit er fyrir „of stóran“ dag.  Um sameiginlegt hagsmunamál 

er að ræða en þó geta ýmsar aðstæður leitt til þess að þessar breytingar takast ekki.

 Í samráði við útgerðaraðila og umboðsmenn verður stefnt að því að aðeins eitt 

leiðangursskip verði í höfn í Hrísey hvert sinn og sama gildir fyrir Grímsey.



JAFNARI DREIFING

 Í samvinnu við ferðaþjónustuaðila á svæðinu skal stefnt að því að auka framboð á 

afþreyingu á svæðinu með það að markmiði að stuðla að aukinni dreifingu og meira 

jafnvægi á álagstímum.

 Í samvinnu við skipafélögin skal stefnt að því að lengja viðveru skipanna í höfnum 

hafnasamlagsins.  Með því móti mun hagur ferðaþjónustuaðila á svæðinu vænkast og 

farþegar skipanna fá betur notið norðlenskrar náttúru og afþreyingar. 

 Ljóst er að með jafnari dreifingu er 

upplifun farþega og þjónustustig 

ferðaþjónustuaðila á svæðinu mun betra.



UMHVERFISMÁL

 Hafnasamlag Norðurlands mun í samvinnu við yfirvöld tryggja að skemmtiferðaskip sem 

heimsækja hafnir HN uppfylli a.m.k. gildandi reglur og lög hverju sinni.

 Stefnt skal að því að bjóða upp á raftengingu fyrir skemmtiferðaskip en þó er ljóst að 

stjórnvöld verða að koma myndarlega að þeirri uppbyggingu svo hún megi verða að veruleika.  

Ef sá stuðningur fæst skulu tengingar fyrir minni skemmtiferðaskip vera tilbúnar 2022.

 Farþegum skemmtiferðaskipa verði boðið að leggja sitt af mörkum til kolefnisjöfnunar 

hafnarinnar með frjálsu peningaframlagi sem verður nýtt í samvinnu við Skógræktarfélag 

Eyfirðinga til skógræktar.  Einnig verði kannaður sá möguleiki að bjóða útgerðum 

skemmtiferðaskipa að taka þátt í verkefninu.

 Hafnasamlag Norðurlands mun árlega gróðursetja a.m.k. 10.000 plöntur í samvinnu við 

Skógræktarfélag Eyfirðinga  til kolefnisjöfnunar.



UMHVERFISMÁL

 Kynnt verði fyrir fjárfestum sá möguleiki á að byggja upp birgðastöð fyrir náttúrugas (LNG) á 

Dysnesi.  Mikill fjöldi nýrra skipa verður knúin LNG í framtíðinni og mikilvægt að HN geti 

þjónustað umhverfisvænni skipaflota. 

 Öll skemmtiferðaskip skulu fylgja a.m.k. alþjóðlegum reglum um skil á sorpi og flokkun þess.



ANNAÐ

 Unnið skal markvisst að því að fjölga komum minni leiðangursskipa til Grímseyjar og 
Hríseyjar.  Slíkar heimsóknir eru samfélögunum dýrmætar með tilliti til ferðaþjónustu og 
annarrar þjónustu við farþega skipanna.  

 Unnið verður að uppbyggingu í minni höfnum samlagsins til að gera þær undirbúnar til að 
taka við hafnsækinni ferðaþjónustu.  Þeirri vinnu skal lokið á árunum 2020-2022.

 Akureyri verði markaðssett sem heimahöfn fyrir leiðangursskip.  Þannig megi áhafnarskipti 
fara fram á Akureyri og auknar líkur yrðu á eftirspurn eftir fjölbreyttari þjónustu við skipin.

 Í samvinnu við Flugklasann, Markaðsstofu Norðurlands og Isavia verði kannaðir möguleikar á 
að farþegaskipti geti farið fram á Akureyri.  Með því opnast möguleikar á aukinni nýtingu og 
meiri umsvifum á Akureyrarflugvelli.

 Unnið skal að bættu aðgengi á hafnasvæðinu fyrir ferðaþjónustuaðila.


