
Samstarfsvettvangur í ferðamálum
Helsta hlutverk MN er að samræma markaðs- og kynningarmál norðlenskrar 

ferðaþjónustu gagnvart innlendum og erlendum ferðamönnum







Mikilvægi innanlandsflugs fyrir byggðir landsins

Framtíð innanlandsflugs?
Fyrir hverja er flugið?
Styður kerfið við aukið flug?
Fjármögnun



Fyrir hverja er innanlandsflugið?
Samgöngukerfi fyrir íbúa

– Aðgengi að þjónustu
– Aðgengi að stjórnsýslunni

Samgöngukerfi fyrir erlenda 
ferðamenn

– Öruggar samgöngur í alla 
landshluta

– Ný tækifæri í ferðalögum, 
sérstaklega yfir vetrartímann



Allar leiðir liggja til Reykjavíkur

Akureyri
– Grímsey
– Þórshöfn

Sauðárkrókur
Húsavík

Egilsstaðir
Höfn
Vestmannaeyjar
Ísafjörður
Bíldudalur
Gjögur 



Er næg eftirspurn eftir flugi?
Markhóparnir

Stórnotandinn
Menningarvitinn
Sjúklingurinn
Fjölskyldumaðurinn
Starfsmannahópar – burt úr 
bænum
Erlendi ferðamaðurinn

Heimild: Ferðamálastofa



Ísland allt árið...

Heimild: Ferðamálastofa



...um allt land?

Vetur 2015-2016

Sumar 2016

Heimild: Ferðamálastofa

Hlutfall ferðamanna sem 
heimsótti hvern landshluta



Hvað kostar að fljúga? Fullt verð frá Reykjavík
Akureyri 48.375 kr
Egilsstaðir 54.335 kr
Ísafjörður 48.375 kr
Húsavík 47.200 kr
Sauðárkrókur 43.800 kr

Alls konar afsláttarkjör í boði
– Pakkatilboð
– Netverð
– Flugkort 
– Niðurgreiðsla stéttarfélaga
– Afslættir til hópa



Er völlurinn klár?
Akureyri - millilandaflugvöllur

– Húsnæði/flugstöðin
– Flughlað
– Aðflugsbúnaður 
– Önnur aðstaða

Húsavík og Sauðárkrókur
– Næstum lagðir niður

Þórshöfn og Grímsey
Siglufjörður

 Fjármögnun



Tengiflugið Aey-Kef

Tvær gerðir flugs innanlands
– Tengiflugið um Kef er 

millilandaflug
– Flugið um Rek byggir á 

almenningssamgögnum fyrir íbúa
Kemur tengiflugið í staðinn fyrir 
flug um Rvk eða beint flug?
60% gesta eru að koma í annað 
sinn til Íslands
47% að heimsækja vini og ættingja
27% farþega á leið til Íslands



Tengiflugið notað í frí og heimsóknir

Heimild: Rannsóknarmiðstöð ferðamála



Tengiflugið mest notað af Íslendingum

Heimild: Rannsóknarmiðstöð ferðamála



Hver er framtíðarsýnin? 

Á að byggja upp innanlandsflug sem samgöngukerfi eða leggja 
það niður?
Kerfið er til en hvað vantar svo að það virki?
Markaðssetning?
Innanlandsflug sem byggðastefna

– Bætt búsetuskilyrði
– Nauðsynlegt samskiptakerfi
– Reglulegar tengingar við höfuðborgina
– Byggðamál eru hagsmunamál okkar allra



Framtíð innanlandsflugs
Innviðir til staðar

– Flugvellirnir opnir...
...og í góðu ástandi
...tilbúnir fyrir aukningu í flugi!

Verðlagning byggi undir eftirspurn
Skýr framtíðarsýn

– Rekstur flugvallanna tryggður
– Flugið byggt upp mv þarfir notenda
– Hlutverk flugvallanna viðurkennt
– Markaðssetning til notenda
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